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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 7

Już 18 lutego 2014 r. przeczytasz o podatkach
Jak wykazać w księgach 
zakup kasy fiskalnej 
i rozliczenie ulgi

Jeżeli nabyta kasa fiskalna jest kom-
pletna i zdatna do użytku w dniu przy-
jęcia do używania, a przewidywany 
okres jej używania jest dłuższy niż rok, 
to spełnione są przesłanki uznania jej 
za środek trwały. Wówczas wydatek 
na nabycie kasy podlega zaliczeniu do 
kosztów  przez odpisy amortyzacyjne. 
Zgodnie jednak z przepisami o podatku 
dochodowym w przypadku niskocen-
nych składników majątku (do 3500 zł) 
można zaniechać amortyzacji i odpisać 
je jednorazowo w koszty w miesiącu 
oddania ich do używania. Zasady kla-
syfikacji kupionego urządzenia będą 
również wpływać na sposób ewiden-
cji księgowej nabytej ulgi z tytułu za-
kupu kasy. Środki otrzymane z tytułu 
refundacji zakupu środków trwałych  
w jednostkach, w których stosownie 
do innych ustaw nie zwiększają one ka-
pitałów (funduszy własnych), należy 
zaliczyć w księgach rachunkowych do 
rozliczeń międzyokresowych przycho-
dów, a następnie ich wartość, równo-
legle do odpisów amortyzacyjnych lub 
umorzeniowych od tych środków trwa-
łych, zwiększa pozostałe przychody 
operacyjne (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o rachunkowości). Działanie takie wy-
nika z zasady współmierności przycho-
dów i kosztów. W efekcie równolegle 
do odpisów amortyzacyjnych będzie-
my mieć do czynienia z comiesięcznym 
odpisem do pozostałych przychodów 

operacyjnych odpowiedniej kwoty ulgi 
(zgodnie z udziałem procentowym ulgi 
w wartości początkowej kasy).

Rabat w postaci 
bonów towarowych

Tylko powiązanie konkretnego 
udzielonego rabatu z konkretną sprze-
dażą towarów, czyli bezpłatnego bonu 
z paragonem, pozwala na ustalenie 
podstawy opodatkowania w wysokości 
najbardziej zbliżonej do rzeczywistych 
jej rozmiarów (wyrok NSA  z 20 kwiet-
nia 2011 r., sygn. akt I FSK 653/10). 
Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną 
artykułów spożywczych oraz prze-
mysłowych. W ramach akcji promo-
cyjnych wykorzystuje bony, z których 
część wydawana jest bezpłatnie. Klien-
ci mogą dokonywać zapłaty bonami za 
towary opodatkowane różnymi staw-
kami VAT. Na paragonach fiskalnych 
jest informacja, jaka część należności 
zapłacona została bonem, jednak sys-
tem nie rozróżnia, czy bon ten został 
wydany bezpłatnie  czy też za wyna-
grodzeniem. Spółka prowadzi ewiden-
cję wydanych bezpłatnie bonów i jest 
w stanie ustalić, na jaką kwotę zostały 
one wykorzystane w danym dniu, nie 
ma natomiast możliwości przyporząd-
kowania bonu do konkretnego para-
gonu zakupowego. Spółka nalicza VAT 
od całej wartości obrotu, nie obniżając 
go o kwoty należności „zapłacone” 
z użyciem nieodpłatnie wydanych bo-
nów. Spółka wystąpiła o interpretację, 
czy ma prawo  przez korektę odzyskać 

nadpłacony podatek – odpowiedź już 
w następnym PGP.

Zapisy w księgach
Każda sprzedaż składników mająt-

kowych podlega ewidencjonowaniu 
w księgach rachunkowych na zorga-
nizowanych w tym celu odpowied-
nich kontach księgowych. Należy też 
pamiętać o odpowiednim udokumen-
towaniu takiej transakcji. W związku 
ze sprzedażą majątku istotne są dwie 
podstawowe kwestie, dotyczące: war-
tości sprzedanego składnika majątko-
wego, podlegającej ujawnieniu w księ-
gach rachunkowych, i sposobu zapisów 
w księgach rachunkowych.

Już wkrótce
Najtrudniejsze problemy księgowe 
w pytaniach i odpowiedziach
NR 8  25 lutego – 3 marca 2014 r.

Jak bezpiecznie zwolnić pracownika
NR 9  4–10 marca 2014 r.

Zasiłki i świadczenia dla pracowników
w pytaniach i odpowiedziach 
NR 10  11–17 marca 2014 r.

W poprzednich numerach

Samochód w firmie w 2014 r.
NR 3  21–27 stycznia 2014 r.

VAT w pytaniach i odpowiedziach
NR 4  28 stycznia – 3 lutego 2014 r.

Pracodawca przed sądem pracy
NR 5  4–10 lutego 2014 r.
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Problemy kadrowe 
w pytaniach 
i odpowiedziach

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

W praktyce wiele problemów kadrowych w firmach może być roz-
wiązanych przez zastosowanie przepisów w drodze analogii, a także    
przez wymianę informacji, poglądów i doświadczeń  przez samych ka-
drowych. Prawo pracy jest bowiem tą dziedziną, która często ulega zna-
czącym zmianom, a duża liczba aktów prawnych powoduje, że w prze-
pisach bardzo łatwo się pogubić. 

W Poradniku zebraliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania za-
dawane przez naszych Czytelników z zakresu prawa pracy i ubezpie-
czeń społecznych. Omawiamy te przypadki, które w praktyce budzą 
najwięcej kontrowersji, jak również te, które były najczęściej zgłaszane 
jako problematyczne. Dotyczą one czasu pracy, urlopów, najnowszych 
zmian w prawie, zasiłków, świadectw pracy, dokumentacji pracow-
niczej i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Mamy na-
dzieję, że w Poradniku znajdą Państwo odpowiedzi na wiele trudnych 
zagadnień, z  którymi spotykacie się na co dzień w swojej pracy zawo-
dowej. Zachęcamy do lektury. 

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 11 lutego 2014 r.
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Jak obliczyć wymiar 
urlopu wypoczynkowego  
przy pracy na część etatu
i przy obniżonej normie czasu pracy

PYTANIE 
Zatrudniamy pielęgniarkę na umowę o pracę w wy-
miarze 0,3 etatu. Jej dobowa norma czasu pracy wyno-
si 7 godz. i 35 min. Ile urlopu wypoczynkowego 
w dniach/godzinach przysługuje tej pracownicy?

ODPOWIEDŹ 
Pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy w wy-

miarze 6 albo 8 dni (zależnie od stażu pracy) na cały 
rok kalendarzowy. W przeliczeniu na godziny jest to 
45 godzin i 30 minut (przy 6 dniach urlopu) albo 
60 godzin i 40 minut (przy 8 dniach urlopu).

WYJAŚNIENIE 
Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrud-

nionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się pro-
porcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, 
z uwzględnieniem wymiaru urlopu obowiązującego tego 
pracownika przy zatrudnieniu na pełny etat. Wymiar urlo-
pu przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na pełny 
etat – 20 albo 26 dni – uzależniony jest tylko od stażu pracy. 
Jeżeli pracownik ma staż urlopowy krótszy niż 10 lat, przy-
sługuje mu 20 dni urlopu. W przypadku gdy pracownik ma 
staż urlopowy wynoszący co najmniej 10 lat, ma prawo do 
26 dni urlopu. Przy obliczaniu wymiaru urlopu przysługują-
cego pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze 
czasu pracy należy pamiętać, że niepełny dzień urlopu za-
okrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 k.p.).

Przy obliczaniu urlopu wypoczynkowego niepełnoeta-
towca wymiar urlopu wypoczynkowego zaokrąglamy 
w górę do pełnych dni. Jeżeli pracownica jest zatrudniona 
w wymiarze 0,3 etatu, to wymiar urlopu wypoczynkowe-
go, przysługującego jej na cały rok kalendarzowy, wynosi 
6 albo 8 dni, zależnie od jej stażu pracy. Wynika to z nastę-
pujących obliczeń:
■ 0,3 x 20 dni = 6 dni urlopu (jeżeli pracownica jest za-

trudniona krócej niż 10 lat),
■ 0,3 x 26 dni = 7,8 dnia, co należy zaokrąglić w górę do 

8 dni urlopu (jeżeli pracownica jest zatrudniona co naj-
mniej 10 lat).
Taki sposób ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowe-

go pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze cza-
su pracy dotyczy zarówno pracownika, który podjął pierw-
szą w swoim życiu pracę w ramach stosunku pracy, jak 
i pracownika, dla którego jest to urlop wypoczynkowy 
w kolejnym roku pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik podjął po raz pierwszy pracę w ramach sto-
sunku pracy – na 0,3 etatu. Jego norma czasu pracy 
wynosi 8 godzin.  Wymiar przysługującego mu urlopu 
wypoczynkowego – na cały rok kalendarzowy – wyno-
si 6 dni. Taki pracownik nabywa – w pierwszym ka-
lendarzowym roku pracy – prawo do urlopu w wy-
miarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po 
przepracowaniu roku. A zatem z upływem każdego 
miesiąca pracy nabywa prawo do 1/12 × 6 dni urlo-
pu, co daje 1/2 dnia urlopu, tj. 4 godziny.

Nie ma przy tym podstaw prawnych, aby zaokrąglać wy-
miar tego urlopu w górę do pełnych dni kalendarzowych. 
Natomiast, jeżeli byłby to dla pracownika kolejny kalenda-
rzowy rok pracy, to miałby prawo do urlopu w wymiarze:
■ całych 6 dni – gdyby pozostawał w zatrudnieniu przez 

cały rok kalendarzowy albo
■ części z tych 6 dni – gdyby pozostawał w zatrudnieniu tyl-

ko przez część roku. Wówczas wymiar przysługującego mu 
urlopu wypoczynkowego byłby ustalany proporcjonalnie 
do okresu pozostawania w zatrudnieniu w danym roku 
(1/12 za każdy miesiąc), przy czym tu także niepełny 
dzień urlopu należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia.
Przy udzielaniu pracownikowi tak ustalonego urlopu wy-

poczynkowego znaczenie ma obowiązująca go norma czasu 
pracy. W przypadku udzielenia pracownikowi urlopu wypo-
czynkowego pracodawca powinien go przeliczyć na godziny 
(art. 1542 § 1 k.p.) zgodnie z zasadą, że przy udzielaniu urlo-
pu 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Dotyczy to 
tych pracowników, których obowiązuje 8-godzinna dobowa 
norma czasu pracy. Natomiast jeżeli dobowa norma czasu 
pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa, to 
1 dzień urlopu odpowiada tej niższej normie, np. 7 godzinom 
i 35 minutom, tak jak w przypadku Państwa pracownicy.

PRZYKŁAD

Dwie pielęgniarki, zatrudnione w wymiarze 0,3 eta-
tu, obowiązuje dobowa norma czasu pracy wynoszą-
ca 7 godzin i 35 minut. Wymiar urlopu wypoczynko-
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wego jednej pielęgniarki wynosi 6 dni (ma 
ona prawo do 20 dni urlopu wypoczynko-
wego), a drugiej pielęgniarki 8 dni (ma 
ona prawo do 26 dni urlopu wypoczynko-
wego).
Te 6 albo 8 dni urlopu w przeliczeniu na 
godziny, to odpowiednio – 45 godzin 
i 30 minut albo 60 godzin i 40 minut. Wy-
nika to z następujących obliczeń:
■  6 dni urlopu × 7 godz. i 35 min. = 

= 42 godz. (6 dni × 7 godz.) i 210 mi-
nut (6 dni × 35 min.); 210 minut to 
3 godziny i 30 minut, czyli w sumie pra-
cownica ma prawo do 45 godzin i 30 mi-
nut urlopu wypoczynkowego;

■  8 dni urlopu × 7 godz. i 35 min. = 
= 56 godz. (8 dni × 7 godz.) i 280 mi-
nut (8 dni × 35 min.); 280 minut to 
4 godziny i 40 minut, czyli w sumie pra-
cownica ma prawo do 60 godzin i 40 mi-
nut urlopu wypoczynkowego.

Przysługujący Państwa pracownicy urlop w wy-
miarze 45 godzin i 30 minut albo 60 godzin 
i 40 minut, to pula godzin urlopu wypoczynkowe-
go do wykorzystania na cały rok kalendarzowy.

Gdy pracownik korzysta z urlopu w danym 
dniu, to pracodawca powinien pomniejszyć tę 
pulę o taką liczbę godzin, jaką pracownik ma do 
przepracowania w tym dniu, zgodnie z obowią-
zującym go rozkładem czasu pracy – i tak aż do 
wyczerpania przysługującego pracownikowi 
wymiaru urlopu.

W przypadku pracowników zatrudnionych 
na część etatu dość powszechne jest to, że 
w końcu pozostaje im do wykorzystania taka 
liczba godzin urlopu, która nie obejmuje już 

pełnego wymiaru czasu pracy w dniu dla nich 
roboczym. Wówczas można udzielić pracow-
nikowi urlopu tylko na część dnia pracy 
(art. 1542 § 4 k.p.).

PRZYKŁAD

Pracownika zatrudnionego na 0,3 etatu 
obowiązuje norma czasu pracy 7 godzin 
i 35 minut. Ma on prawo do 8 dni urlopu, 
co odpowiada 60 godzinom i 40 minu-
tom. Pracownik pracuje 2 dni w tygodniu 
– w poniedziałek (przez 7 godzin i 35 mi-
nut) i we wtorek (przez 3 godziny i 49 mi-
nut). Poszedł on na urlop wypoczynkowy 
na 5 tygodni. Wykorzystał zatem 57 go-
dzin urlopu wypoczynkowego (11 godzin 
i 24 minuty × 5 tygodni). Pozostały mu 
jeszcze do wykorzystania 3 godziny 
i 40 minut urlopu. Może zatem wziąć 
urlop na cały wtorek. Powinien jednak 
pracować jeszcze przez 9 minut w ponie-
działek. Może także wykorzystać pozosta-
łe mu 3 godziny i 40 minut urlopu w po-
niedziałek. Wówczas w tym dniu będzie 
miał do przepracowania 3 godziny 
i 55 minut.

Bożena Lenart
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 153, art. 154 § 1 i 2, art. 1542 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

■ art. 93 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217).

Kiedy wydatki na dojazd 
pracownika tymczasowego 
do pracy stanowią 
koszt agencji pracy

PYTANIE 
Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. Pod-
pisaliśmy z kontrahentem z Niemiec umo-
wę, na mocy której zobowiązaliśmy się za-

trudnić i oddelegować tam pracowników 
tymczasowych. Czy mamy prawo zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodów kwoty 
wypłacone tym pracownikom w celu po-
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krycia wydatków na ich dojazd do miejsca wykony-
wania pracy w Niemczech?

ODPOWIEDŹ
Tak, mają Państwo prawo zaliczyć do kosztów uzy-

skania przychodów wydatki poniesione za dojazd pra-
cowników tymczasowych do miejsca wykonywania 
przez nich pracy. 

WYJAŚNIENIE
Wydatek może być uznany za koszt uzyskania przycho-

du, jeżeli:
■ został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
■ nie znajduje się w katalogu wydatków, które nie mogą 

być zaliczone do kosztów podatkowych (wymienionych 
w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f., w tym m.in. niewypłaconych, 
niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wy-
płat, świadczeń oraz innych należności np. ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, kontraktu menedżerskie-
go, z umowy zlecenia czy o dzieło, świadczeń pienięż-
nych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o któ-
rych mowa w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach 
absolwenckich (Dz.U. nr 127, poz. 1052), a także zasił-
ków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaca-
nych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba 
u.p.d.o.f.),

■ został prawidłowo udokumentowany.
Ponieważ ponoszą Państwo koszty przejazdów pracow-

ników tymczasowych, to takie wydatki spełniają wskazane 
wymagania. Nie ma zatem przeszkód, aby zaliczyć je do 
kosztów podatkowych. Taki pogląd prezentują również or-
gany podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w War-
szawie w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2013 r. 
(sygn. IPPB1/415–186/13–2/MT): (...) wydatki związane 
z wypłatą pracownikom tymczasowym przez Wnioskodawcę 
jako osobę prowadzącą agencję pracy tymczasowej środków 
pieniężnych na dojazd do miejsca pracy mogą być co do zasa-
dy rozpoznawane zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych jako koszt podatkowy 

Wnioskodawcy, jeżeli są uzasadnione i udokumentowane. 
Poniesienie powyższych wydatków jest bezsprzecznie zwią-
zane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością go-
spodarczą i służy przetransportowaniu pracowników do 
miejsca wykonywania pracy. Wnioskodawca zobowiązany 
jest do ponoszenia tych kosztów na mocy umowy zawartej 
z kontrahentem francuskim (...).

Uzasadnione wydatki na dojazd pracowników tymcza-
sowych do miejsca wykonywania przez nich pracy agencja 
może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie 
z ogólną regułą  kosztami podatkowymi mogą być tylko ta-
kie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub 
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wy-
datek nie może ponadto znajdować się w katalogu wydat-
ków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przycho-
dów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetel-
nie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką 
wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uza-
sadniony. Podatnik powinien zatem wykazać nie tylko fakt 
poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i ra-
cjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów 
nie można uznać za koszt wydatków, których charakter 
budzi wątpliwości.

Rafał Styczyński
doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie 

podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, praktykę 
zawodową zdobył w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej 

oraz w urzędzie kontroli skarbowej. Prowadzi własną 
kancelarię doradztwa podatkowego, autor książek oraz 

licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. 
zm.).

Kto wydaje świadectwo pracy 
za okresy pracy 
przypadające przed 
przejęciem pracowników
PYTANIE
Od maja 2013 r. nasza spółka przejęła w trybie art. 231 
k.p. kilkudziesięciu pracowników innej spółki. Która 
spółka powinna wystawić świadectwo pracy za okres 

pracy na umowę na okres próbny, jeżeli umowa ta za-
kończyła się przed przejęciem pracowników? Przejęty 
pracownik po zakończeniu umowy na okres próbny 
nie chciał świadectwa pracy, a teraz podczas pracy na 
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podstawie umowy na czas określony w naszej firmie 
wystąpił o jego wydanie.

ODPOWIEDŹ
Świadectwo pracy za okres pracy na okresie próbnym 

powinna wydać pracownikowi Państwa spółka. Obowią-
zek ten przeszedł na nowego pracodawcę, który, przej-
mując pracowników automatycznie, wstąpił we wszyst-
kie prawa i obowiązki poprzedniego pracodawcy.

WYJAŚNIENIE
Co do zasady, rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku 

pracy powoduje powstanie po stronie pracodawcy obo-
wiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy (art. 97 
§ 1 k.p.). Pracodawca jest zobowiązany uczynić to bezwa-
runkowo i niezwłocznie.

Od obowiązku niezwłocznego wydania świadectwa pra-
cy po rozwiązaniu umowy o pracę przepisy prawa pracy 
przewidują jednak pewne wyjątki. Pracodawca nie musi 
wydawać świadectwa pracy, jeżeli pracownik pozostaje 
w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie 
umowy na okres próbny, na czas określony lub na czas wy-
konania określonej pracy (art. 97 § 11 k.p.). Zdaniem więk-
szości ekspertów prawa pracy dotyczy to także sytuacji, 
gdy między kolejnymi umowami terminowymi wystąpią 
okresy przerwy. Pracodawca nie będzie więc musiał wydać 
świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy terminowej, gdy 
po krótkiej przerwie będzie miał zamiar zatrudnić pracow-
nika ponownie.

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie:
■ umowy o pracę na okres próbny,
■ umowy o pracę na czas określony lub
■ umowy o pracę na czas wykonywania okreś lonej pracy
może wydać jedno zbiorcze świadectwo pracy obejmujące 
zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich 
umów zawartych w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia 
pierwszej umowy (art. 97 § 11 k.p.).

PRZYKŁAD

1 kwietnia 2011 r. pracodawca zawarł z pracowni-
kiem umowę o pracę na okres próbny wynoszący 
3 miesiące. Po zakończeniu tej umowy pracodawca 
zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas okre-
ślony 1,5 roku – od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 
2012 r. Wydanie świadectwa pracy potwierdzającego 
oba okresy zatrudnienia powstanie dopiero w dniu 
upływu 24-miesięcznego terminu  liczonego od dnia 
zawarcia pierwszej z tych umów, czyli 1 kwietnia 
2013 r.

W sytuacji gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy za-
wartej przed upływem 24 miesięcy będzie przypadało po 
upływie 24 miesięcy, pracodawca będzie miał obowiązek 
wydać świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wyga-
śnięcia tej umowy (art. 97 § 12 k.p.).

PRZYKŁAD

1 kwietnia 2011 r. pracodawca zawarł z pracowni-
kiem umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Po 
zakończeniu tej umowy pracodawca podpisał z pra-
cownikiem umowę o pracę na czas określony 1,5 roku 
– od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r., a następnie 
zamierza zawrzeć umowę na czas określony na okres 
1 roku – do 31 grudnia 2013 r. Pracodawca będzie 
miał obowiązek wydać świadectwo pracy dopiero po 
zakończeniu ostatniej umowy na czas określony, 
tj. 31 grudnia 2013 r. Umowa ta będzie bowiem trwa-
ła w dniu upływu 24-miesięcznego limitu, a termin 
jej zakończenia przypada po nim.

Obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa po 
24 miesiącach od dnia zawarcia umowy terminowej nie 
wyklucza prawa pracownika pozostającego w zatrudnie-
niu na podstawie umów terminowych do żądania wydania 
świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wyga-
śnięciem każdej z tych umów albo świadectwa pracy doty-
czącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich 
umów (art. 97 § 13 k.p.).

Pracownik może w każdym czasie żądać wydania świa-
dectwa pracy:
■ w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej 

umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony lub 
na czas wykonywania określonej pracy),

■ dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie 
zakończonych umów terminowych, przypadającego 
przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy.
Świadectw pracy nie trzeba wydawać pracownikom 

w przypadku przejścia zakładu pracy w całości lub w części 
na innego pracodawcę w trybie art. 231 k.p. (czyli z zacho-
waniem ciągłości zatrudnienia), gdyż nowy pracodawca sta-
je się z mocy prawa stroną w stosunkach pracy z pracowni-
kami przejętego zakładu. Oznacza to, że zostaje zachowana 
jedność i ciągłość stosunku pracy z przejmowanymi pracow-
nikami, którego kontynuatorem staje się nowy pracodawca.

Jeżeli dochodzi do przejścia pracowników w trybie 
art. 231 k.p., nie powoduje to rozwiązania stosunków pracy 
i obowiązku wydania świadectw pracy przejmowanym 
pracownikom. 

Jeżeli jednak, tak jak w Państwa przypadku, pracownik 
wystąpił z żądaniem wydania świadectwa pracy w związ-
ku z rozwiązaniem umowy o pracę u poprzedniego praco-
dawcy, po której została zawarta kolejna umowa o pracę 
(i stosunek pracy trwa u nowego pracodawcy), to obowią-
zek wystawienia świadectwa pracy ciąży na nowym praco-
dawcy. Powinien on wydać pracownikowi świadectwo 
w terminie 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku 
w tej sprawie (art. 97 § 13 k.p.). Jeśli jednak wydanie świa-
dectw pracy pracownikowi (lub osobie przez niego upo-
ważnionej) w tym terminie nie jest możliwe, nowy praco-
dawca ma dodatkowe 7 dni na przekazanie świadectwa 
pocztą lub doręczenie w inny sposób.
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PRZYKŁAD

Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca A zawarł z pracowni-
kiem umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Po za-
kończeniu tej umowy, czyli 1 kwietnia 2012 r., praco-
dawca A nie wydał pracownikowi świadectwa pracy, 
gdyż zdecydował się zawrzeć z nim umowę o pracę na 
czas określony 1 roku – od 1 kwietnia 2012 r. do 31 mar-
ca 2013 r. 1 maja 2012 r. doszło do przejścia zakładu pra-
cy na pracodawcę B. Co do zasady, obowiązek wydania 
świadectwa pracy, potwierdzającego oba okresy zatrud-
nienia, powstaje dopiero w dniu upływu 24-miesięczne-
go terminu liczonego od dnia zawarcia pierwszej 
z umów, czyli 1 stycznia 2014 r. W tym dniu pracodaw-
ca B powinien wydać pracownikowi zbiorcze świadec-
two pracy. Jeżeli jednak pracownik zażąda wydania 
świadectwa pracy za oba okresy zatrudnienia, np. w dniu 
zakończeniu drugiej umowy (31 marca 2013 r.),

pracodawca B musi spełnić żądanie pracownika i wydać 
świadectwo w terminie 7 dni.  Gdy wydanie świadec-
twa pracy pracownikowi (lub osobie przez niego upo-
ważnionej) w tym terminie nie jest możliwe, pracodaw-
ca ma dodatkowe 7 dni na wydanie świadectwa.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
specjalista w zakresie prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 231 i 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
■ § 1 i 2 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegó-
łowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego 
wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 
z późn. zm.).

Czy w regulaminie pracy 
można wprowadzić obowiązek 
uzyskiwania zgody pracodawcy 
na podjęcie przez pracownika 
dodatkowej pracy

PYTANIE
Wiem, że niektórzy pracownicy mają inną pracę, wy-
konują dodatkowe zlecenia itp. Kilka osób pracuje 
u innych pracodawców w nocy, a potem są niedyspo-
nowani w pracy albo stanowią zagrożenie, wykonując 
pracę (zajmują się obsługą maszyn ciężkich). Czy w re-
gulaminie pracy mogę zobowiązać pracowników do 
tego, aby występowali do mnie o pisemną zgodę na ja-
kiekolwiek dodatkowe zatrudnienie, niezależnie od 
podstawy prawnej tego zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ
Jednostronne – czyli przez zapis w regulaminie pra-

cy – wprowadzenie zakazu podejmowania przez pra-
cowników jakiegokolwiek dodatkowego zajęcia zarob-
kowego bez zgody pracodawcy jest niedopuszczalne. 
Sytuacje opisane w pytaniu mogą zostać ograniczone 
przez pracodawcę przez ścisłe i konsekwentne reago-
wanie na naruszenia obowiązków pracowniczych, 
m.in. polegających na dba łości o dobro zakładu pracy 
oraz przestrzeganiu przepisów bhp. 

WYJAŚNIENIE

Pracodawca może jedynie ustalić z pracownikiem zakaz 
wykonywania pracy konkurencyjnej wobec prowadzonej 
przez niego działalności w umowie o zakazie konkurencji. 
Sąd Najwyższy w wyroku z 8 maja 2002 r. (sygn. akt I PKN 
221/01, OSNP 2004/6/98) podkreślił, że (...) zakaz pro-
wadzenia działalności konkurencyjnej musi być odniesiony 
do przedmiotu działalności pracodawcy określonego w prze-
pisach prawa lub w postanowieniach aktów założycielskich, 
statutów lub umów tworzących dany podmiot prawa, wobec 
czego umowa o zakazie konkurencji nie może zawierać po-
stanowień, które zobowiązywałyby pracownika do niepodej-
mowania działalności niepokrywającej się z przedmiotem 
działalności pracodawcy (...).

Za niedopuszczalne należy zatem uznać jednostronne 
– czyli bez porozumienia z pracownikami – narzucenie 
przez pracodawcę w regulaminie pracy ograniczenia doty-
czącego podejmowania dodatkowej pracy. Proponowane 
przez Państwa zapisy w regulaminie pracy są niezgodne 
z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, a za-



11–17 lutego 2014

Problemy kadrowe w pytaniach i odpowiedziach

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  6  (820) 11

tem w razie ich wprowadzenia będą nieważne (art. 18 
§ 2 k.p.).

Regulamin pracy pracodawca wprowadza bez koniecz-
ności jakichkolwiek uzgodnień z pracownikami (wyjąt-
kiem jest sytuacja, w której w zakładzie działa związek za-
wodowy). Taki sposób ustalania treści regulaminu pracy 
dawałby Państwu zbyt daleko idącą ingerencję w życie za-
trudnionych osób.

Poza tym narzucenie obowiązku informowania praco-
dawcy o jakichkolwiek działaniach „pozapracowych” byłoby 
obejściem ograniczenia w pozyskiwaniu informacji o pra-
cowniku (danych osobowych) ustanowionym w art. 221 k.p. 
Pracodawca nie może zabronić pracownikowi wykonywania 
dodatkowych zajęć, jeżeli nie kolidują one z obowiązkami 
wynikającymi ze stosunku pracy i nie są wykonywaniem 
działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.

Wyjątki dotyczące zakazu podejmowania pracy dotyczą 
pewnych grup zawodowych. Przykładowo, zarówno urzęd-
nicy państwowi, jak i członkowie korpusu służby cywilnej 
nie mogą podejmować dodatkowego zatrudnienia bez uzy-
skania zgody:
■ kierownika urzędu – urzędnicy państwowi (art. 19 usta-

wy o pracownikach urzędów państwowych),
■ dyrektora generalnego urzędu – członkowie korpusu 

służby cywilnej (art. 80 ustawy o służbie cywilnej).
Pracownik jest zobowiązany stawiać się do pracy w sta-

nie psychofizycznym umożliwiającym jej świadczenie. 
Działania pracownika podejmowane poza czasem pracy, 

które wpływają na ten stan (np. alkohol, narkotyki, ale 
również znaczne ograniczenie snu ze względu na inną ak-
tywność), mogą być zatem pośrednio oceniane jako naru-
szenie obowiązków pracowniczych. Pracownik, stawiając 
się do pracy niedysponowany, doprowadza w praktyce do 
spadku jakości wykonywanej pracy, naraża mienie zakła-
du pracy na szkodę, przy wielu pracach naraża życie lub 
zdrowie swoje i innych osób. Takie zachowanie może pro-
wadzić do odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinar-
nej. Pracodawca może zatem nałożyć na takiego pracow-
nika karę porządkową, np. karę upomnienia lub nagany. 
W przypadku wyrządzenia przez pracownika z powodu 
jego niedyspozycji znacznej szkody w mieniu pracodawcy 
lub doprowadzenia do naruszenia życia i zdrowia praco-
dawca może takiemu pracownikowi wypowiedzieć umo-
wę o pracę lub nawet rozwiązać ją bez wypowiedzenia.

Marek Rotkiewicz
specjalista ds. zatrudnienia

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 18, 221, 100, 1011 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
■ art. 19 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzę-

dów państwowych (Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 
z późn zm.),

■ art. 80 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 
(Dz.U. nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Kiedy należy zgłosić do ZUS 
pracownika, 
który ma rozpocząć pracę 
w terminie późniejszym 
niż podpisanie umowy o pracę

PYTANIE 
Pracownicy podlegają ubezpieczeniom społecznym 
i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez cały czas trwania 
stosunku pracy. Okres między datą zawarcia umowy 
o pracę a datą rozpoczęcia pracy nie jest okresem za-
trudnienia. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, 
w których – mimo że pracownik faktycznie nie podjął 
zatrudnienia – powinien zostać zgłoszony do ZUS.

ODPOWIEDŹ
Pracownicy podlegają obowiązkowym ubezpiecze-

niom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 
w okresie od nawiązania stosunku pracy do jego roz-

wiązania (art. 13 pkt 1 ustawy systemowej i art. 69 
ust. 1 ustawy zdrowotnej). Przepisy ubezpieczeniowe 
nie definiują pojęć „nawiązanie” i „rozwiązanie” sto-
sunku pracy, odsyłając w tym zakresie do właściwych 
uregulowań Kodeksu pracy.

WYJAŚNIENIE
Stosunek pracy zostaje nawiązany w terminie określo-

nym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego 
terminu nie określono – w dniu zawarcia umowy o pracę 
(art. 26 k.p.). Gdy zatem data zawarcia umowy o pracę jest 
wcześniejsza niż data określona w umowie jako dzień roz-
poczęcia pracy, dla nawiązania stosunku pracy znaczenie 
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ma to, jaki termin strony przyjęły jako dzień rozpoczęcia 
pracy. Pracodawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia pra-
cownika do ZUS w 7-dniowym terminie od dnia nawiąza-
nia stosunku pracy między stronami umowy.

Dla powstania obowiązku ubezpieczeniowego nie ma 
znaczenia data zawarcia umowy, lecz dzień nawiązania 
stosunku pracy. Przepisy nie regulują maksymalnej długo-
ści okresu, jaki może upłynąć od dnia zawarcia umowy do 
rozpoczęcia pracy. Może to być nawet okres kilku lub kil-
kunastu miesięcy. W praktyce umowy o pracę z odroczo-
nym terminem ich rozpoczęcia są zawierane jako zabez-
pieczenie interesu pracownika, np. gdy wypowiada on 
umowę o pracę w dotychczasowym zakładzie w celu roz-
poczęcia pracy u nowego pracodawcy, który złożył mu 
ofertę zatrudnienia. Takie ustalenie terminu rozpoczęcia 
pracy może też w pewnym stopniu stanowić zabezpiecze-
nie dla pracodawcy – zwłaszcza w sytuacji, gdy pozyskał 
pracownika o szczególnych lub bardzo wysokich kwalifi-
kacjach.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. poszukiwała od kilku miesięcy do jed-
nego ze swoich laboratoriów pracownika – magistra 
chemii o bardzo wąskiej specjalizacji. W lutym spół-
ce udało się zrekrutować taką osobę. Jednak ze 
względu na trwający obecnie remont laboratorium, 
specjalista może rozpocząć pracę dopiero za kilka ty-
godni. Do tego czasu chce rozwiązać stosunek pracy 
z dotychczasowym pracodawcą i przekazać obo-
wiązki swojemu następcy. Aby w tym okresie zabez-
pieczyć interesy zarówno zatrudnianego specjalisty, 
jak i swoje, spółka, która go pozyskała, zdecydowała 
się na zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony 
już 1 marca 2013 r., wskazując jako termin rozpoczę-
cia pracy 6 maja 2013 r. Natomiast dla obowiązku 
ubezpieczeniowego nie ma znaczenia, kiedy umowa 
o pracę została zawarta. Zgłoszenia do ZUS należy 
dokonać w 7-dniowym terminie, liczonym od fak-
tycznego nawiązania stosunku pracy, czyli do 
13 maja  2013 r.

Ustalenie innego terminu rozpoczęcia pracy niż dzień 
zawarcia umowy o pracę ma znaczenie dla zgłoszenia pra-
cownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego. Datą, od której liczy się 7 dni na zgłoszenie 
do ubezpieczeń, jest dzień nawiązania stosunku pracy 
(art. 13 ust. 1 ustawy systemowej). W praktyce najczęściej 
jest to dzień rozpoczęcia przez pracownika pracy określo-
ny w umowie o pracę. Może to jednak również być dzień, 
w którym pracownik zgodnie z umową o pracę powinien 
przystąpić do pracy, jednak – z usprawiedliwionych bądź 
nieusprawiedliwionych przyczyn – nie rozpoczął jej w tym 
terminie. Stosunek pracy powstaje bowiem niezależnie od 
tego, czy pracownik w dniu określonym w umowie o pracę 
jako dzień rozpoczęcia pracy faktycznie przystąpi do jej 

wykonywania, czy nie (wyrok SN z 29 października 
2007 r., sygn. akt  II PK 56/07, OSNP 2008/23–24/350).

PRZYKŁAD

Umowa o pracę została zawarta 4 lutego 2013 r. 
Strony określiły w niej, że pracownik rozpocznie pra-
cę od 1 marca. W tym dniu pracownik nie stawił się 
do pracy i przysłał pracodawcy zwolnienie lekarskie. 
Pracownik ten nadal jest niezdolny do pracy. Mimo 
nieprzystąpienia pracownika do wykonywania pra-
cy, stosunek pracy został nawiązany od 1 marca. Tym 
samym pracodawca powinien zgłosić go do ubezpie-
czeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 
w terminie do 8 marca 2013 r.  Pracownik ten musi 
być zgłoszony do ubezpieczeń w całym okresie trwa-
nia stosunku pracy, nawet gdyby nigdy nie przystąpił 
do faktycznego wykonywania swoich obowiązków 
w tym miejscu zatrudnienia.

Jeżeli pracownik nie przystąpił do pracy z przyczyn 
przez niego zawinionych, to pracodawca może stosować 
przewidziane prawem sankcje, aż do rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika włącznie. 
Nie zmienia to jednak faktu, że w całym okresie trwania 
stosunku pracy zatrudniona osoba powinna być zgłoszona 
do ubezpieczeń w ZUS jako pracownik.

PRZYKŁAD

Strony zawarły umowę o pracę 14 stycznia 2013 r. 
Pracownik miał rozpocząć pracę 1 lutego. W tym 
dniu nie stawił się do pracy i nie usprawiedliwił swej 
nieobecności. Pracodawca może w takiej sytuacji 
rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika. Pracodawca powinien zgłosić 
pracownika do ubezpieczeń społecznych w 7-dnio-
wym terminie, nawet wtedy, gdy zamierza rozwią-
zać z nim umowę o pracę lub jeżeli rozwiązanie tej 
umowy nastąpiło skutecznie przed zgłoszeniem pra-
cownika do ubezpieczeń. Może się jednak zdarzyć, 
że ZUS zakwestionuje takie zgłoszenie, stawiając py-
tanie, czy w tej sytuacji stosunek pracy w ogóle zaist-
niał. Rozstrzygnięcia, czy w konkretnej, indywidual-
nej sytuacji istniał tytuł do ubezpieczeń, będzie 
wówczas musiał dokonać sąd pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik zgodnie z umową o pracę powinien roz-
począć pracę 1 marca 2013 r., jednak stawił się do 
pracy dopiero 6 marca i nie usprawiedliwił swej 
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nieobecności. Pracodawca w tym dniu 
wręczył mu pismo o rozwiązaniu umowy 
o pracę w trybie art. 52 k.p., jednak nie 
zdążył do tego dnia zgłosić go do ubezpie-
czeń społecznych. W tej sytuacji należało-
by uznać, że stosunek pracy zastał nawią-
zany, chociaż pracownik nie wywiązywał 
się ze swoich obowiązków, za co został 
zwolniony. Pracodawca powinien zatem:
■  w terminie do 8 marca zgłosić pracow-

nika do ubezpieczeń społecznych na for-
mularzu ZUS ZUA, z datą zarejestrowa-
nia 1 marca 2013 r.,

■  w terminie do 14 marca wyrejestrować 
pracownika na formularzu ZUS ZWUA 
z datą wyrejestrowania 7 marca 
(pierwszy dzień, kiedy zwolniony pra-
cownik nie podlegał już ubezpiecze-
niom z tytułu rozwiązanej 6 marca 
umowy o pracę).

O istnieniu tytułu do ubezpieczeń decyduje 
faktyczne istnienie stosunku pracy, a nie podpi-
sanie umowy czy wzajemna wola stron zawar-
cia takiego stosunku.

W praktyce mogą wystąpić przypadki, kiedy 
stosunek pracy, mimo że strony określiły w umo-
wie o pracę dzień jej rozpoczęcia, nie zostanie 
nawiązany. Stanie się tak w sytuacji, gdy strony 
zawarły umowę o pracę dla pozoru, np. wyłącz-
nie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych. Decydujący dla powstania obo-
wiązku ubezpieczeń społecznych jest zamiar 
wzajemnego zobowiązania się: pracownika do 
świadczenia pracy, a pracodawcy do powierze-
nia mu pracy i wypłacania wynagrodzenia, oraz 
to, czy umowa była w rzeczywistości realizowa-
na (a zatem, czy pracownik świadczył pracę, 
a pracodawca go za to wynagradzał). Jeżeli 
więc strony zawarły umowę o pracę, a pracow-
nik w umówionym terminie, za przyzwoleniem 
pracodawcy, nie przystępuje do pracy, to nawet 
jeśli jest mu wypłacane wynagrodzenie, nie 
można mówić o zatrudnieniu i o nawiązaniu 
stosunku pracy.

Takie pozorne zatrudnienie może zostać 
skutecznie zakwestionowane przez ZUS. Nie 
stanowi ono tytułu do ubezpieczeń. Nawet je-
żeli płatnik dokonał zgłoszenia osoby pozor-
nie zatrudnionej, ZUS wyda decyzję wyłącza-
jącą ją z tych ubezpieczeń i nakazującą 
płatnikowi skorygowanie złożonej doku-
mentacji. Płatnik będzie zobowiązany do 
wyrejestrowania pozornie zatrudnionego 
i wycofania złożonych za niego dokumentów 
rozliczeniowych.

PRZYKŁAD

Anna B., prowadząca jednoosobowo cu-
kiernię, zawarła ze swoją siostrzenicą 
umowę o pracę, wskazując jako dzień 
rozpoczęcia pracy 1 stycznia 2013 r. Sio-
strzenica została zatrudniona na stano-
wisku ekspedientki, z wynagrodzeniem 
2600 zł. Anna B. zgłosiła siostrzenicę do 
ZUS z pracowniczym kodem tytułu 
ubezpieczenia 01 10 00 od 1 stycznia 
(dokument ZUS ZUA został jednak prze-
słany do ZUS z opóźnieniem –  28 stycz-
nia 2013 r.) i złożyła za nią imienny ra-
port miesięczny ZUS RCA za styczeń, 
w którym rozliczyła składki od podsta-
wy wymiaru równej kwocie umówione-
go wynagrodzenia (tzn. 2600 zł). Mie-
siąc po zawarciu umowy o pracę 
siostrzenica Anny B. przedstawiła jej 
zwolnienie ZUS ZLA, wystawione na 
czas niezdolności do pracy przypadają-
cej w okresie ciąży. Za okres choroby 
otrzymała wynagrodzenie chorobowe, 
a następnie zasiłek. ZUS wstrzymał wy-
płatę zasiłku i skierował do firmy 
Anny B. kontrolę doraźną. W toku kon-
troli ZUS ustalił, że jeszcze przed podpi-
saniem umowy o pracę, w grudniu ub. 
roku, pracownica wiedziała, że jest 
w ciąży i miała poważne problemy z jej 
donoszeniem. Przed zatrudnieniem sio-
strzenicy w cukierni tej nie był zatrud-
niony żaden pracownik, nawet w okre-
sie letnim, w którym firma osiąga 
najwyższe obroty. Również na miejsce 
siostrzenicy niezdolnej do pracy z po-
wodu choroby właścicielka firmy nie za-
trudniła innej osoby. ZUS wydał decy-
zję, w której stwierdził, że siostrzenica 
Anny B. nie podlega ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu stosunku pracy, bo 
stosunek ten został zawarty dla pozoru. 
Po uprawomocnieniu decyzji ZUS Anna 
B. będzie zobowiązana do skorygowania 
dokumentacji zgłoszeniowej i rozlicze-
niowej przesłanej do ZUS przez:
■  wyrejestrowanie pozornie zatrudnio-

nej z ubezpieczeń, na formularzu ZUS 
ZWUA, z dniem uprzedniego zareje-
strowania (czyli 1 stycznia 2013 r.),

■  wycofanie wszystkich złożonych za 
siostrzenicę raportów (tzn. przesłanie 
do ZUS tzw. raportów zerowych 
w kompletach korygujących wraz 
z deklaracją rozliczeniową ZUS DRA).
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ZUS może skutecznie zażądać wyrejestrowania z ubez-
pieczeń osoby, która została pozornie zatrudniona, 
np. w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecz-
nych. W okresie między zawarciem umowy a terminem jej 
rozpoczęcia (jeżeli jest on późniejszy) pracownik nie po-
zostaje w dyspozycji pracodawcy. Nie ma zatem prawa ani 
obowiązku świadczyć pracy oraz domagać się za ten czas 
wynagrodzenia, gdyż jest ono należne tylko za pracę wy-
konaną (art. 80 k.p.). Okres ten nie jest okresem zatrud-
nienia, nie należy go więc wliczać ani do zakładowego, ani 
do ogólnego stażu pracy pracownika. Oznacza to, że pra-
cownik np. nie nabędzie za ten czas prawa do urlopu wy-
poczynkowego czy nagrody jubileuszowej, nie będzie 
mógł ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek 
opiekuńczy, jeżeli w tym czasie zachoruje on lub członek 
jego rodziny, nie zaistnieje także wypadek przy pracy lub 
w drodze do/z pracy. Okres ten nie będzie się także wli-
czał do okresu ubezpieczenia chorobowego, po którym 
pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego (art. 4 
ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Okresu oczekiwania na podjęcie zatrudnienia po podpi-
saniu umowy o pracę nie wolno wliczać do okresu wycze-
kiwania na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobo-
wego. W okresie między zawarciem umowy o pracę 
a rozpoczęciem jej wykonywania umowa może zostać roz-
wiązana na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodek-
sie pracy. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego 
z 29 października 2007 r. (sygn. akt II PK 56/07, OSNP 
2008/23–24/350). W takiej nietypowej sytuacji, mimo że 

umowa o pracę została zawarta, a następnie rozwiązana, 
płatnik nie może zgłosić do ZUS niedoszłego pracownika. 
Nie ma bowiem okresu, w którym faktycznie pozostawał-
by on w stosunku pracy, który skutkowałby obowiązkiem 
ubezpieczeń społecznych.

Izabela Zawacka 
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 26, 32, 33, 331, 34, 36, 52, 80 i 300 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.),

■ art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121)
■ art. 13 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 
z późn. zm.),

■ art. 69 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

■ art. 4 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 
z późn. zm.),

■ art. 1 i 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, 
poz. 844 z późn. zm.).

Jak zorganizować 
pracownikowi pracę, 
aby w razie konieczności 
można go było wezwać ponownie 
do pracy po godzinach
PYTANIE
W naszej firmie zatrudniamy 3 pracowników admini-
stracyjnych. Pracują oni w godz. od 8.00 do 16.00 od 
poniedziałku do piątku w systemie podstawowym 
czasu pracy. Od przyszłego miesiąca będziemy musie-
li zapewnić obecność jednego z pracowników do ob-
sługi przyjazdu grupy interwencyjnej, jeżeli zostanie 
ona wezwana na teren zakładu przez ochronę. We-
zwania te mogą się odbywać w godz. od 16.00 do 
8.00. Grupa interwencyjna będzie wzywana tylko 
w nagłych przypadkach. Jak najkorzystniej dla firmy 
zorganizować pracę pracowników administracji, żeby 
jeden z nich mógł w razie potrzeby przyjechać do fir-

my po godzinach swojej pracy i razem z grupą inter-
wencyjną sprawdzić teren zakładu pracy? Czy może-
my pracownikom wyznaczyć dyżury po godzinach 
pracy?

ODPOWIEDŹ
Dyżur może być przez Państwa pracowników zapew-

niony w godzinach od 16.00 do 8.00 tylko w przypad-
ku, gdy jeden z pracowników zalicza się do grupy pra-
cowników zarządzających w imieniu pracodawcy 
zakładem pracy. W takiej sytuacji to on będzie musiał 
pełnić ten dyżur każdorazowo po godzinach, ponie-
waż pełnienie dyżurów przez pozostałych pracowni-
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ków powodowałoby naruszenie przepisów o odpoczyn-
kach dobowych. Jeżeli jednak żaden z pracowników 
administracji nie należy do pracowników zarządzają-
cych, to mogą Państwo zmienić system czasu pracy jed-
nego z pracowników na zadaniowy, określając jako jed-
no z jego zadań uczestnictwo w obchodzie grupy 
interwencyjnej. Najmniej uciążliwym rozwiązaniem 
dla Państwa będzie jednak stosowanie polecenia pracy 
w godzinach nadliczbowych, uzasadnione sytuacją 
awaryjną wymagającą ochrony mienia pracodawcy. 
Kolejnym rozwiązaniem może być zawarcie z pracow-
nikami dodatkowych umów cywilnoprawnych dotyczą-
cych sprawdzenia terenu zakładu razem z grupą inter-
wencyjną.

WYJAŚNIENIE
Dyżur polega na zobowiązaniu pracownika do pozosta-

wania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do 
wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakła-
dzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pra-
codawcę (art. 1515 § 1 k.p.). Zastosowanie w omawianej 
sytuacji dyżurów dla pracowników będzie jednak utrud-
nione.

Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracow-
nika do odpoczynku zarówno dobowego, jak i tygodniowe-
go, bez względu na to, czy jest pełniony przez pracownika 
w zakładzie pracy czy w innym miejscu, np. w domu 
(art. 1515 § 2 k.p.).

PRZYKŁAD

Pracownik w danym dniu wykonywał pracę w godz. od 
7.00 do 15.00. Pracodawca polecił mu następnie pełnie-
nie po pracy dyżuru pod telefonem komórkowym 
w domu w godz. od 15.00 do 7.00 następnego dnia 
w związku z możliwością wezwania do pracy. Do we-
zwania pracownika nie doszło, wobec czego poszedł on 
do pracy w kolejnym dniu na godz. 7.00. Mimo że pra-
cownik nie wykonywał pracy w czasie dyżuru, to jednak 
nie zapewniono mu w ogóle odpoczynku dobowego. 
Pracodawca miał bowiem prawo polecić pracownikowi 
pełnienie dyżuru jedynie przez 5 godzin po zakończe-
niu przez niego pracy o godz. 15.00 (8 godzin pracy + 
+ 5 godzin dyżuru + 11 godzin odpoczynku dobowego 
= 24 godziny = doba pracownicza).

Ze względu na obowiązek zapewnienia odpoczynków 
dobowych, w Państwa przypadku zastosowanie dyżuru nie 
będzie mogło pokryć pełnego okresu niezbędnej gotowości 
do pracy, nawet gdy zostanie on rozłożony na 3 pracowni-
ków. Każdy z nich bowiem będzie mógł pełnić dyżur jedy-
nie przez 5 godzin i to bezpośrednio po zakończeniu pracy 
o godz. 16.00 lub bezpośrednio przed jej rozpoczęciem 
w kolejnym dniu od godz. 3.00. W przeciwnym razie rów-
nież dojdzie do naruszenia pracowniczego prawa do nie-
przerwanego odpoczynku dobowego.

PRZYKŁAD

Pracodawca firmy wytwarzającej nawozy, zatrudniający w godzinach od 8.00 do 16.00 czterech pracowników na sta-
nowiskach obsługi urządzeń, wyznaczył im dyżury telefoniczne na wypadek wystąpienia awarii urządzeń poza godzi-
nami pracy. Każdy z pracowników ma pełnić dyżur domowy przez 4 kolejne godziny (pracownik A w godz. od 16.00 do 
20.00, pracownik B w godz. od 20.00 do 24.00, pracownik C w godz. od 24.00 do 4.00 i pracownik D w godz. od 4.00 
do 8.00). Po każdym tygodniu godziny dyżurów poszczególnych pracowników ulegają przesunięciu. W takim przy-
padku pracodawca zapewnia każdego dnia odpowiedni odpoczynek dobowy wyłącznie dwóm pracownikom. Dotyczy 
to pracownika, który pozostaje na dyżurze bezpośrednio po zakończeniu pracy o godz. 16.00., oraz pracownika, który 
rozpoczyna dyżur przed pracą o godz. 4.00. Dodatkowe 4 godziny dyżuru do godz. 20.00 oraz od godz. 4.00 nie powo-
dują naruszenia przepisów o odpoczynkach, gdyż pracownikom zapewniono w dobie co najmniej 11 godzin nieprze-
rwanego odpoczynku. Pozostali dwaj pracownicy nie mają już zapewnionych nieprzerwanych odpoczynków.

Pracownik B

Godziny 8.00–16.00 16.00–20.00 20.00–24.00 24.00–8.00

Organizacja pracy Praca Odpoczynek Dyżur Odpoczynek

Pracownik C

Godziny 8.00–16.00 16.00–24.00 24.00–4.00 4.00–8.00

Organizacja pracy Praca Odpoczynek Dyżur Odpoczynek

Jedynym sposobem na zapewnienie w omawianym przy-
padku odpoczynku osobie gotowej do podjęcia pracy poza 
normalnymi godzinami pracy w formie dyżuru jest powie-
rzenie takiego dyżuru pracownikowi zarządzającemu 
w imieniu pracodawcy zakładem pracy. To jedyna katego-

ria pracowników, dla których nie stosuje się przepisów 
o odpoczynkach dobowych i tygodniowych w przypadku 
pełnienia przez nich dyżurów (art. 1515 § 4 k.p.).

Do tej kategorii pracowników, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, należą: pracownicy kierujący jednoosobo-
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wo zakładem pracy oraz ich zastępcy (dyrektor zakładu, 
zastępca dyrektora), pracownicy wchodzący w skład kole-
gialnego organu zarządzającego (członkowie zarządu 
spółki), główny księgowy (art. 128 § 2 pkt 2 k.p.).

Aby można było zapewnić obsługę grupy interwencyjnej, 
mogą Państwo wprowadzić dla pracowników zadaniowy sys-
tem czasu pracy. W tym systemie podstawowe znaczenie mają 
zadania, jakie pracownik powinien wykonać, a nie ściśle okre-
ślone godziny pracy. Pracownik ma zatem pewną swobodę 
w zakresie intensywności wykonywania powierzonego mu 
zadania. Wymiar zadań, jakie ma zrealizować, musi być tak 
dobrany, aby pracownik mógł je wykonać w obowiązujących 
normach czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 go-
dzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy). 
Dlatego pracownik w porozumieniu z pracodawcą ustalają 
czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Jednak 
zastosowanie takiego systemu czasu pracy musi być uzasad-
nione przynajmniej jednym z 3 warunków, tj.: rodzajem pra-
cy, jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy (art. 140 
k.p.). W Państwa przypadku przesłanką do wprowadzenia 
systemu zadaniowego dla jednego z pracowników admini-
stracji mogłaby być organizacja pracy. Jednym z jego zadań 
byłoby uczestniczenie w obchodzie zakładu podczas przyjaz-
du grupy interwencyjnej. Wówczas pracownik sam organizu-
je sobie czas pracy, biorąc pod uwagę normy wynikające 
z obowiązujących przepisów.

Wprowadzenie systemu zadaniowego czasu pracy wiąże się 
jednak z dokonaniem zmian w przepisach wewnątrzzakłado-
wych. Systemy czasu pracy wprowadza się bowiem w regula-
minie pracy lub układzie zbiorowym pracy, a gdy u pracodaw-
cy nie ma takich aktów wewnętrznych, w obwieszczeniu. 
Jeżeli w firmie działają związki zawodowe, zmiany w ukła-
dzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy trzeba ustalić ze 
związkami. Jedynie dokonanie zmian w obwieszczeniu nie 
wymaga konsultacji z organizacją związkową.

Biorąc pod uwagę prawdopodobnie niewielką częstotli-
wość przypadków, w których pracownik administracji bę-
dzie zobowiązany do przyjazdu do zakładu razem z grupą 
interwencyjną, najmniej uciążliwe dla pracodawcy będzie 
przyjęcie rozwiązania, w którym w razie zaistnienia takiej 
konieczności będzie on polecał jednemu z pracowników 

wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. W takiej 
sytuacji pracodawca nie będzie musiał dokonywać dodatko-
wych czynności, np. zmieniać przepisów wewnątrzzakłado-
wych czy zawierać dodatkowej umowy cywilnoprawnej.

Takie rozwiązanie jest dopuszczalne z punktu widzenia 
przepisów prawa pracy i nie stanowi jego naruszenia. Pole-
cenie pracy nadliczbowej należy traktować nie w katego-
riach szczególnych potrzeb pracodawcy, ale konieczności 
prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub 
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo 
usunięcia awarii (art. 151 § 1 pkt 1 k.p.). Przyjazd pracow-
nika administracji do zakładu razem z grupą interwencyjną 
nie wynika bowiem z konieczności wykonania jakichś do-
datkowych czynności administracyjnych przez pracownika, 
lecz ochrony dokumentów i innego mienia pracodawcy. 
Wówczas pracownik może, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, naruszyć odpoczynek dobowy. Będzie mu jednak 
przysługiwał w okresie rozliczeniowym równoważny okres 
odpoczynku (art. 132 § 3 k.p.). Wezwanie do takiej pracy 
będzie się odbywało w drodze polecenia pracy nadliczbo-
wej. Pracodawca będzie musiał wówczas zrekompensować 
pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych. Rekom-
pensata będzie albo w formie odbioru czasu wolnego, albo 
w formie dodatku, jeżeli pracownik nie odbierze czasu wol-
nego. Oprócz tego, jeżeli pracownik będzie pracował 
w nocy, będzie mu przysługiwał dodatek za pracę w godzi-
nach nocnych w wysokości 20% stawki godzinowej wynika-
jącej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nie jest również wykluczone zawarcie z jednym lub ze 
wszystkimi pracownikami administracji dodatkowych umów 
cywilnoprawnych, jeżeli taka byłaby wola stron. Przedmiotem 
zlecenia byłoby uczestnictwo w przeglądzie zakładu pracy ra-
zem z grupą interwencyjną. Takie zadania, jeśli nie mieszczą 
się w zakresie czynności pracowników zatrudnionych na sta-
nowiskach administracyjnych, mogą im być zlecane na pod-
stawie umów cywilnoprawnych. Wówczas nie można posta-
wić zarzutu, że zostały zawarte w celu omijania przepisów 
o godzinach nadliczbowych, gdyż dotyczą zupełnie innych 
czynności niż te, które pracownik wykonuje w ramach zatrud-
nienia w formie stosunku pracy. Pracodawca nie zostanie uka-
rany przez PIP za takie postępowanie.

Sposoby i warunki ponownego wezwania pracownika do pracy po godzinach

Dyżur pracowniczy System zadaniowy Polecenie 
pracy nadliczbowej

Dodatkowa 
umowa zlecenia

Dozwolone tylko dla pra-
cowników zarządzających.

Dozwolone, jeżeli wprowa-
dzenie tego systemu czasu 
pracy jest uzasadnione ro-
dzajem pracy, jej organizacją 
albo miejscem świadczenia 
pracy.

Dopuszczalne rozwiązanie, 
ale trzeba zapewnić pra-
cownikom rekompensatę 
za pracę nadliczbową i pra-
cę w nocy oraz odpoczynki 
równoważne.

Dozwolone, jeżeli czynno-
ści wykonywane na umowę 
zlecenia nie pokrywają się 
z czynnościami świadczo-
nymi na umowę o pracę.

Aleksander P. Kuźniar
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 22, 1042, art. 128 § 2 pkt 2, art. 132, 150, art. 151 § 1 pkt 1, art. 1515, 2419, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
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Czy można zwolnić pracowników działu, 
jeżeli związki zawodowe nie zgadzają się 
na zmianę postanowień w regulaminie pracy 
regulujących pracę tego działu

PYTANIE 
Z powodów ekonomiczno-organizacyjnych chcemy zli-
kwidować dział marketingu i wypowiedzieć umowy 
o pracę zatrudnionym w nim pracownikom. W regula-
minie pracy mamy uzgodnione ze związkami zawodo-
wymi zapisy dotyczące czasu pracy, porządku i organi-
zacji pracy działu marketingu. Związki zawodowe nie 
wyrażają zgody na zwolnienia pracowników oraz zmia-
nę regulaminu pracy w zakresie dotyczącym tego dzia-
łu. Czy fakt, że w regulaminie pracy jest mowa o istnie-
niu w strukturze organizacyjnej tego działu, nie 
przeszkodzi w wypowiedzeniu umów pracownikom? 
Czy w takim przypadku wypowiedzenia trzeba konsul-
tować ze związkami?

ODPOWIEDŹ
Nie ma przeszkód, aby wypowiedzieli Państwo pra-

cownikom umowy o pracę. Pracodawca ma prawo do 
wprowadzenia zmian w organizacji pracy zakładu, na 
skutek których odbędzie się likwidacja działu i stano-
wisk pracy. Postanowienia regulaminu pracy nie mają 
wpływu na decyzje dotyczące zmian w strukturze orga-
nizacyjnej zakładu pracy. Zamiar wypowiedzenia 
umów o pracę pracownikom likwidowanego działu na-
leży skonsultować ze związkami zawodowymi.

WYJAŚNIENIE
Nie muszą Państwo uzgadniać ze związkami zawodowy-

mi zmian w strukturze organizacyjnej firmy. Strukturę or-
ganizacyjną zakładu, liczbę poszczególnych komórek orga-
nizacyjnych, podział zadań i odpowiedzialności między 
komórkami organizacyjnymi pracodawca określa samo-
dzielnie. Decyzja, czy w Państwa firmie powinien funkcjo-
nować dział marketingu, należy wyłącznie do pracodawcy. 
Związki zawodowe nie mają podstaw, aby oceniać potrze-
bę i celowość zmian organizacyjnych w firmie. Zapisy w re-
gulaminie pracy dotyczące działu marketingu nie stanowią 
przeszkody w podjęciu przez Państwa skutecznej decyzji 
w sprawie jego likwidacji. Potwierdza to orzecznictwo 
Sądu Najwyższego. W wyroku z 20 października 1998 r. 
(sygn. akt I PKN 393/98, OSNP 1999/23/746) Sąd Naj-
wyższy stwierdził, że: (...) dla uznania zasadności wypowie-
dzenia pracownikowi umowy o pracę na skutek zmniejszenia 
zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych nie jest wymagane 
uprzednie wprowadzenie zmian w regulaminie i schemacie 
organizacji zakładu pracy, jak również w regulaminie pracy, 

podlegającym z mocy art. 1042 § 1 k.p. uzgodnieniu z zakła-
dową organizacją związkową (...). Niezależnie od stanowi-
ska związków zawodowych dotyczącego zmian w regula-
minie pracy mają Państwo obowiązek przeprowadzenia 
konsultacji związkowej w sprawie zwolnień pracowników. 
O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na 
piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację 
związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie 
umowy (art. 38 § 1 k.p.). Opinia związku w sprawie zwol-
nienia pracownika nie jest dla pracodawcy wiążąca.

Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę 
o pracę, mimo że związki zawodowe nie zgadzają się na 
jego zwolnienie z pracy. W celu ustalenia, czy pracownik 
będzie reprezentowany przez organizację związkową, na-
leży zwrócić się do niej o informację o pracownikach ko-
rzystających z jej obrony (art. 30 ust. 21 ustawy o związ-
kach zawodowych). Nieudzielenie przez zakładową 
organizację związkową informacji o wszystkich pracowni-
kach korzystających z jej obrony, żądanej przez pracodaw-
cę bez rzeczowej potrzeby, nie zwalnia pracodawcy z obo-
wiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych 
sprawach ze stosunku pracy (uchwała SN z 21 listopada 
2012 r., sygn. akt  III PZP 6/12, OSNP 2013/13–14/146). 
Pracodawca może więc domagać się informacji tylko o tych 
pracownikach, w stosunku do których pracodawca ma za-
miar wypowiedzieć umowy o pracę. Zakład nie może żą-
dać informacji o wszystkich pracownikach reprezentowa-
nych przez dany związek zawodowy.

Aby zapytać organizacje związkowe, czy pracownik jest 
przez nie reprezentowany, wystarczy wskazać, że chodzi 
o potrzebę współdziałania ze związkiem zawodowym w in-
dywidualnej sprawie ze stosunku pracy konkretnego pra-
cownika. Regulamin pracy zmienia się w takim samym try-
bie, jak się go wprowadza. Jeżeli zatem w firmie działa 
zakładowa organizacja związkowa, trzeba z nią ustalić 
zmianę regulaminu pracy (art. 1042 § 1 k.p.). Jednak 
w przypadku gdy pracodawca nie ustali z organizacją 
związkową zmian w regulaminie pracy w ustalonym termi-
nie, może je wprowadzić samodzielnie.

W omawianej sytuacji mogą zatem Państwo złożyć wypo-
wiedzenia pracownikom działu marketingu, a dopiero później 
zmienić regulamin pracy w zakresie postanowień, które regu-
lują pracę tego działu. Jeżeli funkcjonująca u Państwa organi-
zacja związkowa nie zgodzi się na zmianę regulaminu pracy, 
będą je Państwo mogli wprowadzić samodzielnie. Zwolnienie 
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pracowników działu marketingu powinno być ściśle powiąza-
ne z likwidacją tego działu. W innym przypadku może być za-
kwestionowane przez pracowników przed sądem pracy.

PRZYKŁAD

Zarząd spółki podjął uchwałę o zmianie regulaminu 
organizacyjnego i likwidacji działu sprzedaży. Pra-
cownicy tego działu zostali przeniesieni do pracy 
w innych działach. Po 11 miesiącach została podjęta 
kolejna uchwała w sprawie dokonania wypowiedzeń 
umów o pracę przeniesionym pracownikom zlikwi-
dowanego działu z przyczyn ekonomicznych. Wypo-
wiedzenie umów nastąpiło po upływie dość długiego 
okresu od likwidacji działu sprzedaży. W tej sytu-
acji pracownicy mogą skutecznie zakwestionować 

prawidłowość takich wypowiedzeń przed sądem 
pracy, zarzucając brak związku między likwidacją 
miejsca pracy a rozwiązaniem umów o pracę.

Jadwiga Krukowska
specjalista z zakresu prawa pracy, 

praktyk z 30-letnim doświadczeniem 
w działach kadrowo-płacowych, 

od 20 lat nadzoruje pracę w tych działach

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 38 § 1, art. 104 § 1, art. 1042 § 1 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.),

■ art. 30 ust. 21 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawo-
dowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.). 

Jak ustalać wysokość odsetek 
z tytułu nieterminowej zapłaty
składek do ZUS

PYTANIE
Ze względu na opóźnienie w terminie opłacenia skła-
dek ZUS za grudzień 2013 r. na koncie naszej spółki 
powstała zaległość, od której musimy opłacić odsetki 
za zwłokę. Łączna kwota odsetek na wszystkie fundu-
sze przekracza kwotę 6,60 zł. Jednak w rozbiciu na po-
szczególne fundusze (ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP) kwota 
odsetek jest niższa niż 6,60 zł. W tej sytuacji mamy 
wątpliwość, czy należność odsetkową liczyć łącznie 
(wówczas mamy obowiązek jej uiszczenia), czy odręb-
nie, w rozbiciu na fundusze (wówczas kwota odsetek 
jest na tyle niska, że nie należy jej opłacać). Jak powin-
niśmy postąpić w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ
Powinni Państwo ustalić wysokość odsetek oddziel-

nie na każdym z funduszy. Będą one należne tylko na 
te rachunki, na których wysokość odsetek przekroczy-
ła 6,60 zł. 

WYJAŚNIENIE
Od nieopłaconych w terminie składek płatnik jest zobo-

wiązany opłacić odsetki, których wysokość ustala się na 
zasadach i w wysokości określonych w ustawie – Ordyna-
cja podatkowa. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli 
ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł. Z ustawy syste-
mowej nie wynika wprost, czy wysokość odsetek należy 

ustalać od zaległej kwoty składek na każdy fundusz od-
dzielnie i wtedy porównać każdy wynik do kwoty 6,60 zł, 
czy odsetki należy ustalać od łącznej kwoty zaległości na 
wszystkich funduszach i wówczas otrzymaną kwotę odse-
tek porównać do 6,60 zł. Mimo braku wyraźnego uregu-
lowania tej kwestii można dojść do wniosku, że prawidło-
wy jest pierwszy sposób ustalania wysokości odsetek. 
Pośrednio wskazuje na to art. 47 ust. 4 ustawy systemo-
wej, według którego płatnik opłaca składki na wskazane 
przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, 
w podziale na:
■ ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, choro-

bowe, wypadkowe),
■ ubezpieczenie zdrowotne,
■ Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych,
■ Fundusz Emerytur Pomostowych.

Odsetek od należności składkowych nie opłaca się, jeżeli 
ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł. Mimo że skład-
ki na wszystkie rodzaje ubezpieczeń rozlicza się w jednej 
deklaracji zbiorczej ZUS DRA za dany miesiąc, to przy do-
konywaniu wpłaty wyliczone kwoty na poszczególne ro-
dzaje funduszy należy wykazać w odrębnych dokumen-
tach płatniczych. Oznacza to, że płatnik dokonuje wpłat 
należności za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpła-
tami na wydzielone rachunki ZUS. Wynika to m.in. z tego, 
że ZUS nie jest dysponentem składek na wszystkie fundu-
sze. Częściowo musi bowiem przekazać pobierane od płat-
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ników kwoty konkretnym instytucjom, np. skład-
ki zdrowotne do NFZ, a składki na FP i FGŚP 
– ministrowi pracy. Jeżeli zatem płatnik składek 
opłaci wszystkie należne składki po obowiązują-
cym go terminie, to odsetki należy obliczyć od 
każdej zaległości oddzielnie, tj. od kwoty zale-
głych składek:
■ na ubezpieczenia społeczne,
■ na ubezpieczenie zdrowotne,
■ na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP 

i FGŚP),
■ na FEP (w przypadku gdy płatnik jest zobo-

wiązany do ich opłacania).
Potwierdził to Zakład Ubezpieczeń Społecz-

nych w odpowiedzi na pytanie redakcji 
„MPPiU”: (...) powołany w (...) artykule 23 
ustawy systemowej parametr 6,60 zł (...) odnosi 
się odrębnie do składek na poszczególne fundu-
sze, na które płatnik opłaca należne składki, pa-
miętając o tym, że płatności składek reguluje się 
wpłatami na odrębne centralne rachunki banko-
we. Czyli jeżeli płatnik opłaca składki zarówno 
na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz na Fundusz Pracy – to zalegając 
z płatnością składek z tych wszystkich 3 tytułów 
– sprawdzenie, czy odsetki są należne od nieter-
minowo opłacanych składek – dokonuje odrębnie 
w odniesieniu do każdego z Funduszy odrębnie. 

(...) Odsetki są należne od nieterminowo opła-
canych składek dotyczących odrębnie wszyst-
kich funduszy (ubezpieczenia społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne, FP i FPGŚ oraz na FEP), 
do opłacania których zobowiązany jest płatnik 
składek. Ich opłata następuje w łącznej kwocie 
(składki i należne od nich odsetki) dokonywanej 
na właściwy dla danego funduszu rachunek 
bankowy (...).

Jeżeli kwota odsetek z tytułu płatności skła-
dek ZUS za dany miesiąc przekracza kwotę 
6,60 zł, to płatnik jest zobowiązany wpłacić 
należność główną wraz z odsetkami za ten 
okres jednym przelewem/wpłatą na właściwy 
dla danego funduszu numer rachunku. Wpła-
tę należy powiększyć o odsetki, których kwotę 
zaokrągla się do pełnych złotych (jeżeli koń-
cówka jest niższa od 50 groszy, należy ją po-
minąć, a jeżeli jest równa lub wyższa od 
50 groszy, należy zaokrąglić ją do pełnych zło-
tych).

Stawka odsetek za zwłokę jest zmienna, dla-
tego gdy za okres zwłoki obowiązuje więcej niż 
jedna stopa procentowa, wówczas odsetki nale-
ży obliczać odrębnie za okresy, w których obo-
wiązywała w danej wysokości. Następnie wyli-
czone odrębnie kwoty odsetek za poszczególne 
okresy należy zsumować.

PRZYKŁAD

Płatnik będący pracodawcą spoza sfery budżetowej opłaca składki do 15. dnia każdego miesią-
ca za miesiąc poprzedni. Składki należne od ubezpieczonych za listopad 2013 r. powinien za-
płacić do 16 grudnia 2013 r. (15 grudnia przypadał w niedzielę). Pracodawca zapłacił wszyst-
kie składki dopiero 6 stycznia 2014 r. (tego dnia bank obciążył rachunek bankowy płatnika). 
Odsetki należy ustalić za okres od 17 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r. (21 dni zwłoki). 
Składki za grudzień 2013 r. wynosiły:
■  na ubezpieczenia społeczne – 3569,20 zł,
■  na ubezpieczenie zdrowotne – 1198,40 zł,
■  na FP (311,50 zł) i FGŚP (11 zł).

Odsetki za zwłokę i należności składkowe do zapłaty
Składki 

na ubezpieczenia Odsetki za zwłokę Do zapłaty

Społeczne 3569,20 zł × 21 dni × 10% (stopa 
odsetek w stosunku rocznym od 
4 lipca 2013 r.) : 365 dni = 21 zł 
(po zaokrągleniu)

3590,20 zł (3569,20 zł + 21 zł)

Zdrowotne (1198,40 zł × 21 dni × 10%) : : 365 
dni = 7 zł (po zaokrągleniu)

1205,40 zł (1198,40 zł + 7 zł)

FP i FGŚP [(311,50 zł + 11 zł) × 21 dni × 
× 10%] : 365 dni = 1,86; kwota od-
setek niższa niż 6,60 zł; odsetki nie-
należne

322,50 zł (311,50 zł + 11 zł)
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Jeżeli płatnik ureguluje niższą kwotę, tj. bez odsetek za zwłokę, to taka wpłata zostanie rozliczona zarówno na 
składki (pokrywając ich część), jak i na należne od tej części składek odsetki za zwłokę. Do zapłaty pozostanie nie-
pokryta różnica składek, od której nadal będą naliczane odsetki do dnia zapłaty włącznie.

Izabela Nowacka
ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac, 

autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
prowadzi portal kadrowo-płacowy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 23 ust. 1 i 1a, art. 47 ust. 1 i 4 ustawy z 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442),

■ art. 103 ust. 2, art. 107 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),

■ art. 30 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pra-

cowniczych w razie niewypła calności pracodawcy (Dz.U. 
z 2006 r. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.),

■ art. 87 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

■ art. 53  i art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 749 
z późn. zm.).

Kiedy przekazanie pracownikowi 
karty paliwowej do celów służbowych 
stanowi przychód ze stosunku pracy

PYTANIE
Jeden z naszych pracowników wykorzystuje swój pry-
watny samochód do celów służbowych (dojeżdża nim 
na budowę). Dojazdy są rozliczane na podstawie ewi-
dencji przebiegu pojazdu. Stawka za kilometr nie prze-
kracza wysokości ustalonej w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury. Ponadto przekazaliśmy pracownikowi 
kartę paliwową, za pomocą której może tankować 
swój prywatny samochód do jazd służbowych. Czy 
wartość zatankowanego paliwa będzie stanowić opo-
datkowany przychód dla tej osoby?

ODPOWIEDŹ
Nie. Wartość paliwa zatankowanego za pomocą kar-

ty paliwowej do prywatnego samochodu wykorzysty-
wanego do celów służbowych nie stanowi dla pracow-
nika opodatkowanego przychodu. Warunkiem jest 
jednak, aby paliwo było wykorzystywane w prowadze-
niu działalności gospodarczej przez pracodawcę i nie 
służyło celom prywatnym pracownika. 

WYJAŚNIENIE
Pracownik nie otrzyma od Państwa przysporzenia ma-

jątkowego w postaci paliwa udostępnionego w formie kar-
ty paliwowej. Wykorzystywanie paliwa, mimo że jest tan-
kowane do prywatnego pojazdu, dotyczy bowiem 
wyłącznie celów służbowych, a nie prywatnych pracowni-

ka. Gdyby wartość paliwa zatankowanego za pomocą kart 
paliwowych miała powodować powstanie przychodu z ty-
tułu nieodpłatnych świadczeń, dochodziłoby do podwój-
nego opodatkowania, gdyż przychód z tego tytułu podlega 
już opodatkowaniu w ramach kilometrówki.

Kwoty zwracane pracownikowi z tytułu jazd lokalnych 
zasadniczo podlegają opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych. Zwrot kosztów używania 
przez pracownika prywatnego samochodu do jazd lokal-
nych w celach służbowych może być dokonany w formie:
■ miesięcznego ryczałtu – obliczanego jako iloczyn stawki 

za jeden kilometr przebiegu pojazdu i przyznanego pra-
cownikowi miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lo-
kalne lub

■ tzw. kilometrówki, tj. na podstawie liczby faktycznie 
przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr 
przebiegu pojazdu.
Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokry-

wa pracodawca według stawek za jeden kilometr przebie-
gu pojazdu (§ 2 rozporządzenia w sprawie warunków 
ustalania...). W przypadku kilometrówki przebieg pojazdu 
powinien być udokumentowany w ewidencji przebiegu 
pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każde-
go miesiąca i powinien zawierać co najmniej następujące 
dane:
■ nazwisko, imię i miejsce zamieszkania osoby używają-

cej pojazdu,
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■ numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
■ kolejny numer wpisu,
■ datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd),
■ liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
■ stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą 

z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilome-
trów i stawki za jeden kilometr przebiegu,

■ podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
Pracownik nie jest zobowiązany do udokumentowania fak-

turami wydatków na eksploatację samochodu. Jedynym obo-
wiązkiem pracownika jest prowadzenie ewidencji przebiegu 
pojazdu potwierdzanej przez pracodawcę (podatnika) na ko-
niec każdego miesiąca. Egzekwowanie tego obowiązku od 
pracownika jest korzystne i dla pracodawcy, gdyż brak ewi-
dencji przebiegu pojazdu skutkuje brakiem możliwości zali-
czenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych 
przez pracodawcę z tytułu wykorzystywania prywatnych sa-
mochodów pracownika w działalności gospodarczej zatrud-
niającego. Potwierdził to Naczelnik Pierwszego Mazowiec-
kiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji 
z 31 października 2006 r., 1471/DPD2/423/115/06/MB: (...) 
Jeżeli Podatnik wypłaci pracownikowi kwotę wyższą niż wymie-
niony limit, wówczas nadwyżka ponad ten limit nie stanowi dla 
Podatnika kosztu uzyskania przychodów. Warunkiem koniecz-
nym do zaliczenia przez pracodawcę ww. wydatków do kosztów 
podatkowych jest, stosownie do art. 16 ust. 5 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, prowadzenie ewidencji prze-
biegu pojazdu, potwierdzonej przez Podatnika na koniec każde-
go miesiąca. Jednocześnie nie występują przeciwwskazania do 
potwierdzania ewidencji przez Podatnika za okresy krótsze niż 
miesiąc (...).

Do celów prawidłowego rozliczenia kilometrówki i zali-
czenia do kosztów podatkowych pracodawcy niezbędne 
jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu 
pojazdu. W miesiącu, w którym u pracownika wystąpił 
przychód ze stosunku pracy wynikający z otrzymania 
zwrotu kosztów za używanie jego prywatnego pojazdu do 
jazd lokalnych wykonywanych na potrzeby firmy, zakład 
pracy ma obowiązek doliczyć kwotę wypłaconej kilome-
trówki do innych przychodów uzyskanych w danym mie-

siącu przez pracownika ze stosunku pracy i od ich łącznej 
wartości pobrać miesięczną zaliczkę na podatek dochodo-
wy, obliczoną według skali podatkowej. Wyjątkiem jest 
zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów 
służbowych otrzymany przez pracownika za jazdy lokalne, 
jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład 
pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych 
kosztów wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw 
(art. 21 ust. 1 pkt 23b u.p.d.o.f.). Taki zwrot kosztów jest 
zwolniony z opodatkowania. Uprawnienia w tym zakresie 
przyznają m.in. przepisy:
■ art. 19 ustawy z 5 września 2008 r. o komercjalizacji 

państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
„Poczta Polska” (Dz.U. nr 180, poz. 1109 z późn. zm.),

■ art. 46a ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn. zm.),

■ art. 121 ust. 3c ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 182 z późn. zm.).

Rafał Styczyński
doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu 
podatków w Wyższej Szkole Bankowej  w Poznaniu;
praktykę zawodową zdobył w urzędzie skarbowym, 
izbie skarbowej oraz w urzędzie kontroli skarbowej; 

prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego; 
autor książek oraz licznych publikacji 

z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych   (t.j. Dz.U. z 2012 r.  
poz. 361 z późn. zm.),

■ § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 
2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu doko-
nywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebę-
dących własnością pracodawcy  (Dz.U. nr 27, poz. 271 
z późn. zm.).

Czy trzeba skorygować 
świadectwo pracy z błędami ortograficznymi
PYTANIE
Prowadzę sprawy kadrowe. Wydałam ostatnio kilka 
świadectw pracy i okazało się, że w jednym z nich są 
błędy ortograficzne. Czy należy dokonać korekty tego 
świadectwa z dopiskiem „korekta”?

ODPOWIEDŹ
Powinna Pani skorygować świadectwo pracy za-

wierające błędy ortograficzne. Należy to zrobić 

przez wydanie pracownikowi nowego świadectwa 
pracy.

WYJAŚNIENIE
Pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, który 

zauważy błędy lub pomyłki mogące mieć wpływ na później-
sze prawidłowe korzystanie przez pracownika ze świadec-
twa pracy, jest zobowiązany bezzwłocznie je sprostować. 
Należy to uczynić przez wystawienie nowego dokumentu. 
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Również w przypadku błędów ortograficznych pracodawca 
powinien wydać nowe świadectwo pracy.

Jeżeli pracodawca podejmie decyzję o korekcie doku-
mentu, to należy pracownikowi podać informacje o po-
wodach korekty oraz o tym, które elementy świadectwa 
pracy zostały skorygowane. Data wystawienia nowego 
świadectwa pracy powinna być faktyczna, a więc zgod-
na z datą dokonania korekty. W piśmie przewodnim, 
dołączonym do sprostowanego świadectwa pracy, na-
leży poprosić pracownika o zwrot bądź zniszczenie 
błędnego dokumentu, który pracownik posiada. Jeśli 
pracownik nie odda błędnego świadectwa pracy, praco-
dawca może jedynie sporządzić o tym informację do akt 
osobowych i ewentualnie dodać zwrotkę z poczty po-
twierdzającą odbiór przez pracownika poprawionej 
wersji świadectwa.

Pracownik, który zauważy błędy w otrzymanym świa-
dectwie pracy, może wystąpić do pracodawcy w ciągu 
7 dni od otrzymania świadectwa pracy z wnioskiem o jego 
sprostowanie. W razie uwzględnienia wniosku pracowni-
ka o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca wydaje 
mu w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie 
nowe świadectwo pracy, a następnie jest zobowiązany, 
najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świa-
dectwa pracy, usunąć z akt osobowych pracownika i znisz-
czyć poprzednio wydane świadectwo pracy.

Teleporadnia Inforlex

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy do podstawy wymiaru składek 
za osoby na urlopie wychowawczym 
należy wliczać świadczenia pozapłacowe

PYTANIE
Nasz pracodawca prowadzi produkcyjny zakład pracy. 
Pracownicy, oprócz wynagrodzenia zasadniczego i pre-
mii, otrzymują świadczenia pozapłacowe, m.in. finan-
sowane z zfśs, oraz ekwiwalenty za pranie własnej 
odzieży roboczej. Czy do podstawy wymiaru składek 
emerytalno-rentowych za osobę przebywającą na urlo-
pie wychowawczym możemy wliczyć świadczenia poza-
płacowe?

ODPOWIEDŹ
Nie. Wskazane przez Państwa świadczenia nie stano-

wią podstawy wymiaru składek ZUS i nie mogą być 
uwzględnione przy obliczaniu podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby 
przebywającej na urlopie wychowawczym.

WYJAŚNIENIE
Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika przeby-
wającego na urlopie wychowawczym, nie wlicza do niej 
wartości świadczeń pozapłacowych wyłączonych z pod-
stawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, ta-
kich jak ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wynika-
jące z przepisów o bhp, czy wartość świadczeń z zfśs (pod 
warunkiem że świadczenia finansowane z zfśs spełniają 
kryterium świadczeń socjalnych wskazanych w ustawie 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia do celów obliczenia podstawy wymiaru składek 

emerytalno-rentowych za osoby przebywające na urlopie 
wychowawczym należy uwzględniać wynagrodzenie wy-
płacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprze-
dzających urlop wychowawczy, jeżeli stanowiło ono pod-
stawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Wszystkie przychody pracownicze, które są wyłączone 
z podstawy wymiaru składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 
rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe, nie podlegają wliczeniu 
do przeciętnego wynagrodzenia, z którego jest ustalana 
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe osoby przebywającej na urlopie wychowaw-
czym.

Do przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za pracowników na 
urlopie wychowawczym należy wliczyć m.in.:
■ nagrody uznaniowe,
■ dodatki stażowe,
■ dodatki służbowe i funkcyjne,
■ nagrody za ukończenie przez pracownika szkoły (stu-

diów),
■ jednorazowe nagrody z okazji ślubu pracownika lub 

z okazji urodzenia się dziecka pracownika,
■ koszty wynajmu przez pracownika mieszkania sfinan-

sowanego lub dofinansowanego przez pracodawcę,
■ dopłaty pracodawcy do dodatkowego ubezpieczenia 

pracownika,
■ bony lub wypłaty w gotówce przyznawane w jednako-

wej wysokości lub jednakowym wskaźnikiem procen-
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towym w stosunku do płacy pracownika, 
określonej w umowie o pracę, wszystkim pra-
cownikom lub grupom pracowników z okazji 
uroczystych dni, świąt, rocznicy powstania 
firmy itp.,

■ składniki wynagrodzenia, które nie są bez-
pośrednio zależne od indywidualnego wkła-
du pracy pracownika, ale od wyników pracy 
grupy pracowników lub całego zakładu 
pracy.
W podstawie wymiaru składek emerytalno-

-rentowych za osoby na urlopie wychowawczym 
nie należy uwzględniać świadczeń pozapłaco-
wych, którymi są m.in.:
■ wartość świadczeń rzeczowych wynikają-

cych z przepisów o bezpieczeństwie i higie-
nie pracy oraz ekwiwalenty za te świadcze-
nia wypłacane zgodnie z przepisami 
wydanymi przez Radę Ministrów lub właści-
wego ministra, w tym także ekwiwalenty 
pieniężne za pranie odzieży roboczej, uży-
wanie odzieży i obuwia własnego zamiast ro-
boczego,

■ świadczenia finansowane ze środków prze-
znaczonych na cele socjalne w ramach zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych.

PRZYKŁAD

Michalina J. od 15 grudnia 2013 r. przeby-
wa na urlopie wychowawczym. W 2013 r. 
pracownica korzystała ze świadczeń z zfśs, 
takich jak dofinansowanie do wypoczynku 
i karnetu na basen oraz otrzymała paczki 
świąteczne (pracodawca różnicuje ich wy-
sokość na podstawie kryterium socjalne-
go). Ponieważ wartości tych świadczeń są 
wyłączone z podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne, nie wlicza się 
ich do przeciętnego wynagrodzenia 
z 12 miesięcy poprzedzających urlop wy-
chowawczy.

Podstawa wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe osób przebywających 
na urlopie wychowawczym nie może być:
■ wyższa niż kwota 60% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
na dany rok kalendarzowy,

■ niższa niż 75% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę (art. 18 ust. 5b i ust. 14 ustawy 
systemowej).

Podstawa wymiaru skadek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdro-
wotne

maksymalna podstawa 
wymiaru składek

minimalna podstawa 
wymiaru składek

podstawa wymiaru 
składki

Od 1 stycznia 2014 r. 
do 31 grudnia 2014 r.

60% kwoty prognozo-
wanego wynagrodze-
nia – 2247,60 zł

75% kwoty minimal-
nego wynagrodzenia 
– 1260 zł

kwota specjalnego 
zasiłku opiekuńczego 
– 520 zł

Od 1 września 2013 r. 
do 31 grudnia 2013 r.

60% kwoty prognozo-
wanego wynagrodze-
nia – 2227,80 zł

75% kwoty minimal-
nego wynagrodzenia 
– 1200 zł

kwota specjalnego 
zasiłku opiekuńczego 
– 520 zł

PRZYKŁAD

Zuzanna K. od 18 listopada 2013 r. prze-
bywa na urlopie wychowawczym. Za 
okres od listopada 2012 r. do październi-
ka 2013 r. przeciętne wynagrodzenie sta-
nowiące podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 
pracownicę wyniosło 2958 zł. Podstawa 
wymiaru nie może być jednak wyższa niż 
60% przeciętnego prognozowanego wy-
nagrodzenia na dany rok kalendarzowy. 
Za listopad 2013 r. podstawa wymiaru 
składek wynosi 965,38 zł [(2227,80 zł : 
: 30 (liczba dni w listopadzie) × 13 (liczba

dni podlegania ubezpieczeniom z tytułu 
przebywania na urlopie wychowaw-
czym)], a za grudzień 2013 r. nie może 
przekroczyć 2227,80 zł.

Andrzej Okułowicz
prawnik, ekspert i praktyk, od 14 lat zajmujący 

się prawem ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6, art. 18 ust. 5b 

i 14 ustawy z 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442),
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■ § 2 ust. 1 pkt 6 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 
z późn. zm.),

■ obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grud-
nia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 
w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowa-
nego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2013 r. poz. 1028).

Czy doszło do nawiązania stosunku pracy 
z osobą, która odbyła szkolenie bhp 
na koszt zakładu pracy 
i odmówiła podpisania umowy o pracę
PYTANIE
Ustaliliśmy datę rozpoczęcia pracy z kandydatem wy-
branym do pracy. W wyznaczonym dniu pracownik 
zgłosił się do pracy o godz. 8.00. Przeszedł 3-godzin-
ne szkolenie wstępne z zakresu bhp i 5-godzinny 
instruktaż stanowiskowy. Po zakończeniu szkoleń 
pracownica działu kadr poprosiła pracownika o pod-
pisanie umowy o pracę. Pracownik poinformował, że 
nie podpisze umowy i nie będzie u nas pracował, po-
nieważ otrzymał telefoniczną ofertę pracy z wyższym 
wynagrodzeniem. Czy w takiej sytuacji doszło do na-
wiązania stosunku pracy i czy za ten dzień musimy 
zapłacić wynagrodzenie osobie, która nie podpisała 
umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ
Dopuszczenie pracownika do szkolenia bhp spowo-

dowało nawiązanie stosunku pracy. Za dzień szkole-
nia bhp, które zorganizowali Państwo w pierwszym 
dniu zatrudnienia, pracownikowi przysługuje wyna-
grodzenie.

WYJAŚNIENIE
W przedstawionej sytuacji w ustalonym przez obie 

strony terminie doszło do nawiązania stosunku pracy ze 
względu na udział pracownika w szkoleniu bhp. Takie 
szkolenie odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodaw-
cy (art. 2373 § 3 k.p.). Szkolenie to zostało przeprowa-
dzone w pierwszym dniu pracy przed dopuszczeniem 
pracownika do jej wykonywania. Pracodawca nie może 
bowiem dopuścić do pracy pracownika, który nie prze-
szedł szkolenia wstępnego bhp. Czas udziału  pracowni-
ka w szkoleniu powinien być zaliczony do czasu pracy. 
A zatem za udział w szkoleniu bhp pracownikowi przy-
sługuje wynagrodzenie (art. 80 k.p.).

Do nawiązania stosunku pracy dochodzi w terminie 
określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a je-
żeli tego terminu nie określono – w dniu zawarcia umo-
wy (art. 26 k.p.). Mogli więc Państwo ustalić z kandyda-

tem do pracy dowolny termin rozpoczęcia pracy, który 
jest jednoznaczny z terminem nawiązania stosunku pra-
cy. Niepodpisanie przez pracownika umowy o pracę nie 
oznacza, że stosunek pracy nie został skutecznie zawar-
ty. Do jego nawiązania doszło przez dopuszczenie pra-
cownika do udziału we wstępnym szkoleniu bhp pierw-
szego dnia pracy.

PRZYKŁAD

Ewa E. została zatrudniona w zakładzie pracy na 
stanowisku kasjera. Nie otrzymała jednak do podpi-
su umowy o pracę. Przez 2 tygodnie wykonywała 
swoje obowiązki i podpisywała listę obecności. Po 
tym terminie kierownik poinformował pracownicę, 
że nie zatrudnia jej, bo nie sprawdziła się w pracy 
i wypłacił jej część umówionego wynagrodzenia. 
Mimo że pracownica nie otrzymała umowy, doszło 
do nawiązania stosunku pracy. Nie potwierdzając 
na piśmie umowy o pracę, kierownik naruszył swo-
je obowiązki i naraził się na odpowiedzialność za 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które 
jest zagrożone grzywną w wysokości od 1 tys. zł do 
30 tys. zł.

Pracodawca może dochodzić odszkodowania od pra-
cownika za wyrządzenie szkody powstałej w wyniku po-
rzucenia przez niego pracy. W omawianej sytuacji mogą 
Państwo zażądać od pracownika odszkodowania za wy-
rządzenie szkody, która powstała na skutek porzucenia 
przez niego pracy.

Pracownik, który umyślnie wyrządził szkodę praco-
dawcy, jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej 
wysokości (art. 122 k.p.). Mogą więc Państwo domagać 
się od pracownika, który porzucił pracę, zwrotu kosz-
tów szkolenia bhp, w którym uczestniczył, czy zwrotu 
kosztów poniesionych na jego rekrutację. Poza tym na-
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leży uznać, że pracownik ciężko naruszył swoje podsta-
wowe obowiązki ze względu na odmowę wykonywania 
pracy. W związku z tym mogą Państwo rozwiązać z nim 
umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 § 1 pkt 1 
k.p.).

Należy przypomnieć, że jeżeli umowa o pracę nie zosta-
ła zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca 
powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracowni-
ka pracy, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia 
co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków 
(art. 29 § 2 k.p.).

Jeżeli pracodawca podpisał z pracownikiem umowę 
o pracę, a pracownik nie przystąpił do pracy, również 
dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Potwierdził to 
Sąd Najwyższy w wyroku z 29 października 2007 r. 

(sygn. akt II PK 56/07, OSNP 2008/23–24/350), w któ-
rym stwierdził, że art. 26 k.p. nie uzależnia powstania 
stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez 
pracownika.

Jadwiga Krukowska
specjalista z zakresu prawa pracy, 

praktyk z 30-letnim doświadczeniem 
w działach kadrowo-płacowych, 

od 20 lat nadzoruje pracę w tych działach

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 26, art. 29 § 2, art. 52 § 1 pkt 1, art. 80, i 122, art. 2373 

§ 3, art. 281 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy termin wydania 
świadectwa pracy 
należy liczyć od dnia zawarcia 
umowy o pracę, czy od dnia 
rozpoczęcia przez pracownika pracy

PYTANIE
Zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas określony 
22 sierpnia 2013 r. Ustaliliśmy w niej termin rozpo-
częcia pracy na 1 września. Od kiedy, zgodnie z nowy-
mi przepisami, powinniśmy liczyć w takim przypadku 
termin 24 miesięcy, jaki mamy na wydanie pracowni-
kowi świadectwa pracy? Dodam, że jest to pierwsza 
umowa o pracę zawarta z tym pracownikiem przez 
naszą firmę.

ODPOWIEDŹ
Termin 24-miesięcy na wydanie pracownikowi świa-

dectwa pracy powinni Państwo liczyć od 22 sierpnia. 
Termin ten należy bowiem liczyć od dnia zawarcia 
pierwszej terminowej umowy o pracę z danym pra-
cownikiem. Jeżeli w dniu upływu 24 miesięcy od za-
warcia pierwszej umowy terminowej umowa ta nadal 
trwa, świadectwo pracy trzeba wydać pracownikowi 
w dniu rozwiązania tej umowy.

WYJAŚNIENIE
Z nowych przepisów w zakresie wydawania świadectw 

pracy po zakończeniu terminowych umów o pracę (czyli 
umów o pracę na okres próbny, na czas określony lub na 
czas wykonania określonej pracy) wynika, że:

■ w przypadku zatrudniania pracownika na podstawie 
terminowych umów o pracę świadectwo pracy należy 
wydać pracownikowi za zakończony okres zatrudnie-
nia na podstawie takich umów zawartych w okresie 
24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej umowy 
(art. 97 § 11 k.p.). Świadectwo musi być wydane w dniu 
upływu tego terminu;

■ jeżeli rozwiązanie terminowej umowy o pracę przypa-
da po upływie 24 miesięcy (liczonych od dnia zawarcia 
umowy), świadectwo pracy należy wydać dopiero 
w dniu rozwiązania (lub wygaśnięcia) tej umowy.
A zatem o terminie wydania świadectwa pracy decy-

duje obecnie data zawarcia pierwszej terminowej umo-
wy o pracę między tymi samymi stronami, a nie dzień 
nawiązania stosunku pracy. Skoro zawarli Państwo 
z pracownikiem umowę o pracę na czas określony 
22 sierpnia 2011 r., to dopiero z upływem 24 miesięcy 
od tego dnia będą Państwo zobowiązani wydać pracow-
nikowi świadectwo pracy (a gdyby nie było to możliwe 
– należy mu je przesłać za pośrednictwem poczty albo 
doręczyć w inny sposób, nie później niż w terminie 7 dni 
od tego dnia). Jednak pracownik w każdym czasie może 
żądać wydania mu świadectwa w związku z rozwiąza-
niem lub wygaśnięciem terminowej umowy o pracę (lub 
terminowych umów o pracę). Wówczas pracodawca jest 
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zobowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od 
dnia złożenia pisemnego wniosku przez pracownika 
(art. 97 § 13 k.p.).

PRZYKŁAD

Pracodawca zawarł z pracownikiem 29 sierpnia 
2011 r. umowę o pracę na 3-miesięczny okres 
próbny, z terminem rozpoczęcia pracy 1 września 
2011 r. Pracodawca będzie zobowiązany wydać 
pracownikowi świadectwo pracy za ten okres za-
trudnienia dopiero z upływem 24 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy (czyli od 29 sierpnia), czyli do-
piero 29 sierpnia 2013 r., chyba że pracownik 
przed upływem tego terminu złoży pisemny wnio-
sek o wcześniejsze wydanie mu świadectwa. Wów-
czas trzeba będzie mu wydać świadectwo pracy 
wcześniej.

Jeżeli terminowa umowa o pracę została zawarta na 
okres dłuższy niż 24 miesiące lub od zawarcia umowy 
do zakończenia stosunku pracy przypada okres dłuższy 
niż 24 miesiące, to świadectwo pracy należy wydać do-
piero po rozwiązaniu takiej umowy.

PRZYKŁAD

Pracownik został zatrudniony na podstawie umo-
wy o pracę na czas określony, zawartej 29 sierpnia 
2011 r. na okres od 1 września 2011 r. do 31 sierp-
nia 2013 r. Świadectwo pracy pracodawca będzie 
zobowiązany wydać mu dopiero w dniu rozwiąza-
nia tej umowy, czyli 31 sierpnia 2013 r., ewentual-
nie w ciągu 7 dni od tego dnia, jeżeli wydanie 
świadectwa w dniu rozwiązania umowy nie bę-

dzie możliwe. 24 miesiące od zawarcia umowy 
miną 29 sierpnia 2013 r., ale jeżeli w tym dniu 
umowa o pracę będzie jeszcze trwać, to świadec-
two pracy można wydać pracownikowi najwcze-
śniej w dniu jej rozwiązania, czyli 31 sierpnia 
2013 r.

Takie zasady wydawania świadectw pracy obowiązują 
od 21 marca 2011 r. i dotyczą wszystkich terminowych 
umów o pracę zawieranych począwszy od tego dnia. Dla 
określenia terminu wydania świadectwa pracy w związ-
ku z zawarciem terminowej umowy o pracę nie jest na-
tomiast istotne, że stosunek pracy Państwa pracownika 
nawiązał się dopiero 1 września. Stosunek pracy nawią-
zuje się bowiem w terminie określonym w umowie 
o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy. Dopiero jeżeli ta-
kiego terminu nie określono, nawiązuje się on w dniu 
zawarcia umowy (art. 26 k.p.). Skoro określili Państwo 
w umowie, że terminem rozpoczęcia pracy był 1 wrze-
śnia, to w tym dniu nawiązał się stosunek pracy i tym 
samym od tego dnia liczy się pracownikowi okres za-
trudnienia – w tym przypadku 24-miesięczny. Nato-
miast termin nawiązania stosunku pracy nie ma znacze-
nia przy określaniu terminu na wydanie świadectwa 
pracy.

Bożena Lenart
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 26, art. 97 § 11 i § 13 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. 
zm.),

■ § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadec-
twa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prosto-
wania (Dz.U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym 
można zaliczyć do stażu pracy
PYTANIE 
Czy mogę zaliczyć do stażu pracy i do emerytury staż 
pracy w gospodarstwie rodziców? Urodziłam się 
w 1976 r. Pracę rozpoczęłam w 1992 r., a zakończyłam 
w 1995 r. Nie miałam przepisanego gospodarstwa.

ODPOWIEDŹ
Tak, okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców 

po ukończeniu 16 lat, który miał miejsce po 31 grudnia 
1982 r., może zostać zaliczony do ogólnego stażu pra-

cy pracownika – pod warunkiem jednak, że praca 
w gospodarstwie była świadczona w charakterze do-
mownika.

WYJAŚNIENIE 
Okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rol-

nego lub pracy w takim gospodarstwie zaliczane są do sta-
żu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Ile-
kroć bowiem przepisy prawa lub postanowienia układu 
zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakłado-
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wego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do 
stażu pracy okresów zatrudnienia w innych zakładach pra-
cy – do stażu tego wlicza się pracownikowi także niżej 
określone okresy pracy w gospodarstwie.

1. Okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa 
rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym 
przez współmałżonka.

Przez prowadzenie gospodarstwa rolnego należy rozu-
mieć samodzielną lub przy pomocy innych ludzi (osób bli-
skich, pracowników najemnych) faktyczną pracę w gospo-
darstwie rolnym, wykonywaną na własny rachunek 
w charakterze właściciela bądź posiadacza.

Jeżeli objęcie gospodarstwa albo jego częś ci nastąpiło 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie przeno-
szenia własności nieruchomości rolnych, a objęte gospo-
darstwo stanowiło samodzielne gospodarstwo rolne (zgod-
nie z przyjętą w owym czasie definicją gospodarstwa 
rolnego), to okres pracy w gospodarstwie może być wliczo-
ny do pracowniczego stażu pracy.

W sytuacji opisanej w pytaniu nie będziemy mieli do czy-
nienia z takim prowadzeniem gospodarstwa rolnego czy 
z pracą w nim.

2. Przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po 
ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowa-
dzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie 
tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobi-
ście lub wraz ze współmałżonkiem.

Do ogólnego stażu pracy są zaliczane jednak tylko okre-
sy pracy w takim gospodarstwie po ukończeniu 16 lat, 
które przypadły przed 1 stycznia 1983 r. Tym samym 
okresy pracy w gospodarstwie rodziców pracownicy, któ-
re miały miejsce od 1992 r., nie zostaną zaliczone do lat 
wysługi.

3. Przypadające po 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w in-
dywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze do-
mownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Domownikiem, w rozumieniu przepisów ustawy 
z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków, jest osoba bliska rolnikowi, która:
■ ukończyła 16 lat,
■ pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie rol-

nym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolne-
go albo w bliskim sąsiedztwie,

■ stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest 
związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
W związku z tym, jeżeli pracownica, o której mowa w py-

taniu, spełnia powyższe warunki (dotyczące wieku czy po-
zostawania we wspólnym gospodarstwie rolnym), a także 
w okresie od 1992 r. do 1995 r. pracowała w indywidual-
nym gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze do-
mownika, powinna mieć zaliczony ten okres do swojego 
ogólnego stażu pracy. Oznacza to, że do okresu zatrudnie-
nia pracownicy należy doliczyć również 3 lata, w których 
pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców.

Przepisu dotyczącego zaliczania pracy w gospodarstwie rol-
nym do stażu pracy pracownika nie stosuje się, jeżeli w myśl 
danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się 
tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w okre-
ślonej branży, albo tylko okresy pracy na określonych stanowi-
skach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.

MAGDALENA KASPRZAK
prawnik, wykładowca, były pracownik 

Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, 
specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy 

w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracownicze-
go stażu pracy (Dz.U. nr 54, poz. 310),

■ art. 6 pkt 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291  
z późn. zm.).

Czy karta pracy może zastąpić 
ewidencję czasu pracy
PYTANIE
Naliczamy wynagrodzenia pracowników na podstawie 
miesięcznych kart pracy. Karty zawierają: imię i nazwi-
sko pracownika, liczbę godzin pracy w poszczególnych 
dniach, godziny nocne, urlopy, zwolnienia chorobowe 
i inne nieobecności. Czy musimy dodatkowo prowadzić 
ewidencję czasu pracy dla każdego pracownika?

ODPOWIEDŹ
Nie muszą Państwo prowadzić ewidencji czasu pracy, 

jeżeli karty pracy zawierają wszystkie informacje doty-
czące faktycznego czasu pracy każdego pracownika, na 

podstawie których można prawidłowo naliczyć wyna-
grodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne zwią-
zane z wykonaną pracą.

WYJAŚNIENIE
Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewiden-

cji czasu pracy bez względu na liczbę zatrudnionych pra-
cowników. Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla 
każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy, która po-
winna obejmować:
■ pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedzie-

le i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych 
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oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu 
pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,

■ dyżury,
■ urlopy,
■ zwolnienia od pracy,
■ inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobec-

ności w pracy (§ 8 pkt 1 rozporządzenia z 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez praco-
dawców dokumentacji w sprawach związanych ze sto-
sunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobo-
wych pracownika).
Pracodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy na-

wet wtedy, gdy zatrudnia jednego pracownika. W stosun-
ku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględ-
nia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach 
wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest 
dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania za-
wodowego.

Karty pracy nie są dokumentem obowiązkowym. Jeżeli 
jednak prowadzone przez Państwa karty pracy zawierają 
wymienione wyżej informacje, to nie trzeba  dodatkowo 
prowadzić ewidencji czasu pracy, ponieważ informacje za-
warte w obu dokumentach pokrywałyby się. Nie ma zatem 
żadnych przeszkód, aby miesięczna karta pracy pracowni-
ka stanowiła jednocześnie ewidencję czasu pracy.

Karta pracy powinna być prowadzona dla każdego pra-
cownika oddzielnie. Do tego dokumentu każdy pracownik 
powinien mieć zapewnione prawo wglądu. Obowiązkiem 
pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy od-
rębnie dla każdego pracownika w celu prawidłowego 
ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związa-
nych z pracą (art. 149 § 1 k.p.). Przepisy nie przewidują 
jednak wzoru karty ewidencji czasu pracy. Pracodawca 
może ustalić własny wzór karty w zależności od swoich 
potrzeb. Warunkiem jest to, aby karta zawierała obowiąz-
kowe dane przewidziane w przepisach.

Ewidencję należy prowadzić na bieżąco przez cały okres 
zatrudnienia pracownika. Może ona obejmować dowolny 
okres. W praktyce jednak najlepiej jest prowadzić mie-
sięczną ewidencję czasu pracy, na podstawie której można 
ustalić przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za 
pracę w godzinach nadliczbowych, które powinno być wy-
płacone w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia, 

w przypadku gdy praca ta nie jest rekompensowana cza-
sem wolnym od pracy.

Ewidencja czasu pracy może być prowadzona zarówno 
w formie papierowej, jak i elektronicznej. Forma elektro-
niczna jest dopuszczalna, jeżeli będzie możliwość sporzą-
dzenia papierowego wydruku i udostępnienia go pracow-
nikowi na jego żądanie lub organowi kontrolnemu.

PRZYKŁAD

Dział kadr za pomocą programu komputerowego 
prowadzi ewidencję czasu pracy swoich pracowni-
ków. Pracownicy czasami pracują w godzinach nad-
liczbowych. Odbierają wówczas czas wolny. Odbiór 
czasu wolnego następuje na podstawie ustnego zgło-
szenia przez pracownika w dziale kadr, gdzie jest 
wprowadzana do programu informacja, w którym 
dniu pracownik będzie korzystał z wolnego. Inspek-
tor PIP w czasie kontroli zakwestionował sposób pro-
wadzenia ewidencji czasu pracy z uwagi na niespeł-
nienie ustawowego wymogu w zakresie wniosków 
o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas prze-
pracowany w godzinach nadliczbowych. Postępowa-
nie inspektora pracy było prawidłowe, ponieważ 
wnioski te muszą mieć formę pisemną.

Jadwiga Krukowska
specjalista z zakresu prawa pracy, 

praktyk z 30-letnim doświadczeniem 
w działach kadrowo-płacowych, 

od 20 lat nadzoruje pracę w tych działach

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 149 i 1512 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
■ § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-

nej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związa-
nych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 
osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. 
zm.). 

Czy pracownik przywrócony do pracy 
ma prawo do urlopu wypoczynkowego 
za czas pozostawania bez pracy

PYTANIE
Pracownik samorządowy został zwolniony, a następ-
nie (po roku) przywrócony do pracy. Pracownik doma-

ga się urlopu wypoczynkowego za rok, w którym pozo-
stawał bez pracy. Czy za ten rok należy mu udzielić 
urlopu? 
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ODPOWIEDŹ
Nie, pracownik, który został przywrócony do pracy, 

nie nabywa prawa do urlopu za rok pozostawania bez 
pracy.

WYJAŚNIENIE 
Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywróce-

nia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozo-
stawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie 
(art. 51 k.p.). Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za 
czas pozostawania bez pracy, jeżeli podejmie pracę w wy-
niku przywrócenia do pracy. Najczęściej wynagrodzenie to 
jest ograniczone do wysokości 2-miesięcznego wynagro-
dzenia, a gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące – do 
wynagrodzenia za 1 miesiąc (art. 47 k.p.). Jedynie pracow-
nik podlegający szczególnej ochronie przed wypowiedze-
niem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz pracownik 
w wieku przedemerytalnym ma prawo do tego wynagro-
dzenia za cały czas pozostawania bez pracy.

Okres pozostawania bez pracy może zostać zaliczony do 
okresu zatrudnienia (stażu pracy) tylko wtedy, gdy pra-
cownik podjął pracę w wyniku przywrócenia.

Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyzna-
no wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrud-
nieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależ-
nionych od nieprzerwanego zatrudnienia. Ponadto 
pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wli-
cza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez 
pracy, odpowiadający okresowi, za który odszkodowa-
nie to przyznano.

Pracownik przywrócony do pracy orzeczeniem sądu nie 
nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego za okres po-
zostawania bez pracy (wyrok SN z 14 marca 2006 r., sygn. 

akt  I PK 144/05, OSNP 2007/5–6/68). Dotyczy to zarów-
no okresu, za który przyznano pracownikowi wynagro-
dzenie, jak i okresu, za który tego wynagrodzenia nie 
otrzymał.

Pracownik samorządowy, o którym mowa w pytaniu, za 
rok pozostawania bez pracy nie nabywa zatem prawa do 
urlopu wypoczynkowego. Okres pozostawania bez pracy 
przywróconego pracownika wlicza się natomiast do ogól-
nego stażu pracy uprawniającego pracownika do urlopu 
w razie podjęcia pracy u tego samego lub u innego praco-
dawcy oraz do wymiaru tego urlopu.

PRZYKŁAD

Pracownik przed zwolnieniem z pracy miał przepra-
cowane 9 lat i 6 miesięcy, a okres pozostawania bez 
pracy wynosił rok. Po przywróceniu go do pracy jego 
staż pracy zwiększy się o rok (z tytułu pozostawania 
bez pracy). W momencie ponownego podjęcia pracy 
pracownik ten będzie miał prawo do urlopu wypo-
czynkowego w wymiarze 26 dni.

Magdalena Kasprzak
prawnik, wykładowca, były pracownik 

Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, 
specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 50 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 

z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy zwolnienie z obowiązku 
świadczenia pracy uprawnia 
do dni wolnych na poszukiwanie pracy

PYTANIE
Jeden z naszych pracowników dostał wypowiedzenie 
umowy o pracę wynoszące 2 tygodnie. W okresie wy-
powiedzenia pracownik został skierowany przez pra-
codawcę na urlop wypoczynkowy (7 dni), a w pozosta-
łym okresie został zwolniony z obowiązku świadczenia 
pracy. Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie 
2 dni na poszukiwanie pracy. Czy powinniśmy uwzględ-
nić ten wniosek?

ODPOWIEDŹ
Jeśli uzyskali Państwo zgodę pracownika na zwolnie-

nie go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypo-

wiedzenia, to nie muszą Państwo udzielać mu 2 dni 
wolnych na poszukiwanie pracy.

WYJAŚNIENIE
Zarówno urlop wypoczynkowy, jak i dni wolne na po-

szukiwanie pracy przysługują pracownikom, którzy fak-
tycznie wykonują pracę. W przypadku zwolnienia 
z obowiązku świadczenia pracy nie ma podstawy do 
udzielenia pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie 
pracy. Pracownik jest już bowiem zwolniony z obowiąz-
ku wykonywania pracy na podstawie wcześniejszej de-
cyzji pracodawcy i może w tym czasie poszukiwać 
pracy. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy obej-
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muje zatem udzielenie dni wolnych na poszukiwanie 
pracy.

Z obowiązku świadczenia pracy mogą Państwo zwolnić 
pracownika tylko za jego zgodą albo jednostronnie, gdy 
przemawia za tym istotny i uzasadniony interes praco-
dawcy (wyrok SN z 24 września 2003 r., sygn. akt I PK 
324/02, OSNP 2004/18/313). Niedopuszczenie pracow-
nika do świadczenia pracy jest naruszeniem podstawo-
wego obowiązku pracodawcy wynikającego z umowy 
o pracę, jakim jest zapewnienie pracy. Dlatego powinni 
Państwo uzyskać zgodę pracownika na zwolnienie go 
z obowiązku świadczenia pracy. Jednostronna decyzja 
pracodawcy w tej sprawie jest w większości przypadków 
naruszeniem przepisów prawa pracy. Wyjątkową sytu-
acją dopuszczającą jednostronne zwolnienie pracownika 
z tego obowiązku przez pracodawcę mogłoby być rażące 
naruszenie przez pracownika jego obowiązków, np. celo-
we wyjawienie tajemnicy przedsiębiorstwa konkurencji.

Oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia 
pracy może być zawarte w treści oświadczenia o wypowie-
dzeniu umowy lub w odrębnym piśmie. Zwolnienie z obo-
wiązku świadczenia pracy może nastąpić w ciągu całego 
okresu wypowiedzenia.

PRZYKŁAD

Firma X wypowiedziała 15 lutego 2013 r. umowę 
o pracę jednemu z pracowników. Pracownik ze wzglę-
du na zakładowy staż pracy ma 3-miesięczny okres 
wypowiedzenia, który trwa do 31 maja 2013 r. Praco-
dawca zobowiązał pracownika do wykorzystania 
w okresie wypowiedzenia zaległego i bieżącego urlo-
pu wypoczynkowego – łącznie 30 dni. Jednocześnie 
pracodawca zaproponował pracownikowi zwolnienie 
go z obowiązku świadczenia pracy po wykorzystaniu 
urlopu, czyli od 1 kwietnia 2013 r. Pracownik nie za-
warł z pracodawcą porozumienia w tej sprawie w dniu 
otrzymania wypowiedzenia. Oświadczył, że podejmie 
decyzję w tej kwestii po wykorzystaniu przez niego 
przysługującego urlopu. Takie postępowanie jest pra-
widłowe, ponieważ zwolnienie pracownika z obo-
wiązku świadczenia pracy może nastąpić w każdym 
czasie w okresie trwania wypowiedzenia.

Jeżeli zwolnili Państwo pracownika z obowiązku świad-
czenia pracy zgodnie z prawem, to nie trzeba mu udzielać 
dni na poszukiwanie pracy. Natomiast w sytuacji gdy takie 
zwolnienie od pracy zostało dokonane nieprawidłowo, 
trzeba uzyskać zgodę pracownika na zwolnienie go z obo-
wiązku świadczenia pracy lub w przypadku jej braku do-
puścić pracownika do pracy. Pracownik, który ponownie 
przystąpi do pracy, może złożyć wniosek o udzielenie dni 
wolnych na poszukiwanie pracy, który pracodawca powi-
nien uwzględnić.

Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia jest za-
leżne jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie 

może się sprzeciwić (art. 1671 k.p.). Prawo to dotyczy za-
równo urlopu zaległego, jak i przysługującego za bieżący 
rok kalendarzowy. W okresie wypowiedzenia pracodawca 
może udzielić pracownikowi tylko urlopu wypoczynkowe-
go za dany rok w wymiarze odpowiadającym proporcjonal-
nie przepracowanemu u niego okresowi zatrudnienia 
(art. 1551 k.p.). Udzielenie urlopu wypoczynkowego jed-
nostronnie przez pracodawcę w okresie wypowiedzenia 
nie może pozbawić pracownika prawa do dni na poszuki-
wanie pracy. Przepisy nie określają bowiem, że pracownik 
traci prawo do takich dni wolnych, jeżeli urlop wypoczyn-
kowy zostanie mu udzielony w okresie wypowiedzenia.

PRZYKŁAD

Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę 
o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wy-
powiedzenia. Jednocześnie udzielił pracownikowi 
urlopu w trakcie trwania wypowiedzenia. Pracownik 
w momencie otrzymania wypowiedzenia dyspono-
wał urlopem w wymiarze 15 dni (10 dni urlopu zale-
głego i 5 dni bieżącego za dany rok). W okresie wy-
powiedzenia pracownik miał wykorzystać 10 dni 
urlopu, a za pozostałe 5 dni miał otrzymać ekwiwa-
lent. Na trzy dni przed końcem wypowiedzenia pra-
cownik poprosił pracodawcę o możliwość wykorzy-
stania 2 dni na poszukiwanie pracy. Pracodawca 
powinien przerwać, za zgodą pracownika, urlop wy-
poczynkowy i udzielić mu 2 dni na poszukiwanie 
pracy.

Należy przypomnieć, że zwolnienie na poszukiwanie 
pracy jest udzielane wyłącznie na wniosek pracownika 
(art. 37 k.p.). Nie przysługuje ono wszystkim pracowni-
kom, lecz jedynie tym, którzy otrzymali od pracodawcy 
wypowiedzenie umowy o pracę, którego okres wynosi co 
najmniej 2 tygodnie. Pracownik nie otrzyma zatem tych 
dni wolnych, jeśli sam wypowie umowę lub gdy umowa 
zostanie rozwiązana na mocy porozumienia stron. W tym 
przypadku nie ma znaczenia, czy umowa o pracę jest za-
warta na czas określony, nieokreślony czy próbny, a także, 
w jakim wymiarze pracownik świadczy swoje obowiązki.

Za okres zwolnienia na czas poszukiwania pracy pra-
cownikowi przysługuje wynagrodzenie. Dni wolne na po-
szukiwanie pracy powinny być wykorzystane przez pra-
cownika w naturze. Jeśli pracownik nie złoży wniosku 
o wolne na poszukiwanie pracy, to nie może domagać się 
ekwiwalentu za czas niewykorzystany na szukanie pracy.

Anna Ogon
specjalista z zakresu prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 37, 42, art. 81 § 1, art. 1551 i 1671 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.).
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Czy ojciec ma prawo 
do zasiłku opiekuńczego przy pracy zmianowej

PYTANIE 
W naszej firmie pracują rodzice 5-letniego dziecka 
w systemie pracy zmianowej w godz.: od 6.00 do 14.00, 
od 14.00 do 22.00 i od 22.00 do 6.00. Dojazd do pracy 
zajmuje im godzinę. Matka dziecka w tygodniu, na który 
zostało wystawione zwolnienie lekarskie z tytułu opieki, 
pracuje w godz. od 22.00 do 6.00, a ojciec od 6.00 do 
14.00. Czy ojciec ma prawo do zasiłku opiekuńczego? 

ODPOWIEDŹ
Ojcu dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy. Wpraw-

dzie zmiany rodziców nie pokrywają się, ale czas do-
jazdu do pracy oraz z pracy do domu sprawia, że w wy-
niku częściowego nakładania się godzin pracy chore 
dziecko pozostawałoby przez 1 godzinę bez opieki. Za-
siłek opiekuńczy przysługiwałby ojcu dziecka również 
wtedy, gdyby czas dojazdu był krótszy. Matka dziecka 

w tym tygodniu nie jest bowiem domownikiem mogą-
cym zapewnić opiekę dziecku, ponieważ w ciągu dnia 
odpoczywa po pracy na nocnej zmianie.

WYJAŚNIENIE 
W sytuacji gdy oboje rodzice pracują w systemie pracy 

zmianowej, każde z nich uważa się za stale opiekujące się 
dzieckiem. A zatem w przypadku choroby dziecka do lat 8 
każdemu z nich, ale jednemu, może przysługiwać zasiłek 
opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli rodzice pra-
cują na tych samych zmianach. Może się również zdarzyć jak 
w Państwa przypadku, że rodzice nie pracują na tych samych 
zmianach, lecz chore dziecko pozostawałoby bez opieki przez 
czas dojazdu z pracy do domu, tj. przez 1 godzinę. Wówczas 
jedno z rodziców ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Prawo do zasiłku opiekuńczego należy zawsze rozpatry-
wać indywidualnie, analizując godziny pracy rodziców.

PRZYKŁAD 

Pracownik dostarczył zaświadczenie lekarskie z tytułu opieki nad chorym 4-letnim synem w okresie od 8 do 12 
kwietnia 2013 r. W tym okresie rodzice dziecka pracowaliby w godzinach:

Dni Godziny pracy matki dziecka Godziny pracy ojca dziecka

8.04.2013 r. od 22.00 do 6.00 od 7.00 do 15.00

9.04.2013 r. od 22.00 do 6.00 od 7.00 do 15.00

10.04.2013 r. od 14.00 do 22.00 od 7.00 do 15.00

11.04.2013 r. od 22.00 do 6.00 od 7.00 do 15.00

12.04.2013 r.  od 7.00 do 15.00

Ojciec dziecka ma prawo do zasiłku opiekuńczego za:
■  9 kwietnia, ponieważ matka dziecka, mimo że przebywa w domu, odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,
■  10 kwietnia, ponieważ godziny pracy rodziców częściowo się pokrywają,
■  12 kwietnia, ponieważ matka dziecka w tym dniu nie jest domownikiem mogącym zapewnić opiekę dziecku, 

gdyż odpoczywa po pracy na nocnej zmianie.
Za 8 i 11 kwietnia ojciec nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego, ponieważ rodzice nie pracują na tych samych zmia-
nach oraz godziny ich pracy nie pokrywają się.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje również wtedy, gdy oboje rodzice pracują, a jedno z nich jest zatrudnione w syste-
mie pracy zmianowej. Wówczas zasiłek opiekuńczy przysługuje za dni, w które dziecko w wieku do 8 lat pozostawa-
łoby bez opieki z powodu porodu lub choroby drugiego rodzica stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub 
choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki.

PRZYKŁAD

Rodzice pracują w systemie pracy zmianowej. Ich 
córka w wieku 3 lat zachorowała. Matka dziecka

w tym okresie trafiła do szpitala w związku z poro-
dem kolejnego dziecka. Ojcu dziecka będzie przysłu-
giwał zasiłek opiekuńczy.
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Prawo do zasiłku opiekuńczego mogą również nabyć 
rodzice dziecka w wieku do 8 lat pracujący w syste-
mie pracy zmianowej, na różnych zmianach (każde-
go z nich uważa się za osobę stale opiekującą się 
dzieckiem w wieku do 8 lat). W razie choroby, poro-
du lub pobytu jednego z rodziców w zamkniętym za-
kładzie opieki zdrowotnej drugiemu z rodziców 
przysługuje zasiłek opiekuńczy.

PRZYKŁAD 

Matka 7-letniego dziecka pracuje w stałych godzi-
nach od 7.00 do 15.00, a ojciec w systemie pracy 
zmianowej na dwie zmiany w godz. od 8.00 do 16.00 
oraz od 16.00 do 24.00. Matka dziecka zachorowała 
i nie może sprawować opieki nad dzieckiem. Ojcu

dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy, ponieważ 
matki dziecka nie można uznać za domownika mo-
gącego zapewnić opiekę.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje też za dni sprawowa-
nia osobistej opieki nad dzieckiem przypadające na 
dni wolne od pracy. Świadczenie to wypłaca się bo-
wiem za każdy dzień osobistego sprawowania opie-
ki, nie wyłączając dni wolnych od pracy, w wysoko-
ści 1/30 części podstawy jego wymiaru (art. 35 ust. 2 
w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej).

Katarzyna Kalata
specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 32–35 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-

niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Czy za szkolenie zawodowe 
po godzinach pracy
należy wypłacić wynagrodzenie
jak za pracę nadliczbową
PYTANIE
Jeden z naszych pracowników odbył szkolenie, na 
które został przez nas skierowany. Szkolenie trwało 
o 3 godziny dłużej niż dobowa norma czasu pracy 
obowiązująca tego pracownika. Pracownik zwrócił 
się do nas z żądaniem wypłaty wynagrodzenia i do-
datków za godziny nadliczbowe. Czy powinniśmy do-
konać tej wypłaty?

ODPOWIEDŹ 
Państwa pracownik nie ma prawa do wynagrodze-

nia i dodatków za godziny nadliczbowe. Czasu szko-
lenia zawodowego odbywanego po godzinach pracy 
nie wlicza się do czasu pracy. Nie dotyczy to jednak 
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYJAŚNIENIE 
Artykuł 100 k.p. wymienia niektóre obowiązki pracow-

nika, wśród których znajduje się obowiązek wykonywa-
nia poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne 
z przepisami prawa lub umową o pracę. Obowiązek wy-
konywania poleceń pracodawcy wynika również z samej 
istoty stosunku pracy. Pracownik wykonuje bowiem pra-
cę pod kierownictwem pracodawcy (art. 22 k.p.). Kie-

rownictwo zakłada natomiast stosunek podporządkowa-
nia, w którym pracodawca może wydawać podwładnemu 
wiążące polecenia. Nie ma zatem wątpliwości, że pra-
cownik na wniosek pracodawcy musi również wziąć 
udział w szkoleniu zawodowym. Pojawia się jednak pyta-
nie, czy czas szkolenia zawodowego należy wliczać do 
czasu pracy pracownika. Czasem pracy jest bowiem czas, 
w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy 
w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do 
wykonywania pracy (art. 128 § 1 k.p.). Co istotne, cza-
sem pracy jest nie tylko faktyczne wykonywanie pracy, 
ale również pozostawanie do dyspozycji pracodawcy 
z zamiarem świadczenia pracy.

Z pozostawaniem pracownika do dyspozycji pracodaw-
cy mamy do czynienia, gdy podwładny będzie gotowy do 
wykonywania pracy, ale nie będzie mógł jej świadczyć 
z przyczyn niezależnych od siebie (np. przestój, pożar, 
powódź). O możliwości podjęcia pracy nie będziemy na-
tomiast mówić w przypadku pracownika nietrzeźwego, 
przemęczonego lub chorego. Pogląd taki wyraził również 
Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2000 r. (sygn. akt 
I PKN 586/99, OSNP 2001/18/556), w którym stwier-
dził, że (...) stawienie się pracownika w miejscu wykony-
wania pracy w stanie nietrzeźwości wyklucza zarówno 
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możliwość świadczenia przez niego pracy, jak też pozosta-
wania w gotowości do jej świadczenia (...).

Odbywanie szkolenia zawodowego w godzinach pracy 
jest niewątpliwie pozostawaniem w dyspozycji praco-
dawcy w innym miejscu niż zakład pracy. Pracodawca 
może zatem odwołać pracownika ze szkolenia odbywają-
cego się w godzinach pracy i przydzielić mu inne zadania 
do wykonania.

Pracodawca może odwołać pracownika ze szkolenia 
odbywającego się w godzinach pracy i przydzielić mu 
inne obowiązki. Inaczej przedstawia się sytuacja pracow-
nika odbywającego szkolenie zawodowe poza godzinami 
pracy. Pracodawca nie może zmusić pracownika do 
uczestniczenia w szkoleniu w godzinach wykraczających 
poza ustaloną dla pracownika normę dobową. W tym 
czasie pracownik nie pozostaje w gotowości do świadcze-
nia pracy ani do dyspozycji pracodawcy, może zatem opu-
ścić szkolenie bez żadnych konsekwencji.

Z tych względów nie można uznać, że odbywanie szko-
lenia, które wykracza poza godziny czasu pracy, jest wy-
konywaniem pracy. Nie można zatem przyjąć, że czas po-
święcony na takie szkolenie jest czasem pracy w myśl 
art. 128 k.p.

Wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nad-
liczbowych należy się tylko za pracę wykonywaną ponad 
obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także za 

pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar 
czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika 
systemu i rozkładu czasu pracy (art. 151 § 1 k.p.). Odby-
wanie szkolenia zawodowego po godzinach pracy nie 
spełnia więc wymogu pozostawania do dyspozycji praco-
dawcy, a tym bardziej wykonywania pracy.

Co do zasady, pracownik nie musi odbywać szkoleń za-
wodowych poza godzinami pracy. Takich szkoleń nie wli-
cza się do czasu pracy, a co jest z tym związane, nie nale-
ży się za nie wynagrodzenie jak za pracę w godzinach 
nadliczbowych.

Wyjątkiem jest szkolenie w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Takie szkolenie powinno odbywać się 
w czasie pracy i na koszt pracodawcy (art. 2373 § 3 k.p.). 
Jeżeli szkolenie z zakresu bhp odbywa się po godzinach 
pracy, czas ten należy zaliczyć do czasu pracy, a pracow-
nikowi przysługuje za ten czas wynagrodzenie jak za pra-
cę w godzinach nadliczbowych.

Łukasz Matys
aplikant radcowski

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 22, 100, 128, 151 § 1, art. 2373 § 3  ustawy z 26 czerw-

ca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.). 
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Klasyfikacja 
nieruchomości 
a sposób
jej wykorzystania
MONIKA KWIATKOWSKA – specjalista ds. rachunkowości

Stan prawny na 11 lutego 2014 r.

Często trudno określić, do jakiej kategorii należy za-
kwalifikować posiadane nieruchomości. Definicje 
ustawy o rachunkowości są jednoznaczne. Wynika 
z nich, że nieruchomości mogą być zaliczone do środ-
ków trwałych lub do inwestycji. W niektórych przy-
padkach mogą też być składnikiem zapasów. Jednak 
przepisy podatkowe nie zawsze traktują nierucho-
mości analogicznie jak przepisy rachunkowe.

Nieruchomości

Do kategorii nieruchomości, zgodnie z ustawą o rachun-
kowości, zaliczamy rzeczowe aktywa trwałe i zrównane 
z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użytecz-
ności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku 
i przeznaczone na potrzeby jednostki, np.:
■ grunty,
■ prawo użytkowania wieczystego gruntu,
■ budowle i budynki, a także
■ będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własno-

ściowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze 
prawo do lokalu użytkowego (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy 
o rachunkowości).
Definicję nieruchomości zawiera także art. 46 k.c. Zgod-

nie z nim nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej 
stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak rów-
nież budynki trwale z gruntem związane lub części takich 
budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią 
odrębny od gruntu przedmiot własności. Definicje Kodeksu 
cywilnego i ustawy o rachunkowości są analogiczne.

Grunty według ustawy o rachunkowości oraz według 
obu ustaw o podatku dochodowym nie podlegają amorty-
zacji. Wartość początkową środków trwałych – z wyjąt-
kiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą od-
krywkową – zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty 
ich wartości na skutek używania lub upływu czasu (art. 31 
ust. 2 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że do celów 
rachunkowości jako składnik rzeczowych aktywów trwa-
łych należy wykazać grunty, które jednak nie podlegają 
amortyzacji.

Prawo podatkowe jest bardziej restrykcyjne i stwierdza, 
że amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego 
użytkowania gruntów. Oznacza to, że zgodnie z ustawą 
o rachunkowości podatnik dokonuje odpisów od gruntów 
służących wydobyciu kopalin oraz od prawa wieczystego 
użytkowania gruntów, ale nie są one kosztami uzyskania 
przychodów.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pomocą w rozróżnieniu pojęć budynku, budowli, loka-
lu jest Klasyfikacja Środków Trwałych, w tym objaśnie-
nia szczegółowe opublikowane w formie załącznika do 
rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. 
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Jak z wcześniej przedstawionej definicji wynika, nieru-
chomości wykorzystywane na potrzeby własne należy wy-
kazać jako środki trwałe. Jeżeli jednak nieruchomości  
znajdują się w posiadaniu  jednostki w celu osiągnięcia 
z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu 
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wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie 
odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych po-
żytków, w tym również z transakcji handlowej, należy je 
zaliczyć do kategorii inwestycji.

PRZYKŁAD 1

Spółka z o.o. zajmująca się produkcją mebli posiada 
majątek, w skład którego wchodzą dwie nieruchomo-
ści gruntowe o odrębnych księgach wieczystych. Jed-
na z tych działek została zagospodarowana pod 
budowę hal produkcyjnych, warsztatów, budynku 
gospodarczego i biurowca. Druga działka nie jest wy-
korzystywana pod względem gospodarczym. Spółka 
chciałaby ją w przyszłości sprzedać, jeśli poprawi się 
koniunktura. Kierownictwo spółki zastanawia się 
także nad przeznaczeniem pomieszczeń w budynku 
gospodarczym na wynajem. W jaki sposób przezna-
czoną na sprzedaż działkę i budynek gospodarczy 
ująć w księgach?

Z przedstawionej sytuacji wynika, że nieruchomość 
gruntowa spełnia definicję inwestycji, ponieważ spółka 
nie wykorzystuje jej na własne potrzeby i czeka ze sprze-
dażą do czasu wzrostu ceny na rynku nieruchomości (lub 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego). Po-
dobnie budynek gospodarczy przeznaczony na wynajem 
przez jednostkę, dla której wynajem nie stanowi działal-
ności operacyjnej, jest dla niej inwestycją w nierucho-
mość. Cechą podstawową inwestycji jest cel, dla którego 
dana nieruchomość znajduje się w posiadaniu jednostki. 
Celem tym nie jest użytkowanie nieruchomości na cele 
bieżącej działalności jednostki, lecz spodziewana korzyść 
z jej posiadania.

Nie stanowią więc inwestycji nieruchomości:
■ z którymi związany jest pobór pożytków, np. w postaci 

czynszu (najmu, dzierżawy) w ramach normalnej dzia-
łalności operacyjnej,

■ które zostały nabyte w celu odsprzedaży po ich ulepsze-
niu – traktowane są wówczas jako towary, czasem jako 
półprodukty,

■ w trakcie ich budowy – do czasu jej zakończenia koszty 
ujmowane są na koncie „Środki trwałe w budowie”.

Jak wykazać w księgach
nieruchomości inwestycyjne 
– wycena, prezentacja 
w sprawozdaniu finansowym

Nieruchomości zaliczane do inwestycji mogą być wyce-
niane:
■ według zasad stosowanych do środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, czyli według cen 
nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przesza-
cowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), po-

mniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzenio-
we, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, lub

■ według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości 
godziwej.
Jednostka opisuje w polityce rachunkowości przyjętą 

przez siebie metodę wyceny inwestycji w nieruchomości. 
Wybraną metodę należy stosować do wszystkich inwestycji 
w nieruchomości. Obie dopuszczone ustawą o rachunko-
wości metody mają swoje plusy i minusy.

Wartość rynkowa – wartość godziwa

Nie ma definicji ceny rynkowej w ustawie o rachunkowo-
ści, ale pomocniczo można posłużyć się definicją z ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 5). 
Ceny rynkowe to ceny stosowane w obrocie rzeczami lub 
prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnie-
niem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu 
i miejsca ich uzyskania.

Tabela 1. Korzyści z wyceny nieruchomości inwesty-
cyjnych

Wycena według zasad 
dla środków trwałych

Wycena 
według  ceny rynkowej

■ ograniczenie prac i na-
kładów finansowych na 
wycenę inwestycji we-
dług cen rynkowych

■ prowadzenie jednolitej 
ewidencji środków trwa-
łych

■ brak konieczności dokony-
wania wyłączeń po dat ko-
wych, ponieważ w świe tle 
ustaw podatkowych inwe-
stycje w nieruchomości 
są traktowane jak środki 
trwałe

■ oddaje rzeczywistą war-
tość zbywczą danej inwe-
stycji na rynku

■ pozwala, w pewnych gra-
nicach, na sterowanie wy-
nikiem finansowym, ale 
łączy się z wydatkami na 
wyceny rzeczoznawców

W przypadku wyboru wyceny według zasad właściwych 
dla środków trwałych jednostka stosuje wszystkie te zasady 
wyceny, które ustawa przewiduje dla środków trwałych. Nie 
powoduje to więc zmian w wycenie wartości początkowej, 
dotychczasowej amortyzacji lub wycenie bilansowej, lecz je-
dynie zmianę ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Dla nieruchomości wycenianych w cenie rynkowej nale-
ży prowadzić odpowiednie konta wynikowe, na których 
można ująć zapis doprowadzający wartość księgową do 
wartości rynkowej.

Wzrost wartości należy wykazać jako pozostałe przycho-
dy operacyjne:
Wn „Inwestycje w nieruchomości”,
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.

Spadek wartości należy wykazać jako pozostałe koszty 
operacyjne:
Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma „Inwestycje w nieruchomości”.
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Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych na-
leży też zaliczyć koszty i przychody związane:
■ ze zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerial-

nych i prawnych zaliczonych do inwestycji, a także
■ z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niema-

terialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym 
także z:
–  aktualizacją wartości tych inwestycji,
–  ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową 
bądź inaczej określoną wartość godziwą.

Inwestycje w nieruchomości należy wykazać w bilansie 
w pozycji aktywów trwałych A.IV.1 jako:

IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości

Przychody i koszty 
związane z utrzymaniem 
nieruchomości inwestycyjnej

Przychody powstają w związku z przynoszeniem przez in-
westycję pożytków naturalnych lub prawnych. Przychodami 
związanymi z nieruchomościami inwestycyjnymi są głównie 
przychody z najmu lub dzierżawy. Jak już wspomniano, 
zwiększają one pozostałe przychody operacyjne. Natomiast 
kosztami utrzymania inwestycji w nieruchomość są: poda-
tek od nieruchomości, opłaty za odrolnienie gruntu, szeroko 
pojęte koszty ochrony obiektu, zużycie mediów itp. Dla in-
westycji wycenianych według zasad właściwych dla środ-
ków trwałych pozostałymi kosztami operacyjnymi są także 
odpisy amortyzacyjne i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej 
utraty wartości. Oczywiście dla inwestycji w nieruchomości 
wycenianych według cen rynkowych lub w wartości godzi-
wej nie dokonuje się amortyzacji.

Ulepszenie inwestycji w nieruchomość

Ulepszenia inwestycji wycenianych według zasad właści-
wych dla środków trwałych rozlicza się według zasad okre-
ślonych w art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wartość 
początkową inwestycji powiększają koszty jej ulepszenia, 
polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji 
lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa in-
westycji po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną 
przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Ewidencja księgowa ulepszenia w nieruchomości inwe-
stycyjne:

1. Ulepszenie – wydatki na ulepszenie:
Wn „Środki trwałe w budowie”
– w analityce ulepszenie nieruchomości inwestycyjnych
Ma „Pozostałe rozrachunki z dostawcami”.

2. Po zakończeniu ulepszenia:
Wn „Inwestycje w nieruchomości”,
Ma „Środki trwałe w budowie”
– w analityce ulepszenie nieruchomości inwestycyjnych.

Wydatki poniesione na ulepszenie nieruchomości inwe-
stycyjnych zwiększają wartość początkową, od której do-
konuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli natomiast jednostka wycenia inwestycje w cenie 
rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej, to takie 
nakłady odnosi się bezpośrednio w pozostałe koszty opera-
cyjne zapisem:
Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma „Pozostałe rozrachunki z dostawcami”.

W tym przypadku jednostka wykazuje wzrost wartości 
nieruchomości przez wycenę, której powinna dokonać po 
zakończeniu ulepszenia i którą powinna rozliczyć następu-
jąco:
Wn „Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyj-
nych”,
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.

Wycena bilansowa 
nieruchomości inwestycyjnych

Wartość bilansowa nieruchomości inwestycyjnej, dla wy-
ceny której jednostka przyjęła zasady właściwe dla środ-
ków trwałych, obejmuje:

wartość początkową 
(cenę nabycia lub koszt wytworzenia)

+
koszty ulepszenia

–
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe

(nie dotyczy gruntów niesłużących wydobyciu kopalin)
–

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Skutki aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnej, 
dla wyceny której jednostka przyjmuje cenę rynkową (war-
tość godziwą), odnosi się odpowiednio na konto „Aktuali-
zacja wartości nieruchomości inwestycyjnych” w kore-
spondencji z kontami „Pozostałe koszty operacyjne” 
– jeżeli cena rynkowa na dzień bilansowy jest niższa niż 
cena rynkowa dotychczas ujęta w księgach, lub „Pozostałe 
przychody operacyjne” – jeżeli cena rynkowa na dzień bi-
lansowy jest wyższa niż cena rynkowa dotychczasowa.

Wartość początkowa tak wycenianej inwestycji w nieru-
chomość, przekwalifikowanej ze środków trwałych, oraz 
jej aktualizacja powinny być ustalone na podstawie oceny 
rzeczoznawcy.

Podejście podatkowe 
do nieruchomości inwestycyjnych

Przepisy podatkowe nie uznają kategorii nieruchomości 
inwestycyjnych. Dlatego przekwalifikowanie nieruchomo-
ści lub zakwalifikowanie do tej kategorii po początkowym 
nabyciu nie wywołuje skutków w podatku dochodowym. 
Nieruchomości inwestycyjne dla celów podatkowych są 
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traktowane jako środki trwałe. Powstające podczas prze-
kwalifikowania przychody i koszty nie są przychodami 
i kosztami podatkowymi. Nieruchomości przekwalifikowa-
ne są nadal amortyzowane dla celów podatkowych według 
dotychczasowych zasad.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wycena inwestycji w cenach rynkowych powoduje ko-
nieczność ujmowania podatku odroczonego dochodo-
wego.

Zakup nieruchomości inwestycyjnej 
w księgach rachunkowych

W przypadku nabycia nieruchomości inwestycyjnych celem 
jednostki nie jest użytkowanie jej na potrzeby własne. Taka 
nieruchomość jest traktowana jak swojego rodzaju lokata. 
Wówczas księgowanie przebiega w sposób następujący:
Wn „Inwestycje w nieruchomości – długoterminowe”,
Wn „VAT naliczony”,
Ma „Pozostałe rozrachunki z dostawcami”.

Przekwalifikowanie nieruchomości 
do inwestycji

Poprawna ewidencja przekwalifikowania zależy od tego, 
jaką metodę wyceny jednostka stosuje do wyceny nieru-
chomości inwestycyjnych.

Przekwalifikowanie nieruchomości, która była dotych-
czas amortyzowana i będzie wyceniana według zasad wła-
ściwych dla środków trwałych, należy przeksięgować na-
stępująco:

1. Przeksięgowanie umorzenia środków trwałych:
Wn „Odpis umorzeniowy”
– w analityce środki trwałe,
Ma Środki trwałe”.

2. Przeksięgowanie środka trwałego według wartości 
zamortyzowanej:
Wn „Nieruchomości inwestycyjne”,
Ma „Środki trwałe”.

Przekwalifikowanie nieruchomości, która była dotych-
czas amortyzowana i będzie wyceniana według ceny ryn-
kowej, wymaga następującego księgowania:

1. Przeksięgowanie umorzenia środków trwałych:
Wn „Odpis umorzeniowy”
– w analityce środki trwałe,
Ma „Środki trwałe”.

2. Przeksięgowanie środka trwałego według wartości 
zamortyzowanej:
Wn „Nieruchomości inwestycyjne”,
Ma „Środki trwałe”.

3. Dokonanie wyceny według wartości rynkowej na 
dzień przekwalifikowania:
a) wzrost wartości
Wn „Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych”,
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”;

b) spadek wartości
Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma „Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyj-
nych”.

Przekwalifikowanie 
inwestycji w nieruchomości 
do środków trwałych

Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnych do 
środków trwałych następuje wtedy, gdy kierownictwo 
jednostki zmieniło decyzję co do dalszego celu utrzymy-
wania dotychczasowej inwestycji. Decyzja może dotyczyć 
nieruchomości kupionej jako inwestycja lub zmiany prze-
znaczenia przekwalifikowanej wcześniej nieruchomości 
na inwestycję w nieruchomość (czyli powrotu do stanu 
pierwotnego).

W przypadku inwestycji wycenianych jak środki trwałe 
księgowanie jest następujące:

1. Przeksięgowanie umorzenia inwestycji w nierucho-
mości:
Wn „Odpis umorzeniowy”
– w analityce nieruchomości inwestycyjne,
Ma „Nieruchomości inwestycyjne”.

2. Przeksięgowanie środka trwałego według wartości 
zamortyzowanej:
Wn „Środki trwałe”,
Ma „Nieruchomości inwestycyjne”.

Natomiast dla inwestycji wycenianych według ceny ryn-
kowej wartość księgowa to wartość rynkowa, a środki 
trwałe według ustawy o rachunkowości nie mogą być wy-
ceniane w wartości rynkowej. Środki trwałe należy wyce-
nić na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty war-
tości. Dlatego należy ustalić rzeczywistą wartość początko-
wą takiej inwestycji w nieruchomość oraz wartość dotych-
czasowego, hipotetycznego umorzenia, a różnicę z wyceny 
odnieść na pozostałe koszty operacyjne lub pozostałe przy-
chody operacyjne.

1. Wyksięgowanie aktualizacji wartości nieruchomości 
inwestycyjnej:
a) wzrost wartości
Wn „Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyj-
nych”,
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”;
b) spadek wartości
Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma „Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych”.

2. Przeksięgowanie wartości nieruchomości inwestycyj-
nej na środki trwałe:
Wn „Środki trwałe”,
Ma „Inwestycje w nieruchomości”.

3. Ustalenie wartości dotychczasowej amortyzacji i ujmo-
wanie w księgach:
Wn „Amortyzacja”,
Ma „Umorzenie – środki trwałe”.
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Zbycie inwestycji 
(sprzedaż, likwidacja, darowizna)

Efekt zbycia nieruchomości oraz wartości niematerial-
nych i prawnych zaliczonych do inwestycji wykazuje się 
w księgach rachunkowych tak jak zbycie środków trwa-
łych, środków trwałych w budowie, wartości niematerial-
nych i prawnych.

Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży:

Wn „Pozostałe rozrachunki z odbiorcami”,
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.

Koszt sprzedaży:
Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma „Inwestycje w nieruchomości”.

Cała wartość początkowa gruntów inwestycyjnych stano-
wi koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia. W przy-
padku pozostałych nieruchomości inwestycyjnych kosztem 
uzyskania przychodu jest część nieumorzona, w sytuacji gdy 
inwestycja była wyceniana tak jak środki trwałe; jest ona 
także kosztem uzyskania przychodu. Dla inwestycji wyce-
nianych w cenie rynkowej kosztem jest wartość księgowa tej 
inwestycji, natomiast kosztem uzyskania przychodu jest 

część nieumorzona, ponieważ jak wcześniej zostało to za-
znaczone – przepisy podatkowe nie rozpoznają takiej kate-
gorii jak nieruchomości inwestycyjne.

Likwidacja, darowizna
Ewidencja księgowa niezamortyzowanej części nieru-

chomości inwestycyjnych:
Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,
Wn „Umorzenie nieruchomości inwestycyjnych”,
Ma „Nieruchomości inwestycyjne”.

Jeżeli jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne 
według ceny rynkowej, to ewidencja księgowa przy likwi-
dacji będzie następująca:

1. Wyksięgowanie aktualizacji wartości nieruchomości 
inwestycyjnej:
a) wzrost wartości
Wn „Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych”,
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”;
b) spadek wartości
Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma „Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych”.

2. Wyksięgowanie wartości nieruchomości inwestycyjnej:
Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma „Nieruchomości inwestycyjne”.

PRZYKŁAD 2

Przekwalifikowanie gruntu na inwestycję w nieruchomość gruntową (jednostka przyjęła zasady wyceny we-
dług ceny rynkowej).
Spółka kapitałowa posiada w ewidencji grunt o wartości początkowej 8 000 000 zł. Postanowiła, po spełnieniu wy-
mogów ustawowych, przekwalifikować grunt na inwestycję w nieruchomość gruntową na dzień bilansowy.
Aby ustalić wartość rynkową, zleciła wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę. Rzeczoznawca wycenił grunt na 
10 400 000 zł.
W ciągu roku podatkowego jednostka poniosła na utrzymanie gruntu następujące koszty:
■ podatek od nieruchomości – 50 000 zł,
■ usługa koszenia trawy – 3000 zł.
Na następny dzień bilansowy rzeczoznawca stwierdził, że rynkowa wartość gruntu nie uległa zmianie.
Jednostka sprzedała grunt za 980 000 zł.

Tabela 2. Ewidencja księgowa

Operacja Konto Wn Konto Ma Kwota Uwagi

1 2 3 4 5

1. Przekwalifikowanie
 
 

Inwestycje 
w nieruchomości

 10 400 000 zł Pod datą decyzji 
(tu dzień bilansowy)

Środki trwałe – grunty 8 000 000 zł
Pozostałe przychody 
operacyjne

2 400 000 zł Przychód 
niepodatkowy

2. Rezerwa na podatek 
odroczony

Podatek dochodowy 
– część odroczona

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego

456 000 zł 2 400 000 × 19%

3. Koszty utrzymania 
nieruchomości

Pozostałe koszty 
operacyjne

Pozostałe rozrachunki 
z dostawcami

53 000 zł

4. Sprzedaż Pozostałe rozrachunki 
z odbiorcami

 1 205 400 zł



11–17 lutego 2014

Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  6  (820) 39

1 2 3 4 5

 Pozostałe przychody 
operacyjne

980 000 zł

 VAT należny 225 400 zł
Pozostałe koszty 
operacyjne

Inwestycje w nierucho-
mości

10 400 000 zł

5. Wykorzystanie re-
zerwy na podatek od-
roczony

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego

Podatek dochodowy 
– część odroczona

456 000 zł

W efekcie dokonanego przekwalifikowania wynik finansowy jednostki poprawił się w momencie przekwalifikowa-
nia o 1 944 000 zł (2 400 000 zł – 456 000 zł). Koszty utrzymania nieruchomości jednostka i tak by poniosła, bez 
względu na fakt przekwalifikowania.
Wpływ operacji sprzedaży inwestycji na wynik finansowy jednostki był następujący:
Przychód: 9 800 000 zł + 456 000 zł = 10 256 000 zł
Koszt: 10 400 000 zł
Strata bilansowa: 144 000 zł
Razem w ciągu dwóch lat ewidencjonowania operacji związanych z tą inwestycją jednostka poprawiła swój wynik 
finansowy o 1 800 000 zł (1 944 000 zł – 144 000 zł).
Natomiast dochód do opodatkowania powstał w momencie sprzedaży gruntu i wynosił:
Przychód: 9 800 000 zł
Koszt (wartość zakupu gruntu): 8 000 000 zł
Dochód do opodatkowania: 1 800 000 zł

PRZYKŁAD 3

Przekwalifikowanie budynku na inwestycję w nieruchomość (jednostka przyjęła zasady wyceny właściwe 
dla środków trwałych).
Na dzień przekwalifikowania (31 marca) w księgach jednostki widniały następujące salda:
Budynki i budowle: 2 300 000 zł
Dotychczasowe umorzenie: 400 000 zł
Stawka amortyzacyjna: 2,5%
Koszty utrzymania budynku po przekwalifikowaniu do dnia bilansowego:
Podatek od nieruchomości: 30 000 zł
Sprzątanie i ochrona: 7000 zł
Energia elektryczna i ogrzewanie: 2500 zł
Na dzień bilansowy dokonano odpisu aktualizującego wartość budynku w wysokości 200 000 zł.
31 sierpnia następnego roku sprzedano tę inwestycję za 1 800 000 zł netto.
Od 1 stycznia do 31 sierpnia jednostka wynajmowała lokale w tym budynku i otrzymywała comiesięczny czynsz 
w wysokości 3000 zł netto.

Tabela 3. Ewidencja księgowa
Operacja Konto Wn Konto Ma Kwota Uwagi

1 2 3 4 5
1. Przekwalifikowanie Inwestycje w nierucho-

mości
Środki trwałe – budynki 
i budowle

2 300 000 zł Pod datą decyzji

Umorzenie środków 
trwałych – budynki 
i budowle

Umorzenie inwestycji 
– budynki i budowle

400 000 zł

2. Amortyzacja za 
okres od kwietnia do 
grudnia roku przekwa-
lifikowania

Pozostałe koszty 
operacyjne – amortyza-
cja podatkowa

Umorzenie inwestycji 
– budynki i budowle

43 125 zł [(2 300 000 zł × 
× 2,5%) : 12] × 

× 9 miesięcy
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1 2 3 4 5
3. Koszty utrzymania 
nieruchomości

Pozostałe koszty 
operacyjne

Pozostałe rozrachunki 
z dostawcami

39 500 zł (30 000 zł + 
+ 7000 zł + 2500 zł)

4. Wycena bilansowa 
– trwała utrata warto-
ści budynku

Pozostałe koszty 
operacyjne

Odpis aktualizujący 
wartość inwestycji

200 000 zł

5. Aktywa z tytułu od-
roczonego podatku do-
chodowego

Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego

Podatek dochodowy 
– część odroczona

38 000 zł 200 000 zł × 19%

6. Amortyzacja za 
okres od stycznia do 
miesiąca sprzedaży in-
westycji

Pozostałe koszty 
operacyjne – amortyza-
cja podatkowa

Umorzenie inwestycji 
– budynki i budowle

38 333, 33 [(2 300 000 zł × 
× 2,5%) : 12] × 

× 8 miesięcy

7. Przychody z najmu  Pozostałe przychody 
operacyjne

24 000 zł 8 × 3000 = 24 000 zł

 VAT należny 5520 zł
Pozostałe rozrachunki 
z odbiorcami

 29 520 zł

8. Sprzedaż Pozostałe rozrachunki 
z odbiorcami

 2 214 000 zł

 Pozostałe przychody 
operacyjne

1 800 000 zł

 VAT należny 414 000 zł
9. Koszt sprzedanej in-
westycji

 Inwestycje w nierucho-
mości

2 300 000 zł

Umorzenie inwestycji 
– budynki i budowle

 481 458, 33 zł (400 000 zł + 
+ 43 125 zł + 

+ 38 333,33 zł)
Pozostałe koszty 
operacyjne

 1 818 541,67 zł

10. Wykorzystanie ak-
tywa na podatek odro-
czony

Podatek dochodowy 
– część odroczona

Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego

38 000 zł

11. Rozwiązanie odpi-
su z tytułu trwałej 
utraty wartości

Odpis aktualizujący 
wartość inwestycji

Pozostałe przychody 
operacyjne

200 000 zł

Wpływ przekwalifikowania na podstawę opodatkowania:
■ Pierwszy rok:
Brak wpływu: odpis aktualizujący nie jest kosztem uzyskania przychodu, koszty utrzymania zostałyby poniesione 
bez względu na fakt przekwalifikowania budynku na inwestycję.
■ Drugi rok:
Przychód ze sprzedaży: 1 800 000 zł
Przychód z najmu: 24 000 zł
Koszt uzyskania przychodu: 1 818 541,67 zł
Dochód podatkowy: 5458,33 zł

PRZYKŁAD 4

Ulepszenie inwestycji
Lokal użytkowy o wartości początkowej 300 000 zł został przyjęty do użytkowania 15 stycznia, stawka amortyzacyj-
na: 2,5%. Jest traktowany przez jednostkę jako inwestycja w nieruchomość; dla ułatwienia cena rynkowa odpowia-
da wartości początkowej wycenianej w cenie nabycia.
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W październiku jednostka dokonała ulepszenia na wartość 50 000 zł
Wartość odpisu amortyzacyjnego dotychczasowa: 625 zł
Wartość odpisu amortyzacyjnego po ulepszeniu: 729,17 zł
Wycena bilansowa na dzień bilansowy według ceny rynkowej: 380 000 zł
Wariant 1 – inwestycja wyceniana według ceny rynkowej

Tabela 4. Ewidencja księgowa
Operacja Konto Wn Konto Ma Kwota Uwagi

1. Zakup Inwestycje w nierucho-
mości

 300 000 zł

VAT naliczony  69 000 zł

 Pozostałe rozrachunki 
z dostawcami

369 000 zł

2. Ulepszenie Pozostałe koszty 
operacyjne

 50 000 zł

Podatek VAT naliczony  11 500 zł
 Pozostałe rozrachunki 

z dostawcami
61 500 zł

3. Wycena bilansowa Inwestycje w nierucho-
mości – aktualizacja 
wartości

Pozostałe przychody 
operacyjne

80 000 zł 380 000 zł – 300 000 = 
= 80 000 zł

Wartość inwestycji na koniec roku wynosi 380 000 zł (cena rynkowa). Nadwyżka przychodów nad kosztami związa-
na z tą inwestycją wynosi: 80 000 zł – 50 000 zł = 30 000 zł. Gdyby na dzień bilansowy nie wystąpił wzrost ceny 
rynkowej tej inwestycji, koszt związany z tą inwestycją wynosiłby tyle, ile nakłady na jej ulepszenie.
Wariant 2 – inwestycja wyceniana według zasad jak dla środków trwałych. Na dzień bilansowy nie zachodziła po-
trzeba dokonania odpisu aktualizującego wartość.

Tabela 5. Ewidencja księgowa
Operacja Konto Wn Konto Ma Kwota Uwagi

1. Zakup Inwestycje w nierucho-
mości

 300 000 zł

VAT naliczony  69 000 zł
 Pozostałe rozrachunki 

z dostawcami
369 000 zł

2. Amortyzacja (od lu-
tego do października)

Pozostałe koszty 
operacyjne

Umorzenie – inwestycje 
(lokale użytkowe)

5625 zł [(300 000 zł × 
× 2,5%) : 12] × 
× 9 miesięcy = 
= 625 zł × 9 = 

= 5625 zł
3. Ulepszenie Inwestycje w nierucho-

mości
 50 000 zł

VAT naliczony  11 500 zł
 Pozostałe rozrachunki 

z dostawcami
61 500 zł

4. Amortyzacja (listo-
pad i grudzień)

Pozostałe koszty 
operacyjne

Umorzenie – inwestycje 
(lokale użytkowe)

1458,34 zł [(350 000 zł × 
× 2,5%): 12] × 
× 2 miesiące = 

= 729,17 zł × 2 = 
= 1458,34 zł

Wartość inwestycji na koniec roku wynosi 342 916,66 zł, co wynika z wyliczenia: 
300 000 zł + 50 000 zł – 5625 zł – 1458,34 zł (wartość netto środka trwałego).
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WESZŁY W ŻYCIE 
1 lutego 2014 r. 
EMERYTURY
Ustawa z 6 grudnia 2013 r. 
o zmianie niektórych ustaw 
w związku z określeniem zasad 
wypłaty emerytur ze środków 
zgromadzonych w otwartych 
funduszach emerytalnych

Na mocy nowelizacji ustalono, że 
od kwoty wypłat z indywidualnego 
konta zabezpieczenia emerytalnego, 
w tym wypłat na rzecz osoby upraw-
nionej na wypadek śmierci oszczędza-
jącego, dokonanych na podstawie 
art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy o indywi-
dualnych kontach emerytalnych oraz 
indywidualnych kontach zabezpiecze-
nia emerytalnego, pobiera się poda-
tek w wysokości 10% przychodu. 

Przyjęto, że wpłaty dokonywane na 
IKZE w roku kalendarzowym nie 
mogą przekroczyć kwoty odpowiada-
jącej 1,2-krotności przeciętnego pro-
gnozowanego wynagrodzenia mie-
sięcznego w gospodarce narodowej 
na dany rok określonego w ustawie 
budżetowej lub ustawie o prowizo-
rium budżetowym lub w ich projek-
tach, jeżeli odpowiednie ustawy nie 
zostały uchwalone. W przypadku gdy 
kwota ustalona w powyższy sposób 
będzie niższa od kwoty ogłoszonej 
w poprzednim roku kalendarzowym, 
obowiązuje kwota wpłat dokonywa-
nych na IKZE ogłoszona w poprzed-
nim roku kalendarzowym. W przy-
padku IKZE prowadzonego w ramach 
umowy ubezpieczenia na życie 
z ubezpieczeniowym funduszem kapi-
tałowym powyższe ograniczenie doty-
czy części składki ubezpieczeniowej 
stanowiącej wpłatę na IKZE. 

Jeżeli do końca roku kalendarzowe-
go poprzedzającego rok, w którym 
będą dokonywane wpłaty na IKZE, 
brak jest podstaw do ustalenia prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięczne-
go, jako podstawę do ustalenia przyj-
muje się przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie z trzeciego kwartału 
roku poprzedniego. Po przekroczeniu 
omawianej kwoty instytucja finanso-

wa jest zobowiązana do przekazania 
nadpłaconej kwoty w sposób określo-
ny w umowie o prowadzenie IKZE. 

Ustalono, że wpłaty dokonywane 
przez małoletniego na IKZE nie mogą 
przekroczyć dochodów uzyskanych 
przez niego w danym roku z pracy wy-
konywanej na podstawie umowy o pra-
cę i nie mogą być wyższe od 1,2-krot-
ności przeciętnego prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego. 

Ustalono, że w okresie od 1 kwiet-
nia do 31 lipca 2014 r. członek otwar-
tego funduszu emerytalnego może 
złożyć w ZUS pisemnie lub w formie 
dokumentu elektronicznego – uwie-
rzytelnionego z wykorzystaniem 
kwalifikowanego certyfikatu, profilu 
zaufanego ePUAP, przez system tele-
informatyczny udostępniony bez-
płatnie przez ZUS – zgodne ze wzo-
rem oświadczenie o przekazywaniu 
do otwartego funduszu emerytalne-
go składki, począwszy od składki 
opłaconej za lipiec 2014 r., oraz o za-
poznaniu się z:
■ przygotowaną przez ministra wła-

ściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego w porozumieniu z mi-
nistrem właściwym do spraw finan-
sów publicznych informacją do-
tyczącą powszechnego systemu 
emerytalnego oraz

■ informacją dotyczącą poszczegól-
nych otwartych funduszy emerytal-
nych.
W przypadku złożenia oświadcze-

nia ubezpieczony oświadcza, że chce, 
aby składka była przekazywana do 
otwartego funduszu emerytalnego, 
którego jest członkiem, albo wpisuje 
nazwę innego otwartego funduszu 
emerytalnego, do którego ma być 
przekazywana składka, a ZUS infor-
muje o tym wpisany w oświadczeniu 
otwarty fundusz emerytalny. Przyję-
to, że  3 lutego 2014 r. otwarty fun-
dusz emerytalny umarza 51,5% jed-
nostek rozrachunkowych zapisanych 
na rachunku każdego członka otwar-
tego funduszu emerytalnego na dzień 
31 stycznia 2014 r. i przekazuje do 
ZUS, działającego w imieniu i na 
rzecz FUS, aktywa o wartości odpo-
wiadającej sumie wartości umorzo-

nych jednostek rozrachunkowych. 
Również 3 lutego 2014 r. otwarty fun-
dusz emerytalny przekazuje do ZUS 
następujące kategorie aktywów, 
w określonej poniżej kolejności, aż do 
osiągnięcia wartości odpowiadającej 
sumie wartości umorzonych jedno-
stek rozrachunkowych, według stanu 
na 31 stycznia 2014 r.:
■ obligacje i bony emitowane przez 

Skarb Państwa, 
■ obligacje emitowane przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego na zasa-
dach określonych w ustawie o auto-
stradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym, gwaranto-
wane przez Skarb Państwa, 

■ inne papiery wartościowe opiewa-
jące na świadczenia pieniężne, 
gwarantowane lub poręczane przez 
Skarb Państwa, 

■ środki pieniężne denominowane 
w walucie polskiej.
W przypadku gdy łączna wartość 

aktywów z danej kategorii, która jest 
przekazywana, powodowałaby prze-
kroczenie wartości odpowiadającej 
sumie wartości umorzonych jedno-
stek rozrachunkowych, otwarty fun-
dusz emerytalny przekazuje z tej kate-
gorii w pierwszej kolejności aktywa, 
których termin wykupu lub zapadal-
ności przypada najwcześniej.

Na mocy nowelizacji ustalono, że do 
31 lipca 2014 r. jest zabroniona rekla-
ma zawierająca informacje o otwar-
tych funduszach emerytalnych lub in-
formacje sugerujące, że reklama 
odnosi się do otwartych funduszy eme-
rytalnych. W przypadku naruszenia 
zakazu organ nadzoru, w drodze decy-
zji administracyjnej, nakazuje po-
wszechnemu towarzystwu emerytal-
nemu lub podmiotowi działającemu 
na rzecz powszechnego towarzystwa 
emerytalnego lub otwartego funduszu 
emerytalnego zaprzestanie tego naru-
szenia i nakłada na powszechne towa-
rzystwo emerytalne lub podmiot dzia-
łający na rzecz tego towarzystwa lub 
tego funduszu karę pieniężną w wyso-
kości od 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1717 

Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 11 LUTEGO 2014 R.

ROCZNE STAWKI AMORTYZACYJNE

Pozycja Stawka %

Symbol KŚT 
(grupa, 

podgrupa, 
lub rodzaj)

Nazwa środków trwałych
Powiązanie 

z KRŚT

1 2 3 4 5

01 1,5 11 Budynki mieszkalne 15, 16

122 Lokale mieszkalne

2,5 10 Budynki niemieszkalne 10, 11, 12
13, 14, 15 
17, 18, 19

110 Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki 
medycznej

154
159

121 Lokale niemieszkalne

4,5 102 Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) 227
293

104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem 
budynków magazynowych i naziemnych)

200
202
203
205
209
220
221
222

10 103 Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3

– trwale związane z gruntem
125

109 Domki kempingowe, budynki zastępcze
– trwale związane z gruntem

169
198

010 Plantacje wikliny 001

02 2,5 224 Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli 250
251
253
254
255
259
293
297

21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierco-
nych

256

290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwe-
rów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

28

291 Wieże przeciwpożarowe 291

225 Melioracje podstawowe 01

226 Melioracje szczegółowe 01

4,5 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwe-
rów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

2

10 211 Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych 651

221 Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów 680

14 202 Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne 507

20 200 Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty 510

03 7 3 Kotły i maszyny energetyczne 3

14 323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie 323

324 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie 324

325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe 325

326 Silniki powietrzne 326
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1 2 3 4 5

343 Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo 
lekkie

343

344 Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie 344

349 Reaktory jądrowe 349

04 7 431 431-0 filtry (prasy) błotniarki 431-4 cedzidła mechaniczne 431

450 Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450-50 piece do przerobu surowca wieloko-
morowe)

450

451 Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451-0 piece koksownicze) 451

454 Piece do wypalania tunelowe 454

475 Aparaty bębnowe 475

477 Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8 477

10 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 4

14 41 Obrabiarki do metali 40, 41

44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów 44

46 Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0) 46

47 Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 
474,475,477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)

47

18 449 Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływo-
mierze składowe do cieczy i paliw płynnych

449

465 Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody 465

469 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu 469

474 Kolumny nitracyjne i denitracyjne 474

479 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu 479

481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektro-
galwanicznym

481

482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym 482

484 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawa-
nia i napawania plazmowego

484

Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia, 484-3 zgrze-
warki oporowe i tarcicowe

Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami 
sztucznymi

490 Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny 
analityczne

490

492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami 492

493 Z rodzaju 493 roboty przemysłowe 493

20 434 434-01 maszyny do zamykania słoi
Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek

434

465 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego 465

30 491 Zespoły komputerowe 491

05 7 506 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza 506

507 507-2 i 507-3 krystalizatory 507

507-4 komory potne

548 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego 548

583 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla 583

583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

10 512 Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych 512

513 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 513

514 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni 514

514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe

514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni

Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy

514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

520 Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 520
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1 2 3 4 5

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
520-2 cyrkulaki
520-3 szlifierki
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
520-5 kombajny do robót przygotowawczych

523 Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego 523
525 525-31 autoklawy 525
529 Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 529

529-81 do produkcji elementów z lastryko
529-82 do produkcji sztucznego kamienia

56 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych 56
582 Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20 000 l pojemności oraz z rodza-

ju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM
582

14 50 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 50
517 Maszyny i urządzenia torfiarskie 517
52 Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych 52
53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych 53
54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna 

oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne
54

55 Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obrób-
ki skóry i produkcji z niej

55

561 561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi 561
568 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48) 568
57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych 57
59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej 59

18 505 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne 505
51 Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie 

oraz geodezyjne i kartograficzne
51

58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 58
20 506 506-3 odgazowywacze 506

510 Maszyny i urządzenia wiertnicze 510
511 Obudowy zmechanizowane 511
518 Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do: 518

518-01 pomiarów magnetycznych
518-02 pomiarów geologicznych
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów 
wiertniczych

535 Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do 
redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali

535

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników

579 579-000 dystrybutory 579
579-003 młynki młotkowe
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną 
i tłuszcze utylizacyjne
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych 580
581 Maszyny do robót budowlanych 581
582 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg 582

25 501 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji 501
501-1 porcelanowe młyny kulowe

511 Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych 511

524 Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu 524

571 571-8 autoklawy do hydrolizy 571
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1 2 3 4 5

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub 
murowane

581 581-2 wibratory 581

581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 
581-3 zacieraczki do tynku

06 4,5 600 Zbiorniki naziemne ceglane 600

601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu poni-
tracyjnego)

601

623 623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN 623

641 Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów) 641

648 Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe 648

657 Akumulatory hydrauliczne 657

660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane 660

10 6 Urządzenia techniczne 6

18 61 Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna 610 do 615

641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki 
(z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wycią-
gami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)

641

662 662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm 662

681 Kontenery 681

20 629 Telefony komórkowe 629

669 Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe) 669

633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych 633

634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych 634

662 662-5 ekrany kinowe 662

644 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla 644

664 Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych 664

25 644 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie 644

07 7 70 Kolejowy tabor szynowy naziemny 70

71 Kolejowy tabor szynowy podziemny 71

72 Tramwajowy tabor szynowy 72

73 Pozostały tabor szynowy naziemny 73

77 Tabor pływający 77

14 700 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn 700-7

710 710-01 lokomotywy akumulatorowe 710 do 03

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu „Karlik” 710-02
i 710-03

710-10 do 14 wozy kopalniane 710-10
do 14

770 770-13 kontenerowce 770-13

773 773-1010 wodoloty 773-1010

780 Samoloty 780

781 Śmigłowce 781

743 Samochody specjalne 743

745 Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym 745

746 Ciągniki 746

747 Naczepy 747

748 Przyczepy 748
750
751
752
753
754

76 Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jez-
dniowe)

76
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1 2 3 4 5

18 745 Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym 745

783 Balony 783

788 Inne środki transportu lotniczego 788

79 Środki transportu pozostałe

20 740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe 740

741 Samochody osobowe 741

742 Samochody ciężarowe 742

744 Autobusy i autokary 744

782 Szybowce 782

08 10 805 Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instru-
menty muzyczne

805

806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem 806

14 803 803-0 do 1 maszyny biurowe, 803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych 803

20 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 8

25 801 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laborato-
ryjnych

801

802 802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii 802

804 Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe 804

Objaśnienia:
1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych (i w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), uważa się używanie tych środków trwałych pod 
ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie 
zużycia obiektu.
2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o pdop (i w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy 
o pdof), uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, 
wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę 
niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne 
obiekty znajdujące się w pobliżu.
3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 2 usta-
wy o pdop (i w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof), rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej 
istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne 
zużycie.
4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa 
w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o pdop (i w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof), rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są 
układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a tak-
że pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

Podstawa prawna:

■ ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), 
■ ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 361 z późn. zm.).

MAKSYMALNE STAWKI TAKSY NOTARIALNEJ
Stawka wynosi od wartości:

do 3000 zł 100 zł

powyżej 3000 zł do 10 000 zł 100 zł plus 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł plus 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1010 zł 
plus 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4770 zł plus 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł 6770 zł plus 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypad-
ku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu 50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej 50% stawki z pierwszej części tabeli
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umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym bu-
dynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne 
podmioty na podstawie ustaw przyznającym nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do loka-
lu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego 
w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu 
lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 
z 2003 r. nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177 i nr 63, poz. 591)

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z pra-
wem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię 
mieszkaniową

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania 
wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

50% stawki z pierwszej części tabeli

ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 50% stawki z pierwszej części tabeli

przebieg licytacji lub przetargu 50% stawki z pierwszej części tabeli

przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej 50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 
z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492)

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy oso-
bami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku 
od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy 
z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę deweloperską 50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na na-
bywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717, 
z późn. zm.)

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub pra-
wa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posado-
wionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego 50% stawki z pierwszej części tabeli

ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkanio-
we, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą

25% stawki z pierwszej części tabeli

losowanie nagrody 25% stawki z pierwszej części tabeli

potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym 25% stawki z pierwszej części tabeli

oświadczenie o przystąpieniu do spółki z o.o. lub objęciu udziału w tej spółce 10% stawki z pierwszej części tabeli

oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmie-
nie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

10% stawki z pierwszej części tabeli

umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpie-
czenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

600 zł

umowę majątkową małżeńską 400 zł

testament 50 zł

testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 150 zł

testament zawierający zapis windykacyjny 200 zł

odwołanie testamentu 30 zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić 60 zł
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zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 80 zł

pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł

pełnomocnictwo przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności 100 zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł

Za sporządzenie:
protokołu zgromadzenia wspólników sp. z o.o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750 zł
protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1100 zł
protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione albo protokołu posiedzenia zarządu, rady 
nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

500 zł

protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300 zł
protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu 
inwestycyjnego

1000 zł

protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród 100 zł
protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie 50 zł
za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu 20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc
innego protokołu 200 zł
aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia 
dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne

50 zł

aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym 100 zł
protokołu dziedziczenia 100 zł
protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł
zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu 30 zł
wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu 6 zł za każdą stronę

Za poświadczenie:
własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub 
nie mogącej pisać na:
– dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną 10% stawki z pierwszej części tabeli, nie więcej jednak niż 300 zł
– pełnomocnictwach, innych dokumentach 20 zł
zgodności odpisu z okazanym dokumentem 6 zł za każdą stronę
czasu okazania dokumentu 6 zł za każdą stronę
pozostawania przy życiu:
– w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpiecze-
nia społecznego

5 zł

– w innym celu 30 zł
pozostawania osoby w określonym miejscu 30 zł

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do 
protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi

40 zł

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwo-
ty ulegającej zaprotestowaniu:
– do 1000 zł włącznie 5 zł
– powyżej 1000 zł 5 zł plus 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 

2500 zł
Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu 
rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi

Przepisu nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego do-
kumentującego przebieg przetargu

3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodo-
wej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Pol-
skim, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późn. zm.)

Za czynność wymienioną powyżej, kontynuowaną w drugim dniu i kolej-
nych dniach, maksymalna stawka wynosi
Przepisu nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego do-
kumentującego przebieg przetargu

50% stawki określonej powyżej

Inne czynności 200 zł
Podstawa prawna: 

■  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 
z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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Nakład  2210  egz.

W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Jak wykazać w księgach zakup kasy fiskalnej i rozliczenie ulgi
• Rabat w postaci bonów towarowych
• Zapisy w księgach

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

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

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

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

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

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

Prenumerata 2014
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę Poradnik Gazety Prawnej:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014) w cenie 745 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014) 

w cenie 599 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



www.inforfk.pl

INFORFK Platforma Nowoczesnych Księgowych – www.inforfk.pl
zawiera porady codziennie aktualizowane, a także bazę artykułów, przepisów prawnych, 
orzeczeń i interpretacji. Platforma została stworzona we współpracy z księgowymi. Klienci 
cenią ją przede wszystkim za aktualność, inteligentną i bardzo precyzyjną wyszukiwarkę, 
narzędziowość i wyjątkową przejrzystość podanych informacji.

Wideoszkolenia
które omawiają aktualne tematy 
 
 
Audio-komentarze 
ekspertów do zmian prawa

Komplet 4 specjalistycznych biuletynów
w wersji PDF 

 
Ponad 20 fachowych 
e-poradników w roku

Platforma to więcej niż serwis, to także: 

Informacje i zamówienia:  
Biuro Obsługi Klienta – 801 626 666, 22 212 07 30;  
e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

Serwis tematyczny 

VAT2014 
na INFORFK!

www.inforfk.pl/vat2014
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Wszystko o zmianach w VAT, PIT, CIT  
i Ordynacji podatkowej w 2014 roku

UWAGA! Zmieniły się:
   zasady fakturowania

   moment powstania obowiązku podatkowego w VAT 

   zasady prowadzenia rachunkowości małych 
podmiotów

   procedury wydawania podatkowych interpretacji 
indywidualnych i powoływania pełnomocników 
podatkowych

Aby wiedzieć wszystko o zmianach 
– zamów prenumeratę MONITORA księgowego  
na rok 2014, w skład której wchodzą:  
24 numery MONITORA księgowego (papier);  
książka „Przewodnik po zmianach przepisów 2013/2014”; 
10 książek zawierających ujednolicone akty prawne;  
12 dodatków z kompletem wskaźników i stawek;  
4 dodatki tematyczne; 4 dodatki zawierające przegląd 
interpretacji i wyroków sądów administracyjnych;  
płyta CD ze zbiorem aktów prawnych.

10 książek zawierających 
ujednolicone akty prawne

Książka „Przewodnik po zmianach 
przepisów 2013/2014”

12 dodatków z kompletem  
niezbędnych wskaźników i stawek

4 kompleksowe opracowania 
wybranego tematu

4 dodatki zawierające przegląd interpretacji 
i wyroków sądów administracyjnych 

dwutygodnik, papier - 24 numery

W ramach prenumeraty otrzymasz

książki, dodatki w wersji papierowej,  
płytę CD

ZA DARMO

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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