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Zawieranie i rozliczanie umów zlecenia 
– część I

08e05ae5-6e5c-4790-8dfb-9e0157140d01

Zleceniodawcy jako płatnicy mają obowiązek naliczania i odprowadzania składek ZUS od umów zlece-
nia. Jednak są pewne sytuacje, kiedy zleceniobiorca nie podlega żadnym ubezpieczeniom lub podlega 
im dobrowolnie. W artykule zostały dokładnie omówione te zagadnienia.

Stosunek cywilnoprawny jest popularną formą za-
trudnienia. O ile pracodawca nie potrzebuje osoby 

mającej świadczyć pracę w warunkach charaktery-
stycznych dla stosunku pracy – m.in. w relacji pod-
porządkowania, umowa zlecenia może być wykorzy-
stana praktycznie do wykonania każdej czynności 
prawnej na rzecz zlecającego. Umowa zlecenia pod-
lega rygorom ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny; dalej: k.c. (art. 734–751 k.c.). Jest umową 
starannego działania, co oznacza, że zleceniobiorca 
nie musi osiągnąć konkretnego rezultatu końcowe-
go, lecz powinien dokładać należytej staranności przy 
przedmiotowej pracy. Umowa zlecenia najczęściej jest 
odpłatna, choć prawo dopuszcza pracę na zlecenie 
bez wynagrodzenia. Jednak wtedy postanowienie to 
musi wynikać wprost z treści umowy. Zaletą umowy 
zlecenia jest pewna elastyczność i swoboda w kształ-
towaniu warunków współpracy, w tym odpłatności. 
Strony są tu równorzędnymi podmiotami, zlece-
niobiorca sam wyznacza sobie godziny, dni aktyw-
ności, opracowuje system pracy. Jest samodzielny, 
choć powinien udzielać informacji dającemu zlece-
nie o przebiegu prac, a po zakończeniu zlecenia lub 
wcześniejszym rozwiązaniu umowy – przedstawić 
zleceniodawcy sprawozdanie (art. 740 k.c.).

Po zawarciu umowy zleceniodawca przyjmuje 
na siebie obowiązki płatnika podatku dochodowego 
oraz składek na ZUS. W ramach obowiązków wobec 
ZUS mieści się nie tylko naliczanie, potrącanie i odpro-
wadzanie należności składkowych, ale także dokonanie 
zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń, rozliczanie 
miesięczne poprzez składanie raportów imiennych, 
wypłacanie zasiłków, o ile zleceniodawca jest do tego 
uprawniony, a zleceniobiorca jest objęty ubezpiecze-
niem chorobowym; a także wyrejestrowanie z ubez-
pieczeń po rozwiązaniu umowy. Z kolei zleceniodaw-
cę jako płatnika dla celów podatkowych czeka także 
– oprócz pobierania i wpłacania zaliczek na podatek 
bądź podatku zryczałtowanego do urzędu skarbowego 
– sporządzenie i przekazanie w ustawowym terminie 
informacji podatkowych – PIT-11, PIT-4R/PIT-8AR.

 
Umowa zlecenia jako tytuł 
do ubezpieczeń

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na ob-
szarze naszego kraju są m.in. osobami wykonującymi 
pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami 
k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (np. kon-
trakt menedżerski). Obowiązkowe jest również ubez-
pieczenie wypadkowe oraz zdrowotne. Natomiast 
na zasadzie dobrowolności zleceniobiorca może przy-
stąpić na swój wniosek do ubezpieczenia chorobo-
wego, o ile ubezpieczenia emerytalno-rentowe mają 
charakter obowiązkowy, a nie dobrowolny (art. 11 
ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ube-
zpieczeń społecznych; dalej: ustawa systemowa). Jeśli 
np. zachoruje, to dzięki temu ubezpieczeniu nabędzie 
prawo do zasiłku po upływie tzw. okresu wyczeki-
wania, tj. po 90 dniach nieprzerwanego pozostawania 
w tym ubezpieczeniu. Do tego 90-dniowego okresu za-
licza się jednak poprzednie okresy ubezpieczenia cho-
robowego, jeżeli przerwa między nimi nie była dłuższa 
niż 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowaw-
czym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej 
służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Zleceniobiorcy podlegają obowiąz-
kowym ubezpieczeniom od dnia 
oznaczonego w umowie jako dzień 
rozpoczęcia jej wykonywania 
do dnia rozwiązania  
lub wygaśnięcia tej umowy.

Z kolei objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem cho-
robowym następuje od dnia wskazanego we wniosku 
o objęcie tym ubezpieczeniem, ale tylko wtedy, gdy 
zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytal-
nego i rentowych zostanie złożone w terminie 7 dni 
od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia. 
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W pozostałych sytuacjach objęcie dobrowolnym ubez-
pieczeniem chorobowym następuje od dnia wskaza-
nego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, 
w którym wniosek został złożony (art. 14 ust. 1 ustawy 
systemowej).

PRZYKŁAD
Z osobą fizyczną została zawarta umowa zlecenia, której 
rozpoczęcie nastąpiło 17 kwietnia 2013 r. Był to jedyny tytuł 
do ubezpieczeń tej osoby. W ciągu 7 dni od dnia rozpoczę
cia wykonywania umowy zlecenia zleceniodawca miał obo
wiązek dokonać zgłoszenia zleceniobiorcy do ZUS do ubez
pieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz 
zdrowotnego. Objęcie ubezpieczeniami powinno nastąpić 
od 17 kwietnia 2013 r. Zleceniobiorca od razu wyraził chęć 
przystąpienia również do ubezpieczenia chorobowego, dlate
go powinien zostać nim objęty od 17 kwietnia, czyli od dnia 
wskazanego w zgłoszeniu do ZUS. Gdyby jednak zlecenio
biorca złożył wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobo
wym w terminie późniejszym, np. od 1 maja, to zleceniodaw
ca musiałby najpierw wyrejestrować go z dotychczasowych 
ubezpieczeń z dniem 1 maja i zgłosić ponownie z tym dniem 
do ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego oraz 
zdrowotnego. Jednak ubezpieczeniem chorobowym zlece
niobiorca zostanie objęty dopiero od dnia złożenia wniosku 
(druku zgłoszenia) w ZUS. Jeśli płatnik zrobił to np. 2 maja 
ze względu na święto przypadające 1 maja, to będzie to właś
nie ta data, czyli 2 maja.

Ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia:
■■ wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubez-

pieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym 
wniosek został złożony,

■■ ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom 
(rozwiązania umowy zlecenia).

Jeżeli umowa zlecenia jest jedynym tytułem 
do ubezpieczeń – zleceniobiorca podlega ubezpiecze-
niom emerytalno-rentowym oraz zdrowotnemu i wypad-
kowemu. Nie ma przy tym znaczenia okres, na jaki umo-
wa została zawarta (choćby na kilka dni), czy wysokość 
wynagrodzenia jako podstawy wymiaru do składek.

W sytuacji kiedy zlecenie nie jest jedynym źród-
łem przychodów, które stanowią obowiązek zgło-
szenia w ZUS (tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń), 
o charakterze ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 
(obligatoryjne, dobrowolne) przesądza posiadanie 
przez zleceniobiorcę jeszcze innego (innych) tytułu 
(tytułów) do ubezpieczeń.

Tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-
-rentowych wymienia art. 6 ust. 1 ustawy systemowej. 
Zgodnie z nim, osoby, które na obszarze Rzeczypospo-

litej Polskiej są np. pracownikami, chałupnikami (umo-
wa o pracę nakładczą), zleceniobiorcami czy osobami 
prowadzącymi własny biznes, obowiązkowo podlegają 
tym ubezpieczeniom. Zdarza się więc, że jedna osoba 
spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniami z kilku ty-
tułów (np. pracownik może jednocześnie wykonywać 
umowę zlecenia dla innej firmy, wykonywać pracę na-
kładczą, prowadzić pozarolniczą działalność, być rol-
nikiem, duchownym czy osobą pozostającą w stosunku 
służby). Nie oznacza to jednak, że zawsze z każdego 
z nich osoba ta będzie podlegała zgłoszeniu w ZUS. 
W takiej sytuacji trzeba ustalić, kiedy i z którego ty-
tułu składki na ubezpieczenia będą obligatoryjne, 
a kiedy dobrowolne. W niektórych przypadkach de-
cyduje o tym wysokość podstawy wymiaru składek 
z innego tytułu. Ponadto przy rozstrzyganiu obowiąz-
ku ubezpieczeniowego istotne znaczenie ma fakt, 
czy dana osoba posiada status emeryta bądź renci-
sty, ucznia lub studenta. Wprawdzie legitymowanie 
się prawem do renty/emerytury czy pobieranie nauki 
nie jest tytułem do podlegania ubezpieczeniom spo-
łecznym, jednakże może mieć wpływ na charakter i za-
kres ubezpieczeń z umowy zlecenia.

Jeżeli osoba uzyskuje przychody 
z więcej niż jednego tytułu 
do objęcia obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 
(zbieg tytułów), składka 
na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacana jest z każdego 
z tych tytułów odrębnie (art. 82 
ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych; 
dalej: ustawa zdrowotna).

A zatem w razie kilku tytułów, np. umowy zlecenia 
i o pracę czy umowy zlecenia i prowadzenia własnej 
firmy, składka zdrowotna jest należna od każdego tytułu.

Umowa o pracę i zlecenie
Osoba zatrudniona na umowę o pracę i jednocześ-

nie wykonująca umowę zlecenia dla innego podmiotu 
niż własny pracodawca (i zawartą z innym podmiotem) 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym z tytułu stosunku pracy. Z racji umowy zle-
cenia można przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych (do chorobowego – nie, gdyż 
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tylko obowiązkowe ubezpieczenia dają do tego prawo), 
jeżeli podstawa wymiaru składek z etatu, w przelicze-
niu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile mi-
nimalne wynagrodzenie za pracę – art. 9 ust. 1a ustawy 
systemowej (w 2013 r. – 1600 zł oraz 1280 zł dla osób 
w pierwszym roku pracy). Tym samym, jeżeli podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres 
miesiąca, jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, 
osoba ta musi być objęta obowiązkowo ubezpieczenia-
mi emerytalnym i rentowymi również ze zlecenia. Pra-
cownik zatrudniony na pełen etat ma zagwarantowaną 
płacę na poziomie minimalnej stawki, wobec tego na-
wet jeżeli w danym miesiącu faktycznie nie uzyskał peł-
nego wynagrodzenia (np. ze względu na chorobę czy 
podjęcie/zakończenie zatrudnienia w trakcie miesiąca), 
to i tak należy uznać, że w przeliczeniu na okres mie-
siąca zarabia minimalne wynagrodzenie (wg umowy 
o pracę). Nie dokonuje się przeliczenia wynagrodzenia 
u pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy. U nich liczy się wysokość wynagrodzenia 
ustalona w umowie o pracę. Jeżeli jest niższa niż płaca 
minimalna, to składki emerytalno-rentowe, zdrowotna 
i wypadkowa z dodatkowego zlecenia są obowiązkowe.

PRZYKŁAD
Od 1 marca 2012 r. pani Marta została zatrudniona na pod
stawie umowy o pracę na 1/2 etatu z miesięcznym wynagro
dzeniem 1000 zł. Jednocześnie od 1 czerwca 2013 r. w in
nym zakładzie pracy pracuje na podstawie umowy zlecenia. 
Podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym 
zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i ze zlecenia.

Jeżeli pracownik dodatkowo zawarł umowę zlece-
nia z własnym pracodawcą lub też na rzecz własne-
go pracodawcy wykonuje umowę zlecenia podpisaną 
z obcą firmą, to zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy syste-
mowej pozostaje nadal pracownikiem i podlega obo-
wiązkowo wszystkim ubezpieczeniom jak pracownik. 
Składki rozlicza za niego macierzysty pracodawca.

Więcej o zawieraniu umowy zlecenia z własnym pra-
cownikiem pisaliśmy w dodatku „Kadry i płace w sferze 
budżetowej” do RB 18/2012 na str. 7 w artykule: Roz-
liczenie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracow-
nikiem.

Kilka umów o pracę i zlecenie
U osoby, która pracuje na umowę zlecenia i jedno-

cześnie pozostaje w więcej niż jednym stosunku pracy, 
dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecz-
nych z umowy cywilnej sumuje się podstawy wymia-

ru składek na ubezpieczenia z tytułu wszystkich 
umów o pracę. Gdy łącznie odpowiadają one kwocie 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, zleceniobiorca 
podlega z tego tytułu dobrowolnie ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym.

Umowa zlecenia z emerytem
Osoba zarobkująca na podstawie umowy zlecenia, 

która ma jednocześnie ustalone prawo do emerytury 
lub renty, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym, o ile równocześnie nie po-
zostaje w stosunku pracy (art. 9 ust. 4 ustawy syste-
mowej). Jeżeli zatem osoba posiadająca uprawnienia 
emerytalne lub rentowe zawiera umowę zlecenia i jest 
to dla niej jedyny tytuł do ubezpieczeń, z tytułu wyko-
nywania pracy na podstawie umowy zlecenia podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym oraz wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe 
jest dla niej dobrowolne. Na potrzeby ustawy systemo-
wej przez rentę należy rozumieć wyłącznie świad-
czenia pieniężne z systemu ubezpieczenia społecznego 
realizowanego przez ZUS i KRUS oraz zaopatrzenia 
emerytalnego osób w stosunku służby (np. żołnierzy 
zawodowych, funkcjonariuszy Policji). Nie są osobami 
mającymi ustalone prawo do renty (w rozumieniu usta-
wy systemowej) osoby pobierające rentę na podstawie 
przepisów prawa cywilnego (np. rentę wyrównawczą) 
oraz osoby pobierające rentę socjalną przyznawaną 
na podstawie ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie 
socjalnej. Przy rozstrzyganiu obowiązku ubezpieczeń 
społecznych dla osoby wykonującej umowę zlecenia 
i mającej ustalone prawo do emerytury lub renty na-
leży brać pod uwagę również prawo do emerytury 
lub renty nabyte z tytułu zagranicznych ubezpie-
czeń społecznych albo zagranicznego zaopatrzenia 
emerytalnego.

Emeryt bądź rencista, który pozostaje w stosun-
ku pracy i wykonuje umowę zlecenia, podlega obo-
wiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym 
ze stosunku pracy, a ze zlecenia – dobrowolnie, 
bez względu na wysokość podstawy wymiaru z etatu. 
Obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna. Wyjątek 
dotyczy sytuacji, gdy emeryt-pracownik zawarł umo-
wę zlecenia z własnym pracodawcą lub gdy świadczy 
pracę na zlecenie na rzecz macierzystego pracodawcy. 
Wówczas umowa zlecenia jest traktowana jak stosunek 
pracy i obowiązkowo podlega w pełni oskładkowaniu.

Kilka umów zlecenia
Osoba, która wykonuje jednocześnie kilka umów 

zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
z tytułu tej umowy zlecenia, która została zawarta 
najwcześniej. 
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Może ona jednak:
■■ dobrowolnie, na swój wniosek, przyjąć ubezpiecze-

nia emerytalne i rentowe także z tytułu pozostałych, 
wszystkich lub wybranych, umów zlecenia,

■■ zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.
Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia z żadnej 

z umów nie ma znaczenia.

Zlecenie z uczniem lub studentem
Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 

szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończe-
nia 26 lat, wykonujący pracę na podstawie umowy zle-
cenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz 
zdrowotnemu z tego tytułu – ani obowiązkowo, ani do-
browolnie (art. 6 ust. 4 ustawy systemowej).

Dla celów ubezpieczeń społecznych, uczniem – do 
31 sierpnia każdego roku – jest osoba, która:

■■ kontynuuje naukę w tej samej szkole,
■■ skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, 

w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,
■■ ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Osobę, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu 
na studia wyższe, uznaje się za ucznia do 30 wrześ-
nia. Studentem – według przepisów ustawy z 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: ustawa 
– Prawo o szkolnictwie wyższym) – jest natomiast oso-
ba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugie-
go stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich. 
Nie są zaś studentami uczestnicy studiów doktoranc-
kich oraz studiów podyplomowych.

Osoba jest studentem od daty immatrykulacji, 
tj. aktu przyjęcia w poczet studentów uczelni i złożenia 
ślubowania, do daty ukończenia studiów lub daty skre-
ślenia z listy studentów. Jeżeli data formalnej immatry-
kulacji jest późniejsza niż dzień 1 października dane-
go roku kalendarzowego, to zwolnienie z obowiązku 
ubez pieczeń obejmuje także okres między 1 paździer-
nika a dniem immatrykulacji.

Za dzień ukończenia studiów uważa się datę:
■■ złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego,
■■ złożenia przez studenta ostatniego wymaganego 

planem studiów egzaminu – w przypadku kierun-
ków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i wetery-
narii,

■■ zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej 
w planach studiów praktyki – w przypadku kierun-
ku farmacja.
Osoba, która ukończyła studia I stopnia, tj. zło-

żyła egzamin dyplomowy, ale prawa studenta zacho-
wuje do końca października roku, w którym ukoń-
czyła te studia, co wynika z art. 167 ust. 2a ustawy 
– Prawo o szkolnictwie, status studenta – dla celów 
ubezpieczeń – posiada tylko do dnia ukończenia 

studiów, a nie do 31 października. Takie jest stano-
wisko ZUS w tej sprawie, który uważa, że posiada-
nie statusu studenta nie jest tożsame z zachowaniem 
praw studenta; jedynie status studenta daje prawo 
do nieobjęcia go składkami społecznymi oraz ubez-
pieczeniem zdrowotnym z tytułu umowy zlecenia 
(poradnik ZUS „Ubezpieczenia społeczne i ubezpie-
czenie zdrowotne osób wykonujących pracę na pod-
stawie umów cywilnoprawnych”; www.zus.pl).

PRZYKŁAD
Pani Anna jest studentką ostatniego roku studiów licen
cjackich. Końcowy egzamin dyplomowy ma wyznaczo
ny na 3 lipca 2013 r., jednak prawa studenta zachowa 
do 31 października 2013 r. Jako zleceniobiorca nie będzie 
podlegać ubezpieczeniom do 3 lipca. Od 4 lipca 2013 r. pod
lega ubezpieczeniom ze zlecenia na zasadach ogólnych.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych 
studenta wykonującego pracę na podstawie umowy 
zlecenia nie ma znaczenia jego obywatelstwo ani 
kraj odbywania przez niego studiów. W przypadku 
zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem, 
który jest jednocześnie studentem lub uczniem w wie-
ku do 26 lat, z tytułu umowy zlecenia należy opłacać 
wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne. Nie ma 
natomiast znaczenia fakt zawarcia tej umowy przez 
ucznia lub studenta z innym podmiotem niż własny 
pracodawca. Uczeń lub student w wieku do 26 lat z ty-
tułu umowy zlecenia podpisanej z innym podmiotem 
niż macierzysty pracodawca nie podlega ubezpiecze-
niom społecznym ani zdrowotnemu.

PRZYKŁAD
Pan Mariusz, student studiów magisterskich, wykonuje 
umowę zlecenia. W dniu 29 kwietnia 2013 r. ukończył 
26 lat. Od tej daty, tj. 29 kwietnia 2013 r., ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe oraz wypadkowe i zdrowotne z racji 
zlecenia są dla niego obowiązkowe. Ubezpieczenie choro
bowe jest dobrowolne.

Zlecenie i pobieranie zasiłku macierzyńskiego
Od 1 września 2009 r. osoby pobierające zasiłek 

macierzyński, które jednocześnie wykonują umowę 
zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasił-
ku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, 
na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emery-
talnym i rentowymi z tytułu umowy zlecenia. Składka 
zdrowotna będzie obowiązkowa.
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Umowa zlecenia zawarta w trakcie urlopu 
wychowawczego i bezpłatnego 
Pracownik przebywający na urlopie wychowaw-

czym podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym z tego tytułu, ale pod warunkiem 
że nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek ubez-
pieczeń ani nie ma ustalonego prawa do emerytury/ 
/renty. Jeżeli więc pracownik, będąc na urlopie wycho-
wawczym, zacznie pracę na umowę zlecenia, obojętnie 
czy dla własnego czy obcego pracodawcy, to będzie 
podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom ze zlecenia, 
a nie z tytułu urlopu wychowawczego. Podobnie 
jest w przypadku podjęcia pracy na zlecenie w trak-
cie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę. 
W trakcie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega 
zawieszeniu (przerwa w opłacaniu składek) i nie wy-
stępuje wówczas zbieg tytułów, czyli stosunku pracy 
ze zleceniem. Nie można tu również mówić o wykony-
waniu zlecenia na rzecz własnego pracodawcy, gdyby 
zlecenie zostało podpisane z macierzystym zakładem 
pracy. Zlecenie staje się wówczas odrębnym tytułem 
do ubezpieczeń.

Więcej o kwestii ubezpieczeń społecznych i ubezpie-
czenia zdrowotnego w czasie tych urlopów pisaliśmy 
w dodatku „Kadry i płace w sferze budżetowej” do RB 
20/2012 na str. 2 w artykule: Skutki zawarcia umowy 
cywilnoprawnej w czasie urlopu macierzyńskiego, 
wychowawczego oraz bezpłatnego.

Zlecenie i praca nakładcza
Zleceniobiorca, który jednocześnie wykonuje pracę 

na podstawie umowy o pracę nakładczą, podlega obo-
wiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu, 
który powstał wcześniej. Jednak może on dobrowolnie, 
na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytal-
nym i rentowymi także z drugiego tytułu lub go zmienić.

Zlecenie i działalność gospodarcza
W przypadku jednoczesnego wykonywania pracy 

na podstawie umowy zlecenia i prowadzenia działal-
ności gospodarczej mamy do czynienia ze zbiegiem 
dwóch tytułów do ubezpieczeń.

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zle-
cenia i jednocześnie prowadząca pozarolniczą działal-
ność gospodarczą – na podstawie przepisów o działal-
ności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych 
– podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalne-
mu i rentowym z tytułu:

■■ działalności gospodarczej lub
■■ umowy zlecenia

w zależności od wysokości podstawy wymiaru skła-
dek emerytalnej i rentowej ze zlecenia.

Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenia jest 
niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy 
wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą 
działalność, to tytułem do obowiązkowych ubezpie-
czeń jest działalność.

Przez obowiązującą daną osobę najniższą podstawę 
wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą 
działalność rozumie się odpowiednio:

■■ 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodze-
nia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 2013 r. 
jest to kwota 2227,80 zł,

■■ 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
– w przypadku gdy osoba rozpoczęła prowadzenie 
pozarolniczej działalności gospodarczej i spełnia 
warunki do opłacania ulgowych składek społecz-
nych przez okres 24 miesięcy – w 2013 r. jest to 
kwota 480 zł.
Osoba ta może wówczas dobrowolnie, na swój 

wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym 
i rentowymi również z tytułu wykonywania pracy 
na podstawie umowy zlecenia.

Natomiast gdy podstawa wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe z tytułu zlecenia jest 
równa lub wyższa od obowiązującej tę osobę najniż-
szej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących 
pozarolniczą działalność, tytułem do obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych jest ten, który powstał 
wcześniej. W takich przypadkach osoba ta może do-
browolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczenia-
mi emerytalnym i rentowymi także z drugiego tytułu 
lub zmienić tytuł ubezpieczeń. 

Gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność 
gospodarczą zawrze umowę zlecenia w ramach tej 
działalności i przedmiot umowy zlecenia oraz włas-
nego biznesu pokrywają się, wówczas osoba podlega 
ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzo-
nej działalności gospodarczej (z tytułu wykonywania 
umowy zlecenia nie jest obejmowana ubezpieczenia-
mi – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie). Aby jednak 
umowa zlecenia mogła być traktowana jako wykony-
wana w ramach prowadzonej działalności gospodar-
czej, warunkiem jest, by przychód ze zlecenia był opo-
datkowany jako przychód z działalności gospodarczej. 
Innymi słowy, przychód ze zlecenia jest dla celów po-
datkowych zaliczany do źródła, jakim jest działalność 
gospodarcza.

Podsumowanie zasad naliczania składek ZUS 
od umów zlecenia przedstawia tabela.
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TABELA. Rodzaj i charakter ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia

Tytuł ubezpieczeniowy – umowa zlecenia Ubezpieczenia 
emerytalno-rentowe

Ubezpieczenie 
chorobowe

Ubezpieczenie 
wypadkowe

Ubezpieczenie 
zdrowotne

Umowa zlecenia O D O O

Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym 
pracodawcą lub wykonywana na rzecz włas
nego pracodawcy

O O O O

Umowa o pracę i umowa zlecenia zawarte 
przez emeryta/rencistę z jednym pracodawcą 
lub umowa zlecenia jest wykonywana przez 
taką osobę na rzecz własnego pracodawcy

O O O O

Umowa zlecenia zawarta przez emeryta/ 
/rencistę niepozostającego jednocześnie 
w stosunku pracy

O D O O

Umowa zlecenia zawarta przez emeryta/ren
cistę pozostającego jednocześnie w stosunku 
pracy z obcym podmiotem

D N O* O

Umowa zlecenia i umowa o pracę z wynagro
dzeniem wyższym lub równym kwocie wyna
grodzenia minimalnego, tj. w 2013 r. – 1600 zł 
(1280 zł – dla osoby w pierwszym roku pra
cy), w przeliczeniu na okres miesiąca; nie do
tyczy to niepełnoetatowców zarabiających 
mniej niż wynagrodzenie minimalne, zgodnie 
z zapisem w umowie o pracę 

D N O* O

Umowa zlecenia i umowa o pracę z wyna
grodzeniem mniejszym od minimalnego, tj. w 
2013 r. od kwoty 1600 zł (1280 zł – dla osoby 
w pierwszym roku pracy), w przeliczeniu na 
okres miesiąca; dotyczy niepełnoetatowców 
zarabiających mniej niż minimalne wynagro
dzenie, zgodnie z zapisem w umowie o pracę 

O D O O

Umowa zlecenia z uczniem/studentem 
do ukończenia przez niego 26 roku życia 

N N N N

Umowa zlecenia zawarta przez ucznia/stu
denta do ukończenia przez niego 26 lat z pra
codawcą, z którym zawarł umowę o pracę 
lub dla którego wykonuje zlecenie

O O O O

Kilka umów zlecenia O – od umowy najstar
szej lub innej, wybranej 
przez ubezpieczonego

D O O

Umowa zlecenia i praca nakładcza O – jeśli ubezpieczony 
wybrał zlecenie jako 
obowiązkowy tytuł

D O O

Umowa zlecenia i pobieranie zasiłku macie
rzyńskiego

D N O* O

Umowa zlecenia i urlop wychowawczy/bez
płatny

O D O O

Działalność gospodarcza i umowa zlecenia, 
z tytułu której przychód w danym miesiącu jest 
większy lub równy najniższej podstawie wy
miaru składek dla osób prowadzących pozarol
niczą działalność, tj. kwocie 480 zł lub kwocie 
2227,80 zł, oraz gdy przedmiot umowy zlece
nia oraz działalności nie pokrywają się

O – gdy ubezpieczony 
wybrał zlecenie jako 
tytuł do ubezpieczeń

D O O
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Działalność gospodarcza i umowa zlecenia, 
z tytułu której przychód w danym miesiącu 
jest mniejszy od najniższej podstawy wymiaru 
składek dla osób prowadzących pozarolniczą 
działalność, tj. kwoty 480 zł lub 2227,80 zł, 
oraz gdy przedmiot umowy zlecenia oraz 
działalności nie pokrywają się

D N O* O

Umowa zlecenia i działalność gospodarcza 
– przedmiot umowy pokrywa się z zakresem 
prowadzonej działalności (przychód z umowy 
jest kwalifikowany do przychodów z działalno
ści i opodatkowany jak ta działalność)

N N N N

Oznaczenia:
O  – obowiązkowe,
O*  –  obowiązkowe przy przystąpieniu do dobrowolnych ubezpieczeń  

emerytalnorentowych,
D  – dobrowolne,
N  – brak ubezpieczenia danego rodzaju

IZABELA NOWACKA
ekonomista, autor licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, od ponad 10 lat zajmuje się tematyką 

wynagrodzeniową i rozliczaniem płac; prowadzi portal kadrowo-płacowy

PODSTAWY PRAWNE
■■ art. 734–751 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370)
■■ art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4, art. 9 ust. 1, 1a i 4, art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 1, art. 18 ust. 9 i 10 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 2012 r. poz. 1548)
■■ art. 82 ust. 1 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. 154)
■■ ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 509)
■■ art. 167 ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 572; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1544)

W kolejnym dodatku „Kadry i płace w sferze budżetowej” zo-
staną przedstawione przykłady rozliczania umów zlecenia 
z tytułu ubezpieczeń i podatku dochodowego.

Nowe uprawnienia rodzicielskie
316ac919-94a4-4739-a899-e44a08c74dc3

W artykule zostały omówione nowości w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem, wprowadzone 
ostatnimi zmianami w przepisach Kodeksu pracy.

W dniu 28 maja 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmia-
nie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw; 

dalej: ustawa zmieniająca (druk sejmowy numer 1347 
uzupełniony poprawką objętą dodatkowym sprawozda-
niem Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian kodyfi-
kacyjnych – druk sejmowy 1347-A). W chwili pisania 
tekstu ustawa ta została skierowana do Senatu, który 
6 czerwca 2013 r. przyjął ją bez poprawek. Następnie 
trafi ona do podpisu przez Prezydenta. Ustawa powinna 
wejść w życie 17 czerwca 2013 r. 

Ustawa zmieniająca wprowadza nową instytucję 
urlopu rodzicielskiego. Przy okazji zmieniły się także 
niektóre przepisy dotyczące obecnych urlopów ma-
cierzyńskich, dodatkowych macierzyńskich oraz ich 
odpowiedników dla osób, które dzieci przysposobiły 
(na warunkach urlopu macierzyńskiego i dodatkowego 
macierzyńskiego).

 
Udzielenie urlopu macierzyńskiego 
przed planowanym terminem porodu

W sposób istotny zmieniają się zasady udzielania 
urlopu macierzyńskiego przed planowanym porodem. 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 180 § 3 usta-
wy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.), 
przed przewidywaną datą porodu może przypadać 
nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. 
Do tej pory ustawodawca umożliwiał rozpoczęcie ta-
kiego urlopu na co najmniej 2 tygodnie przed plano-
waną datą porodu, nie ograniczając teoretycznie ilości 
takiego wcześniejszego urlopu. 

Natomiast po zmianach ta część urlopu może 
wynieść maksymalnie 6 tygodni. Przepis nie będzie 
wskazywał już minimalnego wymiaru urlopu przed 
porodem.

UWAGA!
ZMIANY

RB-12-2013_dodatek-KADRY-i-PLACE_nr-06.indd   8 6/7/2013   11:50:18 AM



  RB nr 12/2013   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

9

 
Dodatkowy urlop macierzyński

Zmiany obejmują także regulacje dotyczące do-
datkowego urlopu macierzyńskiego (urlopu na warun-
kach dodatkowego urlopu macierzyńskiego). Zgodnie 
z nowym brzmieniem art. 1821 § 1 k.p., wymiar do-
datkowego urlopu macierzyńskiego wynosi do 6 tygo-
dni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jed-
nym porodzie lub do 8 tygodni przy urodzeniu więcej 
niż 1 dziecka przy jednym porodzie. Warto wskazać, 
że dotychczasowe przepisy wskazywały, że te maksy-
malne wymiary dodatkowego urlopu miały obowią-
zywać dopiero od 1 stycznia 2014 r. Z uwagi na nowe 
przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego wejście 
w życie maksymalnych wymiarów dodatkowych urlo-
pów macierzyńskich (na warunkach dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego) musiało ulec przyspieszeniu.

Różnice w wymiarze dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego – przed i po zmianie przedstawia tabela 1.

TABELA 1.  Wymiar dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego 
i na warunkach dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego 
– przed i po zmianach

Opis sytuacji

Wymiar  
dodatkowego urlopu

przed zmianami po zmianach

W przypadku urodzenia 
1 dziecka przy jednym 
porodzie

do 4 tygodni do 6 tygodni

W przypadku urodzenia 
więcej niż 1 dziecka 
przy jednym porodzie

do 6 tygodni do 8 tygodni

Pracownica może podjąć decyzję o skorzysta-
niu z tego urlopu w dwóch terminach – albo od razu, 
tj.  nie później niż 14 dni po porodzie (art. 1791 k.p.), 
albo w terminie późniejszym, jednak nie później niż 
14 dni przed planowanym rozpoczęciem takiego ur-
lopu (art. 1821 § 3 k.p.). W obu przypadkach wymaga-
ne jest, aby wniosek o urlop został złożony w formie 
pisemnej. W terminie późniejszym taki wniosek może 
złożyć zarówno pracownica, jak i pracownik-ojciec. 
Zgodnie bowiem z nowym art. 1891 k.p., z tego upraw-
nienia może korzystać tylko jedno z rodziców będą-
cych pracownikami. Oznacza to, że urlop ten w całości 
może wziąć jedno z rodziców lub też z uwagi na fakt, 
że urlop można podzielić maksymalnie na 2 części 
– każde z rodziców może wykorzystać jedną z nich. 

Zgoda na udzielenie urlopu nie jest zależna od woli 
pracodawcy. Jest on zobligowany do jego uwzględnie-
nia.

PRZYKŁAD
Pracownica urodziła jedno dziecko 10 lipca 2013 r. Dnia 
20 lipca 2013 r. złożyła wniosek o udzielenie jej bezpośrednio 
po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyń
skiego. We wniosku wskazała termin zakończenia urlopu 
macierzyńskiego na 26 listopada 2013 r., a dzień 27 listopa
da 2013 r. jako pierwszy dzień dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego.
Drugą możliwością będzie złożenie wniosku o dodatkowy 
urlop macierzyński najpóźniej 12 listopada 2013 r. 

Zgodnie z art. 1792 § 1 k.p., pracownica-matka może 
zrezygnować z korzystania z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w całości lub w części i powrócić 
do pracy. W tym celu powinna złożyć pracodawcy 
pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania 
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub 
w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
przystąpieniem do pracy.

Jest to jedna z sytuacji, gdy z dodatkowego urlopu 
może skorzystać ojciec dziecka. W przypadku rezygna-
cji matki z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może 
on złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, 
w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
albo z części takiego urlopu. Oczywiście pracodawca 
jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca 
wychowującego dziecko.

PRZYKŁAD
Pracownica urodziła jedno dziecko 10 lipca 2013 r., a 20 lipca 
2013 r. złożyła wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po ur
lopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 
Jednak wnioskiem z 17 listopada 2013 r. zrezygnowała z 3 ty
godni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Następnie pra
cownikojciec może złożyć wniosek do swojego pracodawcy 
o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wy
miarze 3 tygodni, licząc od 18 grudnia 2014 r. do 7 stycznia 
2014 r.

Dodatkowy urlop macierzyński powinien być wy-
korzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 
a w przypadku dzielenia go pomiędzy rodziców musi 
być udzielony nieprzerwanie, jedna część po drugiej. 
Nie można wykorzystać najpierw jednej części, a pozo-
stałej części później. Przerwa pomiędzy poszczególny-
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mi częściami wynosząca choćby jeden dzień uniemoż-
liwia skorzystanie z reszty urlopu. Dodatkowy urlop 
macierzyński może więc przysługiwać jednemu z ro-
dziców w całości, a także zarówno pracownikowi-ojcu, 
jak i pracownicy-matce (gdy się nim podzielą). Warto 
podkreślić, że wykorzystanie dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego w pełnym wymiarze (6 lub 8 tygodni) jest 
warunkiem udzielenia nowego urlopu rodzicielskiego.

Łączenie dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego z pracą

W czasie korzystania z dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego pracownica-matka, jak też pracownik-oj-
ciec mogą podjąć zatrudnienie u swojego pracodawcy, 
który udzielił im dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
(nowy art. 1821 § 5 k.p.). Należy pamiętać, że łączenie 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywa-
niem pracy jest ograniczone do wymiaru nie wyższego 
niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Dodatkowy 
urlop macierzyński jest udzielany wtedy na pozostałą 
część wymiaru czasu pracy. Pracownik składa wniosek 
w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym 
terminem podjęcia pracy w czasie korzystania z dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca może odmówić 
udzielenia zgody na łączenie 
pracy z dodatkowym urlopem 
macierzyńskim, ale musi 
poinformować na piśmie 
pracownika o przyczynach tej 
odmowy (nowy art. 1821 § 6 k.p.).

To, czy pracownik będzie mógł łączyć dodatkowy ur-
lop macierzyński z wykonywaniem pracy, zależy od pra-
codawcy, który o tym decyduje, uwzględniając orga-
nizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez 
pracownika.

PRZYKŁAD
Pracownica od 15 lipca 2013 r. korzystała z urlopu macie
rzyńskiego. Dnia 10 listopada 2013 r. złożyła wniosek do swo
jego pracodawcy o wyrażenie zgody na łączenie korzystania 
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz wykonywania 
pracy w wymiarze 1/4 czasu pracy. Pracodawca odmówił 
ze względów organizacyjnych w zakładzie pracy.
We wskazanym przykładzie pracownica zachowała wy
magany termin złożenia wniosku nie później niż 14 dni 
przed planowanym powrotem do pracy. Na podstawie 

art. 1821 § 6 k.p., pracodawca odmówił jednak udzielenia 
zgody ze względu na organizację czasu pracy w zakładzie 
– system pracy zmianowej. Ustawa nie rozstrzyga jednak, 
czy w takim wypadku pracownicy udzielony zostaje dodat
kowy urlop macierzyński w „zwykłej” postaci, czy też w ogóle 
nie korzysta z tego urlopu. Moim zdaniem, w takim przypad
ku pracodawca, odmawiając skorzystania z możliwości 
pracy w zmniejszonym wymiarze etatu, powinien zwrócić 
się do pracownicy o podjęcie decyzji w tym zakresie.

Urlop rodzicielski
Zgodnie z dodanym art. 1821a k.p., pracownik może 

skorzystać z nowej instytucji – urlopu rodzicielskiego. 
Z takiego urlopu może skorzystać zarówno pracowni-
ca-matka jak i pracownik-ojciec. Urlop rodzicielski jest 
udzielany bezpośrednio po dodatkowym urlopie ma-
cierzyńskim wykorzystanym w pełnym wymiarze. Wy-
miar takiego urlopu wynosi do 26 tygodni, niezależnie 
od tego, ile dzieci urodziło się przy jednym porodzie.

Warunkiem udzielenia urlopu 
rodzicielskiego jest wykorzystanie 
dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w pełnym 
wymiarze.

PRZYKŁAD
Pracownica urodziła dziecko 1 lipca 2013 r. Dnia 10 lip
ca 2013 r. złożyła wniosek o udzielenie jej bezpośrednio 
po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macie
rzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wy
miarze. Następnie 15 listopada 2013 r. złożyła wniosek 
o rezygnację z 2 tygodni dodatkowego urlopu macierzyń
skiego. Dnia 5 lutego 2014 r. złożyła wniosek o udzielenie 
jej urlopu rodzicielskiego.
Pracownicy nie będzie przysługiwał urlop rodzicielski, po
nieważ zgodnie z art. 1821a k.p. nie wykorzystała dodatko
wego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

Urlop rodzicielski jest udzielany co do zasady jed-
norazowo. Jeśli taki urlop jest dzielony, np. pomię-
dzy rodziców, to może on być udzielany w nie więcej 
niż trzech częściach, przy czym każda część musi przy-
padać bezpośrednio jedna po drugiej. Poszczególna 
część urlopu nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Zgodnie z art. 1821a § 3 k.p., na urlopie rodziciel-
skim mogą również przebywać jednocześnie oboje 
rodzice, ale w takim przypadku okres urlopu ulega 
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skróceniu (liczony oddzielnie dla każdego rodzica 
np. po 13 tygodni), a jego łączny wymiar nie może 
przekraczać 26 tygodni.

PRZYKŁAD
Pracownica złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu rodzi
cielskiego w wymiarze 8 tygodni. Po 8 tygodniach wróciła 
do pracy, a po trzech dniach złożyła wniosek o udzielenie jej 
kolejnej części urlopu rodzicielskiego w wymiarze 8 tygodni. 
Pracownica nie ma możliwości skorzystania z części urlopu 
rodzicielskiego po przerwie, ponieważ zgodnie z art. 1821a 

§ 2 k.p., urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo 
w częściach (nie więcej niż trzech) przypadających bezpo
średnio jedna po drugiej. Przerwa w wykorzystaniu urlopu 
wynosząca choćby jeden dzień uniemożliwia skorzystanie 
z pozostałej części urlopu rodzicielskiego.

Poza sytuacją, gdy wniosek jest składany razem 
z wnioskiem o dodatkowy urlop macierzyński (opi-
saną wcześniej), wniosek o udzielenie urlopu rodzi-
cielskiego składa się na piśmie do swojego praco-
dawcy, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
planowanym rozpoczęciem korzystania z tego urlo-
pu. We wniosku należy wskazać termin zakończenia 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku 
gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzi-
cielskiego – termin zakończenia poprzedniej części 
tego urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego 
urlopu. Do wniosku należy również dołączyć pisem-

ne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlo-
pu przez okres wskazany we wniosku przez drugiego 
z rodziców albo o okresie, w którym drugi z rodziców 
dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie 
objętym wnioskiem.

Zestawienie porównujące zasady udzielania urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go oraz urlopu rodzicielskiego przedstawia tabela 2.

Przy urlopie rodzicielskim 
pracownica może od razu podjąć 
decyzję o chęci skorzystania 
z urlopu rodzicielskiego w pełnym 
wymiarze i złożyć stosowny wniosek 
w terminie nie później niż 14 dni 
po porodzie (art. 1791  k.p.) albo 
zdecydować się na niego później 
i złożyć wniosek nie później 
niż 14 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia takiego 
urlopu (art. 1821a  k.p.).

Złożenie wniosku w pierwszym terminie umoż-
liwia – zgodnie z art. 1793 k.p. – rezygnację z takiego 
urlopu w całości lub w części. W takim przypadku 
pracownik-ojciec może skorzystać z całego lub z po-

TABELA 2.  Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
oraz urlopu rodzicielskiego

Urlop macierzyński Dodatkowy urlop macierzyński Urlop rodzicielski

Termin rozpoczęcia Co do zasady w dniu porodu (wyjątkowo urlop 
rozpoczyna się przed porodem, ale wtedy mak
symalnie do 6 tygodni przed planowaną datą 
porodu)

Bezpośrednio po urlopie macie
rzyńskim

Bezpośrednio po dodatkowym urlo
pie macierzyńskim

Podział na części Tak, ale jedynie wyjątkowo
(np. gdy przerwa spowodowana jest ho
spitalizacją matki – art. 180 § 61 k.p., 
hospitalizacją dziecka – art. 181 k.p.) 

Tak
(udzielany jest jednorazowo 
albo w dwóch częściach przy
padających bezpośrednio jed
na po drugiej – w wymiarze 
tygodnia lub jego wielokrotno
ści– art. 1821 § 2 k.p.)

Tak
(udzielany w nie więcej niż trzech 
częściach, z których żadna nie może 
być krótsza niż 8 tygodni, przypada
jących bezpośrednio jedna po drugiej 
– w wymiarze wielokrotności tygo
dnia – art. 1821a § 2 k.p.)

Kiedy dla ojca dziecka Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni po 
porodzie albo w przypadku pobytu matki w 
szpitalu (po 8 tygodniach macierzyńskiego)

W przypadku rezygnacji przez 
matkę

W przypadku rezygnacji przez matkę

Wniosek Co do zasady urlop rozpoczyna się najpóź
niej w dniu porodu, w związku z tym wniosek 
nie jest wymagany. Z uwagi jednak na fakt, 
że pracodawca powinien dowiedzieć się o tym 
fakcie, w praktyce pracownica składa wniosek

Składany w terminie nie krót
szym niż 14 dni przed rozpo
częciem korzystania z tego 
urlopu; pracodawca jest obo
wiązany uwzględnić wniosek 
pracownika (art. 1821 § 3 k.p.)

Składany w terminie nie później niż 
14 dni po porodzie (art. 1791 k.p.) 
albo nie później niż 14 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia 
takiego urlopu (art. 1821a § 4 k.p.)
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zostałej części urlopu rodzicielskiego. W tym celu 
pracownica składa wniosek do swojego pracodawcy 
o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wy-
miarze lub jego części, a pracownik-ojciec składa 
wniosek o udzielenie takiego urlopu lub jego pozo-
stałej części.

Następnie pracownik-ojciec również może zrezyg-
nować z całości lub pozostałej części takiego urlopu, 
a pracownica może skorzystać z pozostałej części ur-
lopu. W ten sposób rodzice mogą w sposób elastyczny 
sprawować opiekę nad dzieckiem i godzić obowiązki 
rodzicielskie (nowo dodane art. 1793 i 1794 k.p.).

W każdym przypadku złożenia wniosku należy za-
chować termin nie później niż 14 dni przed przystąpie-
niem do pracy lub rozpoczęciem korzystania z takiego 
urlopu, a poszczególne części nie mogą być krótsze 
niż 8 tygodni.

Urlop udzielany na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego i urlopu 
rodzicielskiego

Opisane wcześniej zasady udzielania urlopów 
– dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ro-
dzicielskiego – dotyczą również tzw. rodziców adop-
cyjnych. 

Zgodnie z nowym art. 1824 § 1 k.p., pracownik, 
nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wycho-
wanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 
dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako 
rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej za-
wodowej, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie 
mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bez-
pośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze.

Zasiłki macierzyńskie i ich wysokość

Wraz z wprowadzeniem nowych zasad udziela-
nia dodatkowego urlopu macierzyńskiego i pojawie-
nia się nowej instytucji, jaką jest urlop rodzicielski, 
zmieniają się również zasady obliczania i wyso-
kości zasiłków macierzyńskich. A zatem zmianie 
uległy również przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: 
ustawa zasiłkowa).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 31 ustawy za-
siłkowej, zasiłek macierzyński może być wypłacany 

w dwóch różnych wariantach. Pierwszy z nich do-
tyczy sytuacji, gdy pracownica od razu zdecydowa-
ła się na skorzystanie z maksymalnych wymiarów 
urlopów – dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
i rodzicielskiego. W tym wariancie osoby, które zde-
cydują się szybko –zgodnie z art. 1791 k.p. – w ter-
minie do 14 dni od dnia porodu na dodatkowy urlop 
macierzyński w pełnym wymiarze i urlop rodzicielski 
w pełnym wymiarze, to za cały okres urlopu macie-
rzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
i za urlop rodzicielski będą otrzymywać równy zasi-
łek w wysokości 80% podstawy obliczania zasiłku 
za cały okres urlopowy. Taka zasada stosowana jest 
analogicznie do urlopów na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego (art. 31 
ust. 3 ustawy zasiłkowej).

PRZYKŁAD
Pracownica 8 dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie 
jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego ur
lopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze i urlopu rodziciel
skiego w pełnym wymiarze. W takiej sytuacji otrzyma przez 
cały okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu ma
cierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego zasiłek w wysokości 
80% podstawy zasiłku.

W drugim wariancie, jeśli pracownica złoży wnio-
sek o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego w terminie późniejszym, będzie jej przysługi-
wać za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego zasiłek w wysokości 100% 
podstawy wymiaru. Natomiast za urlop rodzicielski 
zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy zasiłkowej otrzyma 
60% podstawy wymiaru.

PRZYKŁAD
Pracownica złożyła wniosek o udzielenie jej bezpośrednio 
po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyń
skiego w pełnym wymiarze i urlopu rodzicielskiego w pełnym 
wymiarze – 14 dni przed planowanym rozpoczęciem dodat
kowego urlopu macierzyńskiego.
W takiej sytuacji otrzyma przez okres urlopu macierzyńskiego 
i dodatkowego urlopu macierzyńskiego zasiłek w wysokości 
100% podstawy zasiłku, a za urlop rodzicielski zasiłek w wy
sokości 60% podstawy zasiłku.

Jeżeli w wariancie pierwszym kobieta zmieni zda-
nie i zrezygnuje z całego urlopu rodzicielskiego, a oj-
ciec dziecka nie wykorzysta takiego urlopu, to zgodnie 
z art. 31 ust. 4 ustawy zasiłkowej, przysługuje jej jedno-
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razowo zasiłek wyrównujący do 100% podstawy za 
okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, pod warunkiem niepobrania zasił-
ków macierzyńskich za okres odpowiadający okresom 
tych urlopów.

PRZYKŁAD
Pracownica 8 dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie 
jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze i urlopu rodzi
cielskiego w pełnym wymiarze. Następnie 14 dni przed plano
wanym rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego złożyła wniosek 
o rezygnację z urlopu rodzicielskiego.
W takiej sytuacji pracownica otrzyma przez okres urlopu ma
cierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego zasiłek 
w wysokości 80% podstawy zasiłku, który po rezygnacji z ur
lopu rodzicielskiego zostanie jednorazowo wyrównany przez 
ZUS do wysokości 100% podstawy zasiłku za okres urlopu 
macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Takie same zasady – zgodnie z art. 29, 29a i 31 usta-
wy zasiłkowej – dotyczą osób ubiegających się o zasiłek 
z tytułu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Przepisy przejściowe

Ustawa zmieniająca wejdzie w życie 17 czerwca 
2013 r. Zamiarem ustawodawcy jest, aby z nowych re-
gulacji mogli skorzystać rodzice, którym dziecko uro-
dziło się po 31 grudnia 2012 r., lub osoby, które po tej 
dacie dziecko przysposobiły. 

Zgodnie z art. 28 nowej ustawy, pracownikom, 
którym urlop macierzyński lub urlop na warunkach 
urlopu macierzyńskiego kończy się w okresie od 24 
do 30 czerwca 2013 r., dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny 
wniosek składany w terminie nie krótszym niż 7 dni 
przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, chyba 
że pracownik złożył wniosek o taki urlop już wcześ-
niej, przed wejściem tej ustawy w życie. Wynika 
z tego więc, że pracownicy mogli składać wnioski 
już w okresie, w którym ustawy zmieniającej jeszcze 
de facto nie było.

Z kolei zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy zmieniają-
cej, pracownik korzystający z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w dniu wejścia w życie tej ustawy 
ma prawo do części takiego urlopu w wymiarze od-
powiadającym różnicy między wymiarem urlopu 
wynikającym z dotychczasowych przepisów a wy-
miarem po zmianie.

 

PRZYKŁAD
Pracownica do 24 czerwca 2013 r. wykorzystała 20 tygodni 
urlopu macierzyńskiego na dotychczasowych zasadach 
oraz 4 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Obec
nie będzie mogła „dobrać” dodatkowe 2 tygodnie urlopu do
datkowego.
Dodatkowej (uzupełniającej) części urlopu udziela się bez
pośrednio po wykorzystaniu urlopu w udzielonym wymia
rze, na pisemny wniosek pracownika, składany nie później 
niż do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu. 
Takiemu pracownikowi nowego urlopu rodzicielskiego 
pracodawca będzie musiał udzielić na pisemny wniosek, 
złożony nie później niż do dnia zakończenia udzielonego 
wcześniej urlopu.
Analogiczne zasady dotyczą pracowników korzystających 
w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej z dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (np. w związ
ku z przysposobieniem dziecka).

Ustawa zmieniająca przewiduje 
również możliwość skorzystania 
z urlopu rodzicielskiego 
przez osoby, które nie korzystały 
z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy zmieniającej, pra-
cownik, którego dziecko urodziło się po 31 grudnia 
2012 r. i który nie skorzystał w tym czasie z dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego, ma prawo do skorzy-
stania z takiego urlopu jedynie w wymiarze odpo-
wiadającym różnicy pomiędzy urlopem, z którego 
nie skorzystał, a nowym wymiarem urlopu dodat-
kowego. W tym przypadku dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego udziela się nie później niż w terminie 
14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej 
(tj. do 1 lipca 2013 r.) na pisemny wniosek pracownika, 
złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia wej-
ścia w życie tej ustawy (tj. do 24 czerwca 2013 r.).

PRZYKŁAD
Pracownica urodziła dziecko 1 stycznia 2013 r. Od 1 stycz
nia do 20 maja 2013 r. przebywała na urlopie macierzyń
skim. Nie złożyła wniosku o dodatkowy urlop macierzyński. 
Nie może skorzystać z niego później w pełnym wymiarze. 
Po wejściu w życie zmian do k.p. będzie mogła skorzystać 
tylko z 2 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

!
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Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego ur-
lopu macierzyńskiego pracownik będzie miał prawo 
do nowego urlopu rodzicielskiego.

Podobne uprawnienia przysługują osobom, które 
po 31 grudnia 2012 r. przyjęły dziecko na wychowa-
nie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 
dziecka lub przyjęły dziecko na wychowanie jako ro-
dzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej za-
wodowej, a nie skorzystały dotychczas z dodatkowego 
urlopu.

Podsumowując, ustawodawca umożliwił skorzy-
stanie z urlopów rodzicielskich również osobom, któ-
re dotychczas korzystały jedynie z urlopu macierzyń-

skiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
a nie były zainteresowane urlopami dodatkowymi.

W kolejnym dodatku „Kadry i płace w sferze budżeto-
wej” zostaną omówione szczegółowe zasady udzielania 
urlopów macierzyńskich i dodatkowych urlopów macie-
rzyńskich.

PRZEMYSŁAW CISZEK

radca prawny, wykładowca na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego

PODSTAWA PRAWNA
■■ art. 1, art. 11, art. 28, art. 29 ust. 1, art. 31 ust. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy 

– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1347)

Nagrody i kary w orzecznictwie
58bfc299-64d9-4dfd-97ff-777b2f1fff7f

Orzecznictwo sądowe stanowi cenną wskazówkę odnośnie do tego, jak należy pojmować rzeczywiste 
znaczenie prawa. W praktyce sądy często rozstrzygają to, czego nie uregulowano bądź uregulowano 
w sposób niejasny w obowiązujących przepisach prawa. Artykuł zawiera aktualne orzecznictwo doty-
czące nagradzania i karania pracowników.

TABELA. Nagrody i kary w orzecznictwie

Teza Oznaczenie wyroku
(data, sygnatura)

Charakter prawny nagrody i premii

1. Nagroda (art. 105 k.p.) jest wynagrodzeniem w rozumieniu art. 183a k.p., co oznacza, że także do nagrody jako świadczenia przy
znawanego pracownikowi na podstawie uznania pracodawcy mają zastosowanie reguły jednakowego wynagrodzenia za jednakową 
pracę lub pracę o jednakowej wartości (art. 183c § 1 k.p.).

2. Pracownik, któremu nagrody nie przyznano, może jej skutecznie dochodzić, jeżeli wykaże naruszenie przez pracodawcę zasad rów
nego traktowania w zatrudnieniu, czyli naruszenie przez pracodawcę art. 94 pkt 9, art. 112 i art. 113 oraz art. 183a–183c k.p.

3. Pracownik, co do zasady, nie ma roszczenia o nagrodę (jako świadczenie uznaniowe) z wyjątkiem dwóch sytuacji. Pierwsza z nich 
ma miejsce wówczas, gdy pracodawca wadliwie korzysta ze swojego uznania w odniesieniu do przyznania pracownikowi nagrody. 
Druga sytuacja ma miejsce wtedy, gdy pracodawca przyznał już pracownikowi nagrodę, a następnie odmawia jej wypłaty.

4. Pracownik, który zarzuca pracodawcy naruszenie przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, powinien wskazać 
przyczynę, ze względu na którą dopuszczono się wobec niego aktu dyskryminacji i wykazać jej istnienie.

Wyrok SN
z 21 stycznia 2011 r.,
sygn. akt II PK 169/10

Nazewnictwo nie przesądza o charakterze świadczenia, a stosowany w praktyce podział premii na uznaniowe i regulaminowe nie 
jest jednoznaczny. Jeżeli bowiem pracodawca w umowie o pracę lub w zakładowym układzie zbiorowym przyznaje określone świad
czenie, wskazując jednocześnie warunki pozytywne, które musi spełnić pracownik, oraz negatywne, które wpływają na utratę całości 
lub części premii, to niewypłacenie świadczenia rodzi po stronie pracownika roszczenie o jego spełnienie. Natomiast uznaniowy cha
rakter świadczenia wyraża się tym, że pracodawca ma swobodę w jego przyznaniu.

Uzasadnienie do wyroku 
SN
z 29 kwietnia 2005 r.,
sygn. akt III PK 11/05

Spełnienie przez pracownika skonkretyzowanych i zobiektywizowanych przesłanek premiowych powoduje powstanie prawa podmio
towego do przyznania dla niego premii.

Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie 
z 20 kwietnia 2005 r.,  
sygn. akt III APa 17/05

Stosowany w praktyce podział na premie regulaminowe i uznaniowe nie jest jednoznaczny. Istnienie regulaminu premiowania samo 
przez się nie stanowi jeszcze wystarczającego kryterium do uznania określonych w nim premii za premie regulaminowe. Premia może 
bowiem przepadać, mimo że nie istnieje regulamin premiowania, z drugiej zaś strony nawet istnienie regulaminu premiowania nie 
zawsze przesądza sprawę, jeżeli z układu zbiorowego jednoznacznie wynika, że regulamin skierowany jest wyłącznie do organu przy
znającego premię, który może być uprawniony do jej przyznania w sposób tworzący dopiero prawo pracownika do premii. O charak
terze premii (regulaminowa, uznaniowa) decyduje zatem treść poszczególnych zbiorowych układów pracy i właściwych regulaminów 
premiowania.

Wyrok SN
z 7 grudnia 1963 r.,
sygn. akt II PR 846/63
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Prawo do nagrody jubileuszowej

Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego następuje w dniu upływu okresu 
uprawniającego do tej nagrody.

Uchwała SN
z 19 sierpnia 1992 r.,
sygn. akt I PZP 49/92

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada 
dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Uchwała SN
z 21 maja 1991 r.,
sygn. akt I PZP 16/91

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody bądź w dniu wejścia 
w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe, jeżeli przepisy o wynagrodzeniu albo inne przepisy szczególne nie stano
wią inaczej.

Uchwała SN
z 26 lutego 1990 r.,
sygn. akt III PZP 57/89

Wypłata nagrody jubileuszowej

Pracownik, który nie zawinił ani nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego mu składnika wynagrodzenia za pracę, 
co do zasady nie musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu tego typu płatności ze stosunku pracy, choćby nie były mu one należne, ponie
waż pracownik ma prawo swobodnego dysponowania wypłaconym mu wynagrodzeniem za pracę, które z reguły zużywa na własne 
potrzeby w taki sposób, że nie jest już wzbogacony. 

Wyrok SN
z 8 czerwca 2011 r.,
sygn. akt I PK 31/10

1. Pracownik może wyrazić na piśmie zgodę na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę konkretnych kwot nadpłaconego 
dodatku do wynagrodzenia także wtedy, gdy składnik ten wypłacał mu pracodawca posługujący się wyspecjalizowanymi służbami 
finansowymi (art. 91 k.p.).

2. W prawie pracy nie ma zakazu dysponowania wypłaconym (uzyskanym) wynagrodzeniem według swobodnej woli pracownika, je
żeli pozwany wzajemnie pracodawca nie udowodnił, że skarżący pracownik miał świadomość otrzymywania nienależnego świadcze
nia w sytuacji, która była ewidentnym następstwem błędu wyspecjalizowanej firmy finansowej w prawidłowym wyliczeniu przyznanej 
i wypłacanej skarżącemu podwyżki wynagrodzenia.

Wyrok SN
z 23 października 2008 r.,
sygn. akt II PK 76/08

Nagroda jubileuszowa jest wymagalna niezwłocznie po nabyciu do niej prawa i od tej chwili należą się odsetki, choćby pracownik 
później wykazał okoliczności stanowiące przesłanki uprawniające do nagrody, a pracodawcy nie można było przypisać winy w opóź
nieniu.

Wyrok SN
z 19 sierpnia 1999 r.,
sygn. akt I PKN 189/99

Omyłkowa wypłata pracownikowi nagrody jubileuszowej niższego stopnia nie powoduje po upływie kolejnego okresu powstania pra
wa do nagrody wyższego stopnia.

Wyrok SN
z 6 marca 1998 r.,
sygn. akt I PKN 551/97

Potrącenia z nagrody

Odprawa emerytalna (art. 921 k.p.) oraz nagroda jubileuszowa (art. 773 § 3 pkt 3 k.p.) podlegają ochronie przed potrąceniami (art. 87 
k.p.) jak wynagrodzenie za pracę.

Wyrok SN 
z 17 lutego 2004 r.,
sygn. akt I PK 217/03

Nagroda po zmarłym pracowniku

Artykuł 18 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wymienia jedynie przykładowo, bo używa zwrotu „w 
szczególności”, kilka rodzajów praw majątkowych, zalicza do nich prawa autorskie, prawa do projektów wynalazczych, prawa do 
topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych. Jest to jednak, co już podkreślono, katalog otwarty, a zatem 
jest możliwe zaliczenie do niego także innych praw, nigdzie w ustawie niewymienionych. 

Wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (do 
2003.12.31) w Katowicach
z 28 maja 1997 r.,
sygn. akt I SA/Ka 102/96

Przepis art. 631 § 2 k.p. dotyczy materii wejścia w konkretne prawa po zmarłym pracowniku, a regulacja ta określa istotne, uprosz
czone, „bo z pominięciem prawa spadkowego, zasady realizacji świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w którym pozostawał 
zmarły pracownik, na rzecz jego najbliższej rodziny. Realizacja tych świadczeń będzie mogła następować na rzecz małżonka i innych 
członków rodziny, do których zmarły pracownik przyczyniał się za życia, bez wymogu uprzedniego formalnego oczekiwania przez sąd 
spadkowy o stwierdzeniu praw do spadku i podziale tego spadku”.

Postanowienie 
Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach
z 11 grudnia 1996 r.,
sygn. akt III APz 18/96

Spadkobierca, który odrzucił spadek, może ponosić odpowiedzialność za mienie zagarnięte przez jego poprzednika prawnego na 
szkodę zakładu pracy, jeżeli świadomie skorzystał z wyrządzonej w ten sposób temu zakładowi szkody.

Wyrok SN
z 28 stycznia 1975 r.,
sygn. akt I PR 187/74

Kary porządkowe 

Wynikający z art. 113 § 1 k.p. termin zatarcia ukarania karą porządkową może stanowić per analogiam wyznacznik utraty możliwości 
powołania się przez pracodawcę w wypowiedzeniu na zdarzenie, które miało miejsce przeszło rok przed dokonanym wypowiedze
niem. 

Wyrok SN
z 23 listopada 2010 r.,
sygn. akt I PK 105/10

Odmowa przyjęcia pisma, o którym pracownik wie, że zawiera informację o ukaraniu, jest równoznaczna z zawiadomieniem o zasto
sowaniu kary porządkowej w rozumieniu art. 110 i 112 k.p.

Wyrok SN
z 29 czerwca 2000 r.,
sygn. akt I PKN 716/99

Zawiadomienie o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowania kary porządkowej nie musi zawierać pouczenia o przysługującym pracow
nikowi prawie wystąpienia do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary porządkowej.

Wyrok SN
z 9 maja 2000 r.,
sygn. akt I PKN 626/99

Przewidziany w art. 112 § 1 k.p. powszechny tryb odwoławczy od zastosowanej kary porządkowej może być ukształtowany korzystniej 
dla pracowników w pozakodeksowych źródłach prawa pracy.

Wyrok SN
z 27 marca 2000 r.,
sygn. akt I PKN 564/99

Wymierzenie kary porządkowej upomnienia jest uzasadnione nawet w przypadku niewielkiego stopnia winy pracownika (art. 108 
§ 1 k.p.). 

Wyrok SN
z 1 lipca 1999 r.,
sygn. akt I PKN 86/99
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Obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy tylko zawiadomienia pracownika o udzieleniu kary porządkowej, a nie jej nałożeniu. Wyrok SN
z 21 maja 1999 r.,
sygn. akt I PKN 70/99

Wystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie bezprawnie nałożonej kary porządkowej może nastąpić tylko po wyczer
paniu postępowania wewnątrzzakładowego, to jest po wniesieniu w terminie sprzeciwu do pracodawcy.

Wyrok SN
z 7 kwietnia 1999 r.,
sygn. akt I PKN 644/98

Wysłuchanie pracownika musi poprzedzać zastosowanie wobec niego kary porządkowej. Zastosowanie kary następuje w chwili pod
pisania pisma o ukaraniu, gdyż wtedy wewnętrzna wola przełożonego otrzymuje swój zewnętrzny, formalny wyraz. Natomiast z punktu 
widzenia skutków takiej decyzji dla pracownika (art. 110 i art. 112 § 1 k.p.) istotne znaczenie ma chwila zawiadomienia go na piśmie 
o zastosowanej karze.

Wyrok SN
z 4 marca 1999 r.,
sygn. akt I PKN 605/98

Jeżeli w piśmie zawiadamiającym o zastosowaniu kary porządkowej pracodawca wyróżnia sentencję i uzasadnienie wyjaśniające 
przyczyny jej nałożenia, to za równoznaczne z określeniem wymaganego przez art. 110 k.p. „rodzaju” naruszenia obowiązków pracow
niczych uważane może być tylko takie ujęte w uzasadnieniu zachowanie, które w sposób jednoznaczny wskazane jest jako przedmiot 
zarzutu ze strony pracodawcy i przesłanka zastosowania kary.

Wyrok SN
z 17 lutego 1999 r.,
sygn. akt I PKN 580/98

Okoliczność, że w zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związku zawodowego, której pracownik jest członkiem, nie zwal
nia pracodawcy z obowiązku rozpatrzenia, przed podjęciem decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu od zastosowania kary 
porządkowej (art. 112 § 1 zdanie 2 k.p.), stanowiska reprezentującej pracownika międzyzakładowej organizacji związkowej (art. 34 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – Dz.U. Nr 55, poz. 234 ze zm.).

Wyrok SN
z 5 listopada 1998 r.,
sygn. akt I PKN 422/98

Zarówno zawinione umyślnie przez pracownika uchybienie obowiązkom pracowniczym, jak i ich naruszenie z winy nieumyślnej stano
wi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę. Wymierzenie pracownikowi kary porządkowej nie wyklucza możliwości 
uznania tego samego nagannego zachowania się pracownika, stanowiącego przesłankę ukarania, za przyczynę uzasadniającą wy
powiedzenie umowy o pracę. 

Wyrok SN
z 25 października 1995 r.,
sygn. akt I PRN 77/95

Odpowiedzialność materialna pracowników

W razie dochodzenia od pracownika odszkodowania na zasadach przewidzianych w ramach art. 114 k.p. w zw. z art. 122 k.p., 
to na pracodawcy spoczywa ciężar łącznego udowodnienia szkody i jej wysokości, winy pracownika oraz normalnego związku przy
czynowego pomiędzy powstaniem albo zwiększeniem szkody a zachowaniem się pracownika.

Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie
z 11 września 2012 r.,
sygn. akt III APa 20/12

Przepis art. 116 k.p. nie wprowadza wymagania, aby wymienione w nim okoliczności były udowodnione za pomocą dokumentów. 
Mogą być one wykazane za pomocą wszelkich środków dowodowych, których wiarygodność i moc dowodową sąd ocenia według 
własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważania zebranego materiału (art. 233 § 1 k.p.c.).

Wyrok SN
z 23 czerwca 2009 r., 
sygn. akt III PK 15/09

Kary za powierzone pracownikowi mienie

Pracownik odpowiada na zasadzie art. 124 k.p. za szkodę w mieniu powierzonym, także wówczas, gdy nie stanowiło ono własności 
pracodawcy.

Wyrok SN
z 19 kwietnia 2010 r.,
sygn. akt II PK 307/09

Z przepisu art. 124 § 3 k.p. wynika, że odpowiedzialność za mienie powierzone wyłączona jest nie tylko wtedy, gdy pracownik wy
każe, iż szkoda powstała wyłącznie z przyczyn od niego niezależnych, lecz także gdy udowodni, że wywołana została ona głównie 
z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi (kradzież). W takim przypadku odpowiada on za szkodę według ogólnych reguł 
materialnej odpowiedzialności pracownika. 

Wyrok SN
z 28 kwietnia 1997 r.,
sygn. akt I PKN 114/97

Potwierdzenie przez pracownika podpisem na jakimkolwiek dokumencie otrzymania towaru – rzeczy, stanowi dowód, że mienie w ilo
ści wskazanej w dokumencie zostało powierzone pracownikowi.

Wyrok SN
z 25 września 1985 r.,
sygn. akt IV PR 200/85

Podpisanie przez pracownika deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności za mienie nie jest koniecznym warunkiem odpowiedzialności 
za mienie powierzone, lecz ma jedynie znaczenie dowodowe. Niezbędnym warunkiem pełnej odpowiedzialności pracownika za szko
dę jest prawidłowe powierzenie mu mienia w sytuacji umożliwiającej mu jego zwrot lub wyliczenie się z niego.

Wyrok SN
z 3 grudnia 1981 r.,
sygn. akt IV PR 350/81

Kary dyscyplinarne

Enumeratywny katalog kar określa art. 76 ust. 1 Karty Nauczyciela, który nie przewiduje kary polegającej na odebraniu dodatku moty
wacyjnego. Utratę dodatku przewiduje natomiast art. 84 ust. 2 w związku z art. 83 ust. 1 ustawy.

Wyrok WSA we Wrocławiu 
z 21 sierpnia 2008 r.,
sygn. akt IV SA/Wr 294/08

Jeżeli nauczyciel popełni czyn powodujący odpowiedzialność dyscyplinarną, który jest jednocześnie przestępstwem w świetle przepi
sów Kodeksu karnego, podlega zarówno karze dyscyplinarnej, jak i karze przewidzianej w przepisach k.k.

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia obowiązkom lub godności zawodu niezależnie od odpowie
dzialności karnej.

Wyrok SN
z 11 maja 2000 r.,
sygn. akt III SZ 2/00

Jeżeli w dacie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela istniało prawomocne orzeczenie komisji dyscyplinarnej o wydaleniu z zawodu, 
to art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela pozwala na zwrot zatrzymanej części wynagrodzenia tylko 
za okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków i do daty wygaśnięcia stosunku pracy. W świetle tego przepisu brak jest podstaw do za
sądzenia wynagrodzenia za okres po tej dacie, choćby następnie w wyniku rewizji nadzwyczajnej postępowanie dyscyplinarne zostało 
umorzone albo obwiniony został uniewinniony.

Wyrok SN
z 21 lipca 1999 r.,
sygn. akt I PKN 162/99

Kara wydalenia z zawodu nauczyciela jest uzasadniona, gdy jest odpowiednia do stopnia społecznego niebezpieczeństwa występku 
dyscyplinarnego nauczyciela oraz gdy jej zastosowanie jest niezbędne ze względu na brak gwarancji i pozytywnej prognozy, iż występ
ki tego typu – godzące bezpośrednio w interesy młodzieży oraz całego systemu szkolnego – nie będą w przyszłości popełnione przez 
tego nauczyciela.

Wyrok SN
z 7 września 1995 r.,
sygn. akt I PO 6/95

Nauczycielowi mianowanemu przysługuje odwołanie od decyzji organu bezpośrednio nadzorującego szkołę dotyczącej zawieszenia 
go w pełnieniu obowiązków nauczyciela (art. 83 ustawy z dnia 23 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – Dz.U. Nr 3, poz. 19) do komisji 
dyscyplinarnej określonej w art. 77 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy, a nie do organów rozstrzygających spory o roszczenia pracownicze.

Postanowienie SN
z 8 października 1982 r.,
sygn. akt I PR 90/82
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