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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 20

Już 27 maja 2014 r. przeczytasz o rachunkowości 
Cena nabycia

W przypadku nabycia środka trwa-
łego jego wartość początkową określa 
się na poziomie ceny nabycia, która 
stanowi kwotę należną zbywcy, po-
większoną o koszty związane z za-
kupem, do dnia przekazania środka 
trwałego do używania. W razie wytwo-
rzenia środka trwałego we własnym 
zakresie wartość początkową stanowi 
koszt wytworzenia środka trwałego, 
na który składa się wartość, w cenie 
nabycia, zużytych do jego wytworze-
nia: rzeczowych składników majątku 
i wykorzystanych usług obcych, koszt 
wynagrodzeń za pracę wraz z pochod-
nymi i inne koszty dające się zaliczyć 
do wartości wytworzonych środków 
trwałych. Oznacza to, że zarówno 
dla celów podatku dochodowego, jak 
i przepisów o rachunkowości różnice 
kursowe powstałe w wyniku zapłaty 
zobowiązania wobec kontrahenta za-
granicznego z tytułu zakupu środka 
trwałego będą korygowały jego war-
tość początkową. Zapłata zobowią-
zania dokonana do dnia, w którym 
maszyna została przekazana do uży-
wania, powoduje powstanie różnic 
kursowych, które będą odpowiednio 
zwiększały lub zmniejszały wartość 
początkową tego składnika majątku 
trwałego.

Różnice kursowe  
przy ryczałcie

Zgodnie z art. 6 ust. 1c ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne do przy-
chodów opodatkowanych ryczałtem 
ewidencjonowanym z tytułu różnic 
kursowych stosuje się odpowiednio 
art. 24c u.p.d.o.f. W związku z tym, 

że podstawę opodatkowania stanowi 
przychód, bez pomniejszania o koszty 
jego uzyskania, to taki zapis stwarzał-
by uzasadnione obawy, że ryczałto-
wiec powinien rozliczać jedynie do-
datnie różnice kursowe. Problem ten 
rozwiązuje dalsza część przepisu art. 6 
ust. 1c ww. ustawy, zgodnie z którym 
ujemne różnice kursowe, o których 
mowa w art. 24c u.p.d.o.f., zmniejsza-
ją przychody uzyskane w roku podat-
kowym, w którym powstały te różnice. 
Oznacza to, że różnice kursowe wpły-
wają na uzyskany przychód podatni-
ka w ten sposób, że dodatnie różnice 
zwiększają jego wysokość, zaś ujemne 
różnice – zmniejszają. Uzyskany w ten 
sposób przychód z tytułu różnic kur-
sowych należy opodatkować według 
stawki właściwej dla sprzedaży, której 
one dotyczą.

Kurs NBP
W przypadku wyboru metody usta-

lania różnic kursowych na podstawie 
przepisów o rachunkowości wyra-
żone w walutach obcych przychody 
oraz poniesione koszty uzyskania 
przychodów należy przeliczać we-
dług kursu średniego ogłoszonego 
przez NBP, zgodnie z art. 11a ust.1 i 2 
u.p.d.o.f. oraz odpowiednio art. 12 
ust. 2 i art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Na 
taki sposób postępowania wskazu-
je również wyrok NSA z 15 kwietnia 
2011 r., sygn. akt II FSK 2058/09. 
W sporze rozstrzyganym wymie-
nionym wyrokiem podatnik prezen-
tował stanowisko, według którego 
uzyskane przychody oraz poniesione 
koszty w walutach obcych do celów 
podatku dochodowego powinny być 
przeliczone zgodnie z treścią art. 30 
ust. 2 ustawy o rachunkowości. Takie 
przeliczenie powinno być stosowane 

zarówno na potrzeby bilansowe, jak 
i podatkowe, wobec czego spółka nie 
miała obowiązku stosowania art. 12 
ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., 
gdyż te ostatnie przepisy powinny być 
stosowane wyłącznie przy wyborze 
podatkowej metody ustalania różnic 
kursowych. NSA nie podzielił stano-
wiska podatnika i uznał, że: (...) sko-
ro ustawa podatkowa odrębnie określa 
zasady przeliczania przychodów czy 
kosztów podatkowych, a art. 12 ust. 2 
i art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. nie przewi-
dują w tym zakresie żadnych wyłą-
czeń, także dla podatników, którzy 
wybrali metodę ustalania różnic kur-
sowych według przepisów o rachun-
kowości (np. choćby z powołaniem 
się na zastrzeżenie zawarte w art. 9b 
ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.), to nie można 
automatycznie, bez dogłębnej analizy 
unormowań prawnych także zawar-
tych w ustawie o rachunkowości, prze-
nosić rozwiązania z art. 30 ust. 2 u.r. 
na grunt ustawy podatkowej (...).

Już wkrótce
Wszystko o urlopach pracowniczych
NR 21  3–9 czerwca 2014 r.
Dokumentacja kadrowa cz. III  
– zwolnienie z pracy
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Dokumentacja 
kadrowa cz. II 
– świadczenie pracy

W numerze 18/2014 „Poradnika” omówiliśmy dokumentację związaną 
z przyjęciem pracownika do pracy. Kontynuując cykl o dokumentacji pra-
cowniczej, w tym numerze zapoznamy Państwa z dokumentacją dotyczą-
cą zatrudnienia. Omówione zostaną dokumenty związane ze stosunkiem 
pracy, takie jak wypowiedzenie zmieniające, umowa o zakazie konkuren-
cji. Nie zabraknie też informacji o dokumentowaniu kwestii związanych 
z odpowiedzialnością porządkową i badaniami profilaktycznymi pracow-
ników.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej ma istotne znaczenie prak-
tyczne. Pozwala ustalić konkretne uprawnienia pracownicze danej oso-
by, np. uprawnienia urlopowe pracownika u danego pracodawcy. Do-
kumenty znajdujące się w aktach osobowych stanowią dowód podczas 
rozstrzygania sporów przed sądem pracy. Brak dokumentacji pracowni-
czej w przypadku sporu ze stosunku pracy jest okolicznością obciążającą 
pracodawcę. Wszelkie zaniedbania w zakresie prowadzenia akt osobo-
wych oraz innej dokumentacji pracowniczej są naruszeniem praw pra-
cowniczych. Pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie 
prowadzi dokumentacji pracowniczej, może być ukarana grzywną w wy-
sokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Dokumentację omawiamy posługując się systematyką kodeksową – za-
czynamy od dokumentacji związanej ze zmianami umowy o pracę, na-
stępnie przedstawiamy dokumentację dotyczącą kar porządkowych, 
zakazu konkurencji, samochodów firmowych, urlopów oraz badań lekar-
skich.

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 20 maja 2014 r.
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Stosowanie porozumienia 
lub wypowiedzenia 
zmieniającego
Podpisując umowę o pracę z pracowni-
kiem, pracodawcy nie zawsze uda się 
przewidzieć sytuacje, które zaistnieją po 
pewnym czasie i spowodują koniecz-
ność zmiany treści stosunku pracy. W za-
leżności od sformułowania samej umo-
wy o pracę, to, jakie elementy umowy 
pracodawca chce zmodyfikować, oraz 
to, czy na zmianę taką wyraża zgodę 
pracownik, pracodawca ma do wyboru 
kilka dopuszczalnych przez przepisy roz-
wiązań. Pracodawca powinien mieć na 
uwadze to, że im bardziej ogólnikowo 
sformułowana jest umowa o pracę i im 
mniej dodatkowych, niewymaganych 
przez przepisy elementów strony w niej 
zawarły, tym rzadziej konieczne będzie 
wypowiadanie warunków pracy lub 
uzyskiwanie zgody pracownika na zmia-
nę tych warunków za porozumieniem 
stron. Wystarczająca okazać się może 
zmiana zakresu czynności powierzonych 
pracownikowi. Jeżeli natomiast praco-
dawcy chodzi wyłącznie o okresowe po-
wierzenie innej pracy pracownikowi ze 
względu na sezonowe potrzeby, to może 
on wykorzystać instytucję czasowego 
powierzenia innej pracy przewidzianą 
w art. 42 § 4 k.p. 

Kiedy stosować 
porozumienie zmieniające

Pracodawca, który chce trwale zmienić 
treść stosunku pracy łączącego go z pra-
cownikiem, powinien w pierwszej kolejno-
ści podjąć próbę wprowadzenia zmiany 
w drodze porozumienia zmieniającego. Po-
rozumienie takie, opierając się na zasadzie 
swobody umów, prowadzić może do mody-
fikacji zgodnie z wolą stron każdej umowy 
o pracę. Przyjmuje się bowiem, że jeżeli 
o istotnych warunkach umowy o pracę 
– w tym o stanowisku, które zajmuje pra-
cownik – decydują same strony stosunku 
pracy, to nie ma przeszkód, aby w trakcie 
jego trwania strony mogły zmodyfikować 
treść ustalonej przez nie umowy. Skoro 
strony stosunku pracy mogą ukształtować 

treść umowy o pracę przy jej zawieraniu, 
natomiast porozumienie stron jest dopusz-
czalną formą rozwiązania stosunku pracy, 
to nie ma również przeszkód, aby w ten 
sposób zmodyfikować treść stosunku pracy 
przez odmienne niż dotychczas określenie 
istotnych elementów umowy.

Na podstawie  takich ustaleń wprowadzić 
można zarówno zmiany korzystne, jak i nie-
korzystne dla pracownika. Warunkiem jest 
to, aby obydwie strony stosunku pracy wyra-
żały zgodną wolę takiej zmiany. Przy zawiera-
niu porozumienia nie trzeba zachowywać 
żadnych szczególnych warunków formal-
nych. Pracodawca powinien jedynie pamię-
tać, że porozumienie powinno zostać zawarte 
w formie pisemnej. Pracownik, co do zasady, 
nie ma możliwości odwołania się od takiego 
porozumienia, ponieważ nie podlega ono 
ocenie według reguł określonych w art. 42 § 2 
k.p. (wyrok SN z 8 kwietnia 1998 r., sygn. akt  
PKN 29/98, OSNP 1999/7/242). Jedyną 
możliwością zakwestionowania porozumie-
nia pozostaje powołanie się na wadę oświad-
czenia woli z zachowaniem wszystkich wy-
mogów określonych w Kodeksie cywilnym, 
jakie przepisy stawiają skutecznemu odwoła-
niu oświadczenia woli.

PRZYKŁAD

Pracodawca złożył pracownikowi pro-
pozycję zmiany istotnych warunków 
umowy o pracę za porozumieniem 
stron w terminie 2 tygodni od otrzyma-
nia pisma, informując go, że w innym 
przypadku wypowie mu te warunki. 
Pracownik w ogóle nie odniósł się do 
tej propozycji. Brak jest podstaw do 
przyjęcia, że pracownik wyraził zgodę 
na taką propozycję w sposób dorozu-
miany, tym bardziej że z pisma wynika-
ło wyraźnie, że nie jest to wypowiedze-
nie zmieniające.

Zmiana rodzaju pracy lub stanowiska 
wiązać się może zarówno z awansem, jak 

zgodna
wola stron

forma 
pisemna
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i z degradacją pracownika w hierarchii 
służbowej. Zmieniając rodzaj pracy lub sta-
nowisko pracownika, pracodawca powinien 
zadbać, aby w sposób przejrzysty została 
wyrażona wola stron porozumienia zmie-
niającego umowę o pracę odnośnie do wy-
nagrodzenia. Może ono pozostać na tym sa-
mym poziomie mimo zmiany stanowiska, 
zostać podwyższone lub obniżone. Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 11 lutego 2010 r. (sygn. 
akt I PK 185/09) stwierdził, że pracodawca, 
który nie ma pisemnej zgody pracownika 
na wykonywanie dodatkowych obowiąz-
ków bez podwyżki, może zostać zmuszony 
przez sąd do wypłaty dodatkowego wyna-
grodzenia.

■ ZAPAMIĘTAJ
Dopuszczalne jest porozumienie stron 
o zmianie warunków pracy na pewien 
okres.

Nie każdemu pracownikowi 
można wypowiedzieć 
warunki umowy

Jeśli pracownik nie zgadza się na zmianę 
umowy, pracodawca musi ją zmienić w dro-
dze jednostronnej czynności, jaką jest wypo-
wiedzenie zmieniające. Z uwagi na to, że 
wypowiedzenie takie odnosi podwójny sku-
tek (wypowiedzenia aktualnych warunków 
umowy oraz wypowiedzenia ostatecznego), 
ma ono rację bytu tylko wtedy, kiedy przepisy 
dopuszczają dokonanie wypowiedzenia defi-
nitywnego umowy o pracę. Przepisy o wypo-
wiedzeniu zmieniającym nie mają zatem za-
stosowania do stosunku pracy z wyboru 
(wyrok SN z 23 listopada 2001 r., sygn. akt  
I PKN 699/00, OSNP 2003/22/541). Niedo-
puszczalne z tych samych powodów jest za-
tem wypowiedzenie warunków pracy pra-
cownika zatrudnionego na czas wykonania 

Wzór porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy

……………………............ …....………….......…… 
    (oznaczenie pracodawcy)                                                                                                                    (miejscowość i data)
                                                                                                    
……………………............
         (numer REGON)

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PRACY I PŁACY

zawarte w dniu .................................... między:

 ...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę 

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
a 
…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)
 
1.  Strony zmieniają rodzaj umowy o pracę na ……...................…………………… zawartej 

w dniu …...................... na umowę o pracę na  ...............................................................
2.  Strony zmieniają dotychczasowe warunki w zakresie:  ....................................................
   .......................................................................................................................................
  na nowe warunki: ...........................................................................................................
   .......................................................................................................................................
3. Nowy rodzaj umowy i nowe warunki zaczną obowiązywać od dnia  ................................
4.  Pozostałe warunki umowy o pracę zawartej w dniu …………………… pozostają bez 

zmian.
5.  Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron.

................................................ ................................................
  (data i podpis pracodawcy lub                                                                                              (data i podpis pracownika)
  osoby reprezentującej pracodawcę)  

zmiana 
stanowiska

wypowiedzenie 
zmieniające
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określonej pracy, a także umowy terminowej, 
w której strony nie przewidziały klauzuli 
umożliwiającej jej wcześniejsze wypowiedze-
nie, w tym umowy na czas określony krótszy 
niż 6 miesięcy. W przypadku umów termino-
wych zmiana terminu końcowego umowy nie 
stanowi zmiany warunków pracy, o których 
mowa w art. 42 k.p.

Przepisy prawa spółdzielczego dopuszczają 
wypowiedzenie zmieniające w przypadku 
spółdzielczej umowy o pracę oraz określają 
jego przesłanki (art. 184 ustawy – Prawo 
spółdzielcze). W uchwale z 21 grudnia 1987 r. 
(sygn. akt III PZP 47/87, OSNC 1989/9/131) 
Sąd Najwyższy stwierdził natomiast, że wy-
powiedzenie warunków pracy i płacy pracow-
nikowi zatrudnionemu na podstawie powoła-
nia jest niedopuszczalne.

Identycznie przyjmuje się niedopuszczal-
ność wypowiadania warunków pracy pracow-
nikom mianowanym.

Wypowiedzenie zmieniające dotyczy jedy-
nie pogorszenia warunków pracy. Jeśli praco-
dawca polepsza warunki pracy pracowniko-
wi, przyjmuje się, że w sposób domniemany 
pracownik wyraża na to zgodę, choć może 
odrzucić taką ofertę pracodawcy. Dlatego, jak 
uznał Sąd Najwyższy wyroku z 7 maja 1998 r. 
(sygn. akt I PKN 60/98, OSNP 1999/9/300), 
oświadczenie pracodawcy co do skonkretyzo-
wanej podwyżki wynagrodzenia za pracę jest 
w świetle powszechnie obowiązujących prze-
pisów płacowych w państwowej sferze budże-
towej ofertą zmiany treści stosunku pracy, 
którą pracownik przyjmuje zazwyczaj w do-
rozumiany sposób.

Czasowe powierzenie 
innej pracy

W przypadku uzasadnionych potrzeb pra-
codawcy możliwe jest jednostronne powie-
rzenie pracownikowi na kilka miesięcy innej 
pracy niż określona w umowie o pracę 
(art. 42 § 4 k.p.). Przesunięcie nie może jed-
nak powodować obniżenia wynagrodzenia 
pracownika, natomiast praca powierzona 
w ten sposób musi odpowiadać jego kwalifi-
kacjom. Maksymalny czas, na jaki pracodaw-
ca może powierzyć inny rodzaj pracy bez zgo-
dy pracownika to 3 miesiące w ciągu roku 
kalendarzowego. Wykorzystanie przez praco-
dawcę powyższej instytucji na przełomie sta-
rego i nowego roku pozwala powierzyć wyko-
nywanie innej pracy przez łączny okres 
6 miesięcy. W tym celu początek powierzenia 
innej pracy musi przypadać na 1 października 

danego roku, natomiast w nowym roku po-
wierzenie powinno nastąpić od 1 stycznia 
również na 3 pełne miesiące. Powierzenie 
wykonywania innej pracy w omawianym try-
bie nie wymaga zachowania formy pisemnej 
(wyrok SN z 13 marca 1979 r., sygn. akt I PRN 
18/79).

Pracodawca, który nadużywa uprawnienia 
wynikającego z art. 42 § 4 k.p., musi liczyć się 
z odmową wykonania niezgodnego z prawem 
polecenia. Przewinienie pracodawcy polegać 
może na powierzeniu pracy niezgodnej 
z kwalifikacjami pracownika lub przekrocze-
niu okresu dopuszczalnego delegowania. Sąd 
Najwyższy w wyroku z 18 listopada 1999 r. 
(sygn. akt I PKN 370/99, OSNP 2001/7/225) 
wyraził pogląd, że pracownik odmawiający 
wykonania sprzecznego z art. 42 § 4 k.p. po-
lecenia kierującego go do innej pracy nie 
uchybia obowiązkowi pracowniczemu i umo-
wa o pracę nie może być z nim rozwiązana na 
podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Ponadto Sąd 
Najwyższy w wyroku z 11 stycznia 2011 r. 
(sygn. akt I PK 157/10) zajął stanowisko, że 
w razie naruszenia przez pracodawcę art. 42 
§ 4 k.p. pracownikowi nie przysługują rosz-
czenia z tytułu nieuzasadnionego lub naru-
szającego przepisy wypowiedzenia defini-
tywnego ani wypowiedzenia zmieniającego 
umowy o pracę, chyba że odmowa podjęcia 
wykonywania takiej pracy była przyczyną wy-
powiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia. Powództwo pracownika 
zostałoby zatem oddalone.

Jeżeli powierzenie nastąpiło jednak w spo-
sób zgodny z prawem, to odmowa wykonania 
czynności powierzonych w trybie art. 42 § 4 
k.p. może zostać uznana przez pracodawcę za 
ciężkie naruszenie podstawowych obowiąz-
ków i stanowić podstawę do rozwiązania umo-
wy o pracę bez wypowiedzenia z winy pra-
cownika (wyrok Okręgowego Sądu Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z 19 lipca 
1984 r., sygn. akt  I P 812/84, PiZS 1985/7/63).

Gdyby pracodawca, powierzając inną pra-
cę, wypłacał pracownikowi niższe wynagro-
dzenie, będzie on miał z kolei roszczenie o za-
sądzenie różnicy między wynagrodzeniem 
należnym a wypłaconym. Zakaz obniżania 
dotyczy wszystkich składników wynagro-
dzenia.

Powierzając pracę w omawianym trybie, 
można doprowadzić do zmodyfikowania tre-
ści umowy. Jest to możliwe w sytuacjach, gdy 
po okresie powierzenia innej pracy pracow-
nik dalej wykonywał inną pracę bez dokony-
wania wypowiedzenia zmieniającego przez 
pracodawcę. W przypadku gdy po upływie 

inny 
rodzaj pracy

wypowiedzenie 
definitywne
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3-miesięcznego okresu pracownik nadal wy-
konuje obowiązki pracownika delegowanego 
i stan ten akceptuje, można przyjąć, że doszło 
w sposób dorozumiany do zawarcia porozu-
mienia zmieniającego warunki pracy (wyrok 
SN z 14 stycznia 2010 r., sygn. akt  I PK 
155/09). W konsekwencji powrót pracowni-
ka do poprzednio wykonywanej pracy przy 
braku jego zgody wymagałby dokonania wy-
powiedzenia zmieniającego.

Kiedy należy zastosować 
wypowiedzenie zmieniające

Konieczność dokonania modyfikacji umo-
wy w trybie wypowiedzenia zmieniającego 
(jeżeli strony nie doszły do porozumienia) 
powstaje w sytuacji, gdy pracodawca planuje 
obniżyć pracownikowi wynagrodzenie. Sąd 
Najwyższy w wyroku z 6 kwietnia 1978 r. 
(sygn. akt I PR 11/78) uznał jednak, że zmia-
na grupy zaszeregowania lub szczebla wyna-
grodzenia związana ze zmianą struktury wy-
nagrodzenia, a także zmianą proporcji 
poszczególnych składników wynagrodzenia 

– przy nieobniżeniu dotychczasowego wyna-
grodzenia netto – nie wymaga jednak wypo-
wiedzenia dotychczasowych warunków pra-
cy. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy nie 
ulegają zmianie inne istotne składniki, wa-
runki umowy o pracę.

Większe problemy powodować może ko-
nieczność dokonywania wypowiedzenia w celu 
zmiany innych istotnych warunków pracy. 
Jako zasadę należy przyjąć, że wypowiedzenie 
jest konieczne, gdy pracodawca zamierza 
zmodyfikować jakikolwiek warunek określony 
w umowie o pracę, gdyż oznacza to, że strony 
uznały go za istotny. Z tego powodu pracodaw-
ca, który dobrowolnie wprowadził do umowy 
o pracę dodatkowe zapisy, które nie były wy-
magane przez Kodeks pracy, nie będzie mógł 
zmienić ich w drodze jednostronnej decyzji. 
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku 
z 9 kwietnia 1991 r. (sygn. akt I PRN 13/91, 
OSP 1992/4/88), przyznanie pracownikowi 
w umowie o pracę świadczenia nieprzewidzia-
nego w przepisach o wynagrodzeniu dla dane-
go stanowiska i nadanie mu charakteru sta-
łego składnika wynagrodzenia nakłada na 
pracodawcę obowiązek jego wypłacania. 

Wzór powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy

……………………............ …....………….......…… 
  (oznaczenie pracodawcy)                                                                                                                    (miejscowość i data)
                                                                                                    
……………………............
       (numer REGON)

Pan/i ..........................................................................
                                         (imię i nazwisko pracownika)

POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ PRACY
 

W związku z ....................................................….............. od dnia ……………………........ 
       (wskazać przyczynę powierzenia innej pracy)

powierzam Panu/i pracę na stanowisku ......................................... w .................................
                                                                                                      (wskazać nowe stanowisko)

Za czas wykonywania pracy na tym stanowisku będzie Panu/i przysługiwało wynagro-
dzenie przewidziane w regulaminie wynagradzania dla tego stanowiska, tj. w wysokości 
……........................…. zł miesięcznie, nie niższe jednak od wynagrodzenia wynikającego 
z osobistego zaszeregowania.

Podstawa prawna: art. 81 § 3 Kodeksu pracy.

 ................................................................. ................................................
   (data i podpis pracodawcy lub (potwierdzenie odbioru
 osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)  – data i podpis pracownika)

obniżenie 
wynagrodzenia

jednostronna 
decyzja
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Zwolnienie się od tego obowiązku może nastą-
pić w drodze wypowiedzenia zmieniającego 
warunki płacy.

To samo dotyczy rozkładu czasu pracy, jeśli 
wprowadzono go do umowy. Postanowienie 
takie nabiera charakteru istotnego elementu 
indywidualnego stosunku pracy, a w konse-
kwencji jego zmiana wymaga porozumienia 
stron lub wypowiedzenia zmieniającego (wy-
rok SN z 17 lipca 2009 r., sygn. akt  I BP 
6/09). Na identycznej zasadzie wypowiedze-
nie warunków pracy będzie wymagało pozba-

wienia pracownika prawa do zwrotu kosztów 
zakwaterowania czy korzystania za służbo-
wego samochodu lub telefonu komórkowego, 
jeśli takie uprawnienia nadała mu umowa 
o pracę. Należy przyjąć, że każda niekorzyst-
na zmiana warunków pracy wymaga wypo-
wiedzenia zmieniającego. Ponadto Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 21 maja 1999 r. (sygn. akt 
I PKN 88/99, OSNP 2000/15/586) wyraził 
pogląd, że ustalenie, czy zmiana warunków 
pracy dokonana jednostronnie przez praco-
dawcę była niekorzystna dla pracownika, wy-

Wzór wypowiedzenia warunków umowy o pracę

……………………............ …....………….......…… 
    (oznaczenie pracodawcy)                                                                                                                    (miejscowość i data)
……………………............
      (numer REGON)

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ*

Pan/i ..........................................................................
                                         (imię i nazwisko pracownika)

1. Wypowiadam Panu/i umowę o pracę zawartą w dniu .....................................................
      w części dotyczącej  ........................................................................................................

 .......................................................................................................................................
  (wskazać postanowienia umowy o pracę podlegające wypowiedzeniu)

z zachowaniem  .............................................................................................................
(wskazać długość okresu wypowiedzenia)

okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu  ................................................................
2. Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest  ..................
      .......................................................................................................................................

(wskazać dokładną przyczynę wypowiedzenia)
3.  Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia ......................., proponuję następujące, 

nowe warunki umowy o pracę:  ....................................................................................
      .......................................................................................................................................

(wskazać nowe warunki umowy o pracę)
4. Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.
5.  Jeżeli Pan/i przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia ......................., 

nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy. W razie 
odmowy przyjęcia przez Pana/ią zaproponowanych warunków umowy o pracę, umowa 
rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem  .........................................

6.  Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przy-
sługuje Panu/i prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ............

      .......................................................................................................................................
(siedziba sądu)

7.  Przed upływem tego terminu może Pan/i złożyć wniosek o wszczęcie postępowania po-
jednawczego przed Komisją Pojednawczą** ......................................................... ........

      .......................................................................................................................................
(siedziba komisji)

 ................................................................. ................................................
 (data i podpis pracodawcy lub (data i podpis pracownika)
 osoby reprezentującej pracodawcę)

*   dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
**  dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza

czas 
pracy niekorzystna 

zmiana
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maga uwzględnienia również tego, jak 
pracownik ją odczuwa.

Gdy układ zbiorowy 
kończy obowiązywać, 
wypowiedzenie jest 
konieczne

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że 
pozbawienie pracownika prawa do 
uprawnień, które nabył na podstawie 
układu zbiorowego pracy, który przestał 
obowiązywać, wymaga zachowania od-
powiedniego trybu. W wyroku z 8 marca 
2011 r. (sygn. akt  II PK 165/10) Sąd Naj-
wyższy uznał, że nawiązanie stosunku 
pracy pod rządami terminowego ukła-
du zbiorowego pracy nie oznacza, że 
ukształtowane tym układem elementy 
treści stosunku pracy obowiązują tylko 
do upływu okresu, na jaki zawarto układ, 
a ich zmiana na niekorzyść pracownika 
nie wymaga wypowiedzenia warunków 
pracy i płacy. Przepis art. 24113 § 2 zdanie 
drugie Kodeksu pracy ma zastosowanie 
do wypowiedzenia wynikających z ukła-
du zbiorowego pracy warunków umowy 
o pracę w razie rozwiązania tego układu, 
także wtedy, gdy nie został on zastąpio-
ny nowym układem zbiorowym pracy 
ani regulaminem wynagradzania.

Podobną zasadę należy stosować do 
zmiany regulaminu premiowania. Jak 
bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w wy-
roku z 13 grudnia 1996 r. (sygn. akt 
I PKN 35/96, OSNP 1997/15/267), 
zmiana regulaminu premiowania pole-
gająca na zmianie podstawy obliczania 
premii lub wprowadzeniu nowych prze-
słanek warunkujących nabycie prawa lub 
określających jej wysokość wymaga wy-
powiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 
k.p.), jeżeli prawo do premii wynika 
z umowy o pracę.

Również wprowadzenie niekorzystnej 
dla pracowników zmiany porozumienia 
zbiorowego będącego źródłem prawa 
pracy (art. 9 k.p.) wymaga dokonania 
wypowiedzeń zmieniających – art. 42 
w zw. z art. 24113 § 2 k.p. (wyrok SN 
z 6 grudnia 2005 r., sygn. akt III PK 
95/05, OSNP 2006/19–20/303).

Przyjmuje się, że wypowiedzenie 
zmieniające nie jest natomiast konieczne 
w przypadku zmiany regulaminu pracy. 
Nie ma również potrzeby dokonywania 
takiego wypowiedzenia w sytuacjach, 

gdy istotne elementy umowy o pracę 
ukształtowane są przez przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego (ustawę 
lub rozporządzenie), które ulegają zmia-
nie. W wyroku z 28 kwietnia 2009 r. 
(sygn. akt II PK 277/08, OSNP 2010/23–
24/290) Sąd Najwyższy stwierdził, że 
zmiana przepisów ustawowych dookre-
ślających treść stosunku pracy powoduje 
zmianę obowiązków i praw stron nieza-
leżnie od ich woli (art. 56 k.c. w zw. 
z art. 300 k.p.), chyba że strony wyłączy-
ły te przepisy (co może dotyczyć skut-
ków wynikających z przepisów względ-
nie obowiązujących) lub przyjęły skutki 
korzystniejsze od standardów nimi okre-
ślonych dla strony chronionej przepisami 
jednostronnie bezwzględnie obowiązu-
jącymi (pracownika).

Ogólnikowo określone 
miejsce pracy i stanowisko 
uchroni od wypowiedzenia

Pracodawca, konstruując umowę o pra-
cę, może zabezpieczyć się przed koniecz-
nością wypowiadania warunków pracy 
w każdej sytuacji, gdy chce nawet na stałe 
skierować pracownika do wykonywania 
innej pracy, ale o zbliżonym charakterze. 
Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Są-
du Najwyższego wyrażonym w wyroku 
z 14 października 2004 r. (sygn. akt I PK 
663/03, OSNP 2005/19/298) w przypad-
ku wydania polecenia dotyczącego wyko-
nywania czynności wynikających z rodza-
ju pracy określonego w umowie o pracę, 
pracodawca nie musi dokonywać wypo-
wiedzenia warunków pracy (art. 42 § 1 
k.p.) oraz nie ma obowiązku stosowania 
art. 42 § 4 k.p.

Rodzaj pracy może zostać w umowie 
o pracę określony w sposób bardziej lub 
mniej szczegółowy. Strony stosunku pra-
cy, określając rodzaj pracy w sposób ogól-
ny, pozostawiają pracodawcy – w ramach 
jego uprawnień kierowniczych – uszcze-
gółowienie zakresu czynności pracowni-
ka (wyrok SN  z 2 października 2008 r., 
sygn. akt I PK 73/08). Im bardziej ogólnie 
określone zostaną zatem warunki umowy 
o pracę, tym większą swobodę ma praco-
dawca w zakresie możliwości skierowania 
pracownika do innej pracy niż ta, którą 
aktualnie wykonuje. Określenie w sposób 
możliwie jak najszerszy rodzaju wykony-
wanej przez pracownika pracy w umowie 
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o pracę pozwala uszczegółowiać go w drodze 
określenia zakresu czynności powierzonych 
pracownikowi na stałe lub nawet za pomocą 
sukcesywnego wydawania bieżących poleceń 
pracodawcy jako organizatora toku pracy. 
W opinii Sądu Najwyższego zakres czynności 
pracownika stanowi konkretyzację umówio-
nego rodzaju pracy, stanowi zbiorcze polece-
nie pracodawcy i nie wymaga zgody pracowni-
ka na jego zmianę. Zmiana takiego zakresu 
czynności stanowi nieistotną zmianę warun-
ków pracy lub płacy i mieści się w zakresie 
uprawnień kierowniczych pracodawcy. Praco-
dawca może jej dokonać w drodze polecenia 
(służbowego), które wiąże pracownika. Dopie-
ro istotna zmiana warunków pracy – w razie 
braku zgody pracownika – wymaga dokonania 
wypowiedzenia zmieniającego.

PRZYKŁAD

W umowie o pracę pracodawca (zakład 
mięsny) wskazał jednej grupie pracowni-
ków jako rodzaj pracy – prace przy prze-
twórstwie mięsnym, drugiej grupie 
– prace przy uboju zwierząt. Trzecia gru-
pa wykonuje prace przy produkcji wę-
dlin. Pracownicy pierwszej grupy mogą 
wykonywać wszystkie prace, natomiast 
aby dokonać trwałych przesunięć mię-
dzy pracownikami dwóch pozostałych 
grup, konieczne byłoby dokonanie im 
wypowiedzeń zmieniających.

Uwagi te należy mieć na względzie przy 
wpisywaniu do umów o pracę oprócz rodzaju 
pracy także stanowiska. Rodzaj wykonywanej 
pracy jest jednym z istotnych warunków, któ-
re powinny zostać zamieszczone w każdej 
umowie o pracę. Nie oznacza to jednak, że 
oprócz rodzaju pracy lub zamiast niego nale-
ży zawsze wpisywać do umowy stanowisko 
pracownika. Jeśli nie znajdzie się ono w umo-
wie, nie stanie się istotnym elementem umo-
wy o pracę. Z tego powodu określenie w umo-
wie samego rodzaju pracy bez wskazywania 
konkretnego stanowiska czasami daje praco-
dawcy większą swobodę, ponieważ zmiana 
stanowiska niepociągająca za sobą zmiany ro-
dzaju wykonywanej pracy nie będzie w tej sy-
tuacji wymagała dokonania wypowiedzenia 
warunków umowy (wyrok SN z 19 lute-
go 1976 r., sygn. akt I PRN 5/76, OSNC 
1976/10/226). Jednak nawet w przypadku 
tego samego stanowiska warunki wykonywa-
nia pracy będą mogły się różnić i jeśli praca 

będzie zgodna ze stanowiskiem wskazanym 
w umowie o pracę, nie będzie potrzeby doko-
nywania wypowiedzenia zmieniającego.

PRZYKŁAD

Pielęgniarka w umowie o pracę ma wpi-
sane zatrudnienie w szpitalu na stano-
wisku pielęgniarki. Skierowanie jej do 
wykonywania pracy na innym niż do-
tychczas oddziale szpitala nie wymaga 
wypowiedzenia zmieniającego warunki 
pracy – art. 42 § 1 k.p.

Kolejnym elementem, który w umowie 
określić można mniej lub bardziej szczegóło-
wo, jest miejsce jej wykonywania. Kwestia ta 
jest ważna, jeżeli praca na rzecz jednego pra-
codawcy może być świadczona w kilku punk-
tach obejmujących tę samą miejscowość lub 
nawet kilka sąsiednich miejscowości. W takiej 
sytuacji miejsce świadczenia pracy może zo-
stać wskazane w umowie ogólnie – jako miej-
scowość, albo szczegółowo. Jeśli miejsce 
świadczenia pracy zostało w umowie o pracę 
wskazane w sposób ogólny, to wydanie przez 
pracodawcę polecenia wykonywania pracy 
w innym miejscu niż wykonywał ją dotąd pra-
cownik, ale w granicach wyznaczonych okre-
śleniem zawartym w umowie, nie będzie 
oznaczało zmiany warunków pracy. W takiej 
sytuacji zmiana miejsca wykonywania pracy 
stanowi konkretyzację tego miejsca, dokony-
waną w ramach uprawnień kierowniczych 
pracodawcy, gdyż do istoty stosunku pracy 
należy jej świadczenie pod kierownictwem 
pracodawcy. Sąd Najwyższy w wyroku 
z 19 lutego 1976 r., sygn. akt  I PRN 5/76, 
OSNC 1976/10/226, stwierdził bowiem, że 
wyznaczenie pracownikowi przez praco-
dawcę innego miejsca zatrudnienia, przy za-
chowaniu dotychczasowego rodzaju pracy 
i wynagrodzenia, mieści się w ramach pra -
cowniczego podporządkowania i nie wymaga 
wypowiedzenia warunków pracy i płacy, jeże-
li szczególne okoliczności pracy nie uzasad-
niają odmiennej oceny.

PRZYKŁAD

Spółka prowadzi na terenie tej samej 
miejscowości sieć punktów z dorabia-
niem kluczy i drobnymi naprawami. Je-
śli określi w umowie o prace jako miej-
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sce jej wykonywania tę miejscowość, bę-
dzie mogła kierować pracowników do po-
szczególnych punktów w zależności od 
aktualnych potrzeb. Określenie w umo-
wie jako miejsca wykonania pracy kon-
kretnego punktu usługowego w razie po-
trzeby skierowania pracownika do innego 
punktu będzie wymagało dokonania wy-
powiedzenia warunków pracy.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wska-
zuje się, że wypowiedzeniem zmieniającym 
zmieniać można te elementy umowy o pracę, 
które są ustalane mocą woli stron stosunku 
pracy (art. 29 § 1 k.p.). A zatem niedopusz-
czalna jest, przez dokonanie wypowiedzenia 
zmieniającego (art. 42 § 1 k.p.), zmiana 
rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nie-
określony na umowę na czas określony 
(uchwała SN z 28 kwietnia 1994 r.,  sygn. akt 
I PZP 52/93, OSNP 1994/11/169).

■ ZAPAMIĘTAJ
Wypowiedzenie zmieniające może być do-
konane tylko przez pracodawcę, gdyż zmie-
rza ono do pogorszenia statusu prawnego 
pracownika bez rozwiązywania stosunku 
pracy; niedopuszczalne jest dokonanie ta-
kiego wypowiedzenia przez pracownika.

Skutek nieprzyjęcia 
nowych warunków

Wypowiedzenia warunków pracy praco-
dawca musi dokonać w formie pisemnej. 
W piśmiennictwie przedstawiane są różne 
opinie dotyczące rygoru niezachowania tej 
formy, z nieważnością włącznie. Orzecznic-
two podchodzi do tych kwestii bardziej libe-
ralnie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wy-
roku z 19 stycznia 2012 r. (sygn. akt III APa 
46/11) stwierdził, że w myśl art. 42 § 2 k.p. 
wypowiedzenie warunków pracy i płacy po-
winno nastąpić w formie pisemnej. W razie 
jej niezachowania nie mają jednak zastoso-
wania przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące 
skutków niezachowania formy pisemnej, po-
dobnie jak w przypadku zmiany umowy 
o pracę, zgodnie z art. 29 § 2 k.p., Kodeks cy-
wilny, zgodnie z art. 300 k.p., można stoso-
wać tylko w sprawach nieunormowanych 
przepisami prawa pracy.

Wypowiedzenie warunków pracy stanowi 
ofertę, która może zostać zaakceptowana lub 
odrzucona przez pracownika. Oprócz oferty 

przyjęcia przez pracownika nowych warun-
ków pracy zawiera ono wypowiedzenie defini-
tywne. W związku z tym  od momentu zło-
żenia oferty rozpoczyna się bieg terminu 
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zmie-
niającego odpowiada okresowi wypowiedze-
nia definitywnego. Przyjęcie przez pracow-
nika oferty pracodawcy skutkuje zmianą 
warunków umowy o pracę w zakresie rodzaju 
pracy, zajmowanego stanowiska, warunków 
wynagradzania czy innych istotnych elemen-
tów umowy o pracę objętych treścią wypowie-
dzenia. Jeśli pracownik nie akceptuje oferty 
pracodawcy, wypowiedzenie zmieniające staje 
się zwykłym wypowiedzeniem, prowadzącym 
do rozwiązania stosunku pracy. Skutek ten na-
stępuje bez względu na to, czy taka była inten-
cja pracownika, gdy odmawiał przyjęcia za-
proponowanych warunków. Przyjmuje się, że 
skutek ustania umowy o pracę w razie odmo-
wy przyjęcia zaproponowanych warunków 
pracy lub płacy następuje z mocy prawa rów-
nież niezależnie od intencji pracodawcy, na-
wet jeśli zmierzał on jedynie do zmiany istot-
nych elementów treści stosunku pracy w trybie 
wypowiedzenia zmieniającego, a nie do po-
zbycia się pracownika i rozwiązania z nim 
umowy o pracę (wyrok SN z 25 lutego 2009 r., 
sygn. akt II PK 178/08). Wypowiedzenie wa-
runków pracy lub płacy pracodawca musi kon-
sultować z zakładową organizacją związkową 
w przypadku wypowiadania ich pracownikowi 
reprezentowanemu przez związek.

PRZYKŁAD

Pracownik jest członkiem związku za-
wodowego i pracodawca jest zobowią-
zany przeprowadzić konsultację z za-
kładową organizacją związkową. W tym 
celu musi nie tylko podać przyczyny 
uzasadniające wypowiedzenie warun-
ków dotychczasowych, lecz także okre-
ślić nowe warunki, jakie zamierza za-
proponować pracownikowi.

Pracodawca, dokonując wypowiedzenia 
zmieniającego, ma obowiązek pouczenia pra-
cownika o sposobie i terminie przyjęcia lub od-
rzucenia zmiany warunków proponowanej 
w wypowiedzeniu zmieniającym. Przyjęcie 
oferty zmiany rodzaju pracy lub stanowiska 
powinno nastąpić przed upływem połowy 
okresu wypowiedzenia, czyli przy wypowie-
dzeniu 2-tygodniowym – przed upływem ty-
godnia, przy wypowiedzeniu miesięcznym 
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– przed upływem 2 tygodni, a przy wypowie-
dzeniu 3-miesięcznym, przed upływem półto-
ra miesiąca od dnia złożenia wypowiedzenia. 
Brak oświadczenia pracownika o odmowie 
przyjęcia zaproponowanych warunków przed 
upływem połowy okresu wypowiedzenia uwa-
ża się za wyrażenie zgody na zaproponowaną 
zmianę warunków zatrudnienia. Jeśli jednak 
pracodawca nie dokonał niezbędnego poucze-
nia, pracownik zachowuje prawo do złożenia 
oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyję-
cia proponowanych nowych warunków za-
trudnienia do końca okresu wypowiedzenia. 
Pracownik uprawniony jest do zakwestiono-
wania, dokonanego przez pracodawcę wypo-
wiedzenia, składając pozew do sądu pracy. 
Gdyby pracownik przed upływem połowy 
okresu wypowiedzenia nie złożył pracodawcy 
żadnego oświadczenia, ale wniósł odwołanie 
do sądu pracy, pracodawca nie będzie mógł 
traktować go jako równoznacznego z odmową 
przyjęcia proponowanych warunków, co pro-
wadziłoby do rozwiązania stosunku pracy. 
Pracownik może bowiem chcieć, aby ocena 
prawidłowości wypowiedzenia została doko-
nana przez sąd, zachowując jednak status pra-
cownika (wyrok SN z 22 września 1976 r., 
sygn. akt I PRN 51/76, OSNC 1976/10/226).

Sąd zbada 
przyczynę wypowiedzenia

Prawidłowość wypowiedzenia warunków 
pracy jest poddana kontroli sądowej. 
W związku z tym pracodawca musi uzasadnić 
przyczyny wypowiedzenia. Podobnie jak przy 
wypowiedzeniu definitywnym, uzasadniając 
wypowiedzenie, pracodawca musi wskazać 
istnienie rzeczywistej potrzeby zmiany rodza-
ju pracy lub innych istotnych elementów 
umowy. Zdaniem Sądu Najwyższego, wyra-
żonym w wyroku z 16 czerwca 1999 r. (sygn. 
akt I PKN 106/99, OSNP 2000/16/619), typo-
wą i uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia 
warunków pracy i płacy stanowi racjonaliza-
cja zatrudnienia zmierzająca do obniżenia 
kosztów działalności pracodawcy.

W orzecznictwie wskazuje się, że celem wy-
powiedzenia zmieniającego powinno być za-
wsze doprowadzenie do właściwego i racjo-
nalnego wykorzystania kadry pracowniczej, 
zgodnie z kwalifikacjami i możliwościami tej 
kadry. Jeśli pracodawca przez dokonanie wy-
powiedzenia zmieniającego chce doprowa-
dzić do osiągnięcia innego celu, może spo-
dziewać się, że legalność wypowiedzenia 
zostanie podważona przed sądem.

PRZYKŁAD

Zarząd spółki wypowiedział warunki 
pracy byłemu dyrektorowi przywróco-
nemu do pracy po wyroku sądu, ofe-
rując mu pracę na hali maszyn wraz 
z pracownikami fizycznymi całkowicie 
nie zgodną z jego kwalifikacjami. Takie 
działanie można odebrać jako próbę 
obejścia przepisów o wypowiedzeniu 
definitywnym, dlatego zostanie uznane 
przez sąd za bezskuteczne.

Wypowiedzenie warunków pracy może być 
także uznane za nieuzasadnione, jeżeli zapro-
ponowane pracownikowi stanowisko pracy 
jest nieodpowiednie ze względu na jego stan 
zdrowia (art. 42 § 1 i 2 w zw. z art. 45 § 1 k.p.), 
o czym stanowi wyrok SN z 23 maja 1997 r., 
sygn. akt  I PKN 187/97, OSNP 1998/9/265.

Istnieje kilka grup pracowników, w stosunku 
do których, na mocy szczególnych przepisów, 
zmiana warunków pracy jest ograniczona lub 
niedopuszczalna. Chodzi tu m.in. o pracowni-
ków w wieku przedemerytalnym, pracowników 
nieobecnych w pracy z usprawiedliwionej przy-
czyny, społecznych inspektorów pracy, niektó-
rych związkowców, członków rady pracowni-
ków, pracownice w ciąży i przebywające na 
urlopie macierzyńskim. Zakres ochrony przed 
wypowiedzeniem zmieniającym jest jednak 
węższy niż ten dotyczący wypowiedzenia defi-
nitywnego. W przypadku pracowników w wie-
ku przedemerytalnym dopuszczono wypowie-
dzenie warunków pracy, jeśli stało się to 
konieczne ze względu na stwierdzoną orzecze-
niem lekarskim utratę zdolności do wykonywa-
nia dotychczasowej pracy albo wskutek nieza-
winionej przez pracownika utraty uprawnień 
koniecznych do jej wykonywania, a także ze 
względu na wprowadzenie nowych zasad wy-
nagradzania dotyczących ogółu pracowników 
zakładu lub określonej ich grupy (art. 43 k.p.). 
Również przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn niedo-
tyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 
z późn. zm.) dopuszczają dokonanie wypowie-
dzeń zmieniających w stosunku do pracowni-
ków chronionych przed wypowiedzeniem defi-
nitywnym w art. 5 ust. 5 i 6. Jeżeli wskutek 
wypowiedzenia zmieniającego następuje obni-
żenie wynagrodzenia ww. grupom pracowni-
ków, ustawa gwarantuje im prawo do dodatku 
wyrównawczego do końca okresu, w którym 
byli oni objęci ochroną szczególną.
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PRZYKŁAD

Pracownica, która nie będąc w ciąży 
złożyła oświadczenie woli o odmowie 
przyjęcia warunków pracy proponowa-
nych przez pracodawcę w ramach 
wypowiedzenia zmieniającego, a na-
stępnie zaszła w ciążę przed datą roz-
wiązania stosunku pracy wskutek tego 
wypowiedzenia, nie działała pod wpły-
wem błędu. Nie podlegała zatem ochro-
nie (wyrok SN z 16 czerwca 2009 r., 
sygn. akt  I PK 17/09).

RAFAŁ KRAWCZYK 
sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 42 k.p.
§ 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy 
o pracę stosuje się odpowiednio do wy-
powiedzenia wynikających z umowy 
warunków pracy i płacy.
§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy 
lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli 

pracownikowi zaproponowano na piś-
mie nowe warunki.
§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez 
pracownika zaproponowanych warun-
ków pracy lub płacy, umowa o pracę 
rozwiązuje się z upływem okresu doko-
nanego wypowiedzenia. Jeżeli pracow-
nik przed upływem połowy okresu wy-
powiedzenia nie złoży oświadczenia 
o odmowie przyjęcia zaproponowanych 
warunków, uważa się, że wyraził zgodę 
na te warunki; pismo pracodawcy wy-
powiadające warunki pracy lub płacy 
powinno zawierać pouczenie w tej spra-
wie. W razie braku takiego pouczenia, 
pracownik może do końca okresu wypo-
wiedzenia złożyć oświadczenie o odmo-
wie przyjęcia zaproponowanych warun-
ków.
§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych 
warunków pracy lub płacy nie jest wy-
magane w razie powierzenia pracowni-
kowi, w przypadkach uzasadnionych 
potrzebami pracodawcy, innej pracy niż 
określona w umowie o pracę na okres 
nie przekraczający 3 miesięcy w roku 
kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to 
obniżenia wynagrodzenia i odpowiada 
kwalifikacjom pracownika.

Dokumentacja związana 
z zakazem konkurencji
Przepisy Kodeksu pracy nie określają pre-
cyzyjnie treści umowy o zakazie konku-
rencji w czasie trwania stosunku pracy.

Z praktycznego punktu widzenia umowa 
powinna wskazywać:
■ strony umowy, a więc pracodawcę i pra-

cownika,
■ datę zawarcia umowy,
■ zakres zakazu konkurencji,
■ sankcje za naruszenie zakazu,
■ inne elementy, np. podstawę jej zawarcia.

Odrębna umowa o zakazie konkurencji po-
winna wskazywać zakres, w jakim pracownik 
nie może prowadzić działalności konkuren-
cyjnej wobec pracodawcy oraz świadczyć pra-
cy w ramach stosunku pracy lub na innej pod-
stawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką 
działalność.

■ ZAPAMIĘTAJ
Definicja działalności konkurencyjnej, za-
warta w umowie o zakazie konkurencji 
w czasie trwania stosunku pracy, powinna 
mieć charakter zindywidualizowany.

Pracodawca musi więc ustalić zakaz konku-
rencji w odniesieniu do:
■ obowiązków i odpowiedzialności danego 

pracownika,
■ branży, w której działa,
■ potencjalnych zagrożeń związanych z da-

nym stanowiskiem pracy.
Sposób określenia działalności konkuren-

cyjnej wybiera pracodawca. W tym przypad-
ku dopuszczalna jest uznaniowość, ponieważ 
obowiązkiem pracodawcy jest obrona intere-
su zakładu pracy. Pracodawca, wskazując 
podmioty konkurencyjne, powinien brać pod 
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uwagę przede wszystkim faktyczny wpływ 
danego podmiotu na prowadzoną działalność 
gospodarczą. Pracodawca może przyjąć me-
todę podmiotową lub przedmiotową.

W przypadku metody podmiotowej pra-
codawca wskazuje podmioty, u których pra-
cownik nie może wykonywać jakiejkolwiek 
działalności. Może wymienić konkretne 
przedsiębiorstwa działające w tej samej lub 
pokrewnej branży (stanowiące bezpośred-
nią konkurencję) lub potencjalnych konku-
rentów.

Natomiast metoda przedmiotowa pole-
ga na określeniu, co należy rozumieć przez 
działalność konkurencyjną. Sąd Najwyższy 
wskazał, że zakaz prowadzenia działalności 
konkurencyjnej powinien się odnosić do 
przedmiotu działalności pracodawcy określo-
nego w przepisach prawa lub w postanowie-
niach aktów założycielskich, statutów lub 
umów tworzących dany podmiot prawa, wo-
bec czego umowa o zakazie konkurencji nie 
może zawierać postanowień, które zobowią-
zywałyby pracownika do niepodejmowania 
działalności niepokrywającej się z przedmio-
tem działalności pracodawcy.

Charakter konkurencyjny ma działalność 
gospodarcza (podstawowa lub uboczna), któ-
rej zakres określony w akcie założycielskim po-
krywa się choćby częściowo z przedmiotem 
działalności przedsiębiorstwa, bez względu na 
to, czy dany podmiot w oznaczonym momen-
cie prowadzi działalność w pełnym zakresie. 
W praktyce może pojawić się problem spowo-
dowany zbyt szerokim określeniem przedmio-
tu działalności, np. w akcie założycielskim 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W takim przypadku można uznać, że działa-
nie pracodawcy, polegające na wprowadzeniu 
zakazu konkurencji we wszystkich wskazanych 
w takim akcie dziedzinach, stanowiłoby naru-
szenie zasady wolności pracy. Zakaz konkuren-
cji nie może bowiem powodować zakazu jakiej-
kolwiek pracy lub działalności gospodarczej.

Niedopuszczalne 
elementy umowy

Należy wskazać, że umowy o zakazie konku-
rencji dotyczą jedynie działalności pracownika 
będącej rzeczywiście zagrożeniem dla praco-
dawcy. Nieważne więc byłoby umówienie się 
z pracownikiem, że nie może on podejmować 
absolutnie żadnego innego zatrudnienia. Tak 
też uznał Sąd Najwyższy, który wskazał, że po-
stanowienie umowy o pracę przewidujące za-
kaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia 

w zakresie niestanowiącym działalności kon-
kurencyjnej wobec pracodawcy jest nieważne, 
gdyż stanowi obejście ustawy (zakazu wynika-
jącego z art. 1011 § 1 k.p.).

Dopuszczalne jest umowne ustanowienie 
zakazu podejmowania dodatkowego zatrud-
nienia, ale tylko w zakresie działalności kon-
kurencyjnej wobec pracodawcy. W istocie 
mamy wówczas do czynienia z umową o za-
kazie konkurencji.

Naruszenie przez pracownika 
zakazu konkurencji

W interesie pracodawcy jest zastrzeżenie 
w umowie o zakazie konkurencji odpowied-
niej procedury sprawdzającej, czy pracownik 
podejmuje działalność konkurencyjną w cza-
sie trwania stosunku pracy. Celowe jest two-
rzenie wewnętrznych procedur w przedsię-
biorstwach. Powinny one określać zasady 
postępowania w przypadku podejmowania 
przez pracownika dodatkowego zatrudnienia 
lub działalności, np. pracownik może uzyskać 
od pracodawcy lub jego przedstawiciela od-
powiednią opinię dotyczącą dodatkowej dzia-
łalności, którą zamierza podjąć. Byłaby ona 
wiążąca dla obydwu stron stosunku pracy.

Pracownik uzyskałby pewność, że wykony-
wanie takiej działalności nie koliduje z intere-
sem jego głównego pracodawcy i jego dzia-
łania nie naruszają postanowień umowy 
o zakazie konkurencji.

Jeżeli pracownik został zobowiązany do po-
wstrzymania się od działalności konkurencyj-
nej w czasie trwania stosunku pracy, musi li-
czyć się z konsekwencjami prawnymi złamania 
postanowień umowy. Sąd Najwyższy wskazał, 
że podjęcie działalności konkurencyjnej wobec 
pracodawcy może stanowić podstawę wypo-
wiedzenia umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony zarówno wtedy, gdy pracownik 
prowadzi ją wbrew umowie o zakazie konku-
rencji w czasie trwania stosunku pracy, jak 
i wtedy, gdy taka umowa nie została z nim za-
warta. Od pracodawcy, z uwagi na naruszenie 
lub zagrożenie jego interesów, nie można w ta-
kim przypadku oczekiwać, aby pozostawał 
w stosunku pracy z danym pracownikiem. 
Oznacza to, że działalność konkurencyjna pra-
cownika zawsze uprawnia pracodawcę do zło-
żenia pracownikowi oświadczenia o wypowie-
dzeniu umowy o pracę, jeżeli koliduje ona 
z zasadą dbałości o dobro pracodawcy.

Dodatkowo pracodawca, który poniósł szko-
dę wskutek naruszenia przez pracownika zaka-
zu konkurencji, może dochodzić od pracownika 

metoda 
przedmiotowa

dodatkowe 
zatrudnienie
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wyrównania tej szkody na zasadach okre-
ślonych w dziale V Kodeksu pracy. Ozna-
cza to, że umowa o zakazie konkurencji 
w czasie stosunku pracy nie może umow-
nie rozszerzać tej odpowiedzialności.

Pracodawca nie może więc zawrzeć 
w umowie dodatkowych kar umownych, 
które będą rozszerzać odpowiedzialność 
poza ramy wyznaczone w Kodeksie pra-
cy. W razie zamieszczenia takich regula-
cji w umowie, zgodnie z zasadą automa-
tyzmu obowiązującą w prawie pracy, 
zostaną one zastąpione przez przepisy 
o odpowiedzialności materialnej za-
mieszczone w Kodeksie pracy.

Natomiast w umowie o zakazie konku-
rencji w czasie trwania stosunku pracy 
można wpisać, że naruszenie jej postano-
wień będzie stanowić ciężkie naruszenie 
podstawowych obowiązków pracowni-
czych, a więc upoważnić pracodawcę do 
rozwiązania umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia.

Dodatkowe 
zatrudnienie pracownika 
w przypadku braku umowy

Jeżeli pracodawca nie zawarł z pracow-
nikiem umowy o zakazie konkurencji 
w czasie trwania stosunku pracy, po ujaw-
nieniu dodatkowego zatrudnienia tego 
pracownika u innego pracodawcy nie ma 
podstaw do rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia. W takim przypadku 
pracodawca nie będzie mógł zwolnić pra-
cownika, jeżeli wywiązywał się właściwie 
ze swoich obowiązków, a kwestia jego do-
datkowego zatrudnienia nie miała wpły-
wu na interes pracodawcy. Pracodawca 
nie może więc wypowiedzieć umowy 
o pracę, wskazując jako jedyną przyczynę 
wypowiedzenia pozostawanie w równo-
ległym stosunku zatrudnienia.

Natomiast pracodawca może wymagać 
od zatrudnianej osoby ujawnienia infor-
macji dotyczącej dodatkowego zatrud-
nienia. W takim przypadku pracownik 
ma obowiązek udzielić tej informacji.

Umowa o zakazie 
konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy

Umowę o zakazie konkurencji po 
ustaniu stosunku pracy można zawrzeć 

tylko i wyłącznie z pracownikami, któ-
rzy mieli dostęp do szczególnie waż-
nych dla pracodawcy informacji, któ-
rych ujawnienie mogłoby narazić go na 
szkodę. Będzie tak najczęściej w przy-
padku menedżerów średniego i wyższe-
go szczebla.

W przypadku osób wchodzących 
w skład organu osoby prawnej, mających 
dostęp do wszystkich informacji istot-
nych dla funkcjonowania jednostki orga-
nizacyjnej, zakres zakazu konkurencji 
może być określony ogólnie, gdyż jego 
szczegółowe wskazanie groziłoby nie-
bezpieczeństwem pominięcia istotnych 
informacji, których ujawnienie mogłoby 
narazić pracodawcę na szkodę. Powinien 
on obejmować przede wszystkim wyko-
nywanie na jakiejkolwiek podstawie 
czynności na rzecz konkurencji praco-
dawcy.

Pośród czynności objętych zakazem 
pracodawca może przewidzieć także, że 
pracownik naruszy zakaz konkurencji 
również w przypadku, gdy będzie orga-
nizował przejście innych pracowników 
do jego konkurencji. Niezbędnym ele-
mentem opisywanej umowy jest wskaza-
nie terminu jej obowiązywania.

Należy podkreślić, że niedopuszczal-
ne jest zawieranie tego typu umów na 
czas nieokreślony. Byłoby to sprzeczne 
z zasadą wolności pracy, uniemożliwia-
jąc pracownikowi zatrudnienie w wy-
branym przez niego przedsiębiorstwie, 
które działa w tej samej branży co były 
pracodawca. Tak więc można przyjąć 
twierdzenie, że umowy o zakazie kon-
kurencji nieprzewidujące terminu koń-
cowego jej obowiązywania są nieważne 
z mocy prawa.

W odróżnieniu od umów o zakazie 
konkurencji w czasie trwania stosunku 
pracy, w których pracodawca nie ma 
obowiązku finansowej rekompensaty 
pracownikowi tego ograniczenia, umo-
wy zawierane po ustaniu zatrudnienia 
muszą zawierać postanowienia w tym 
zakresie. Wysokość odszkodowania 
w tym wypadku nie może być niższa niż 
25% wynagrodzenia otrzymanego przez 
pracownika przed ustaniem stosunku 
pracy, przez okres odpowiadający okre-
sowi obowiązywania umowy o zakazie 
konkurencji.

PRZEMYSŁAW CISZEK 
specjalista w zakresie prawa pracy

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

naruszenie 
obowiązków
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 1011 k.p.
§ 1. W zakresie określonym w odrębnej 
umowie, pracownik nie może prowa-
dzić działalności konkurencyjnej wobec 
pracodawcy ani też świadczyć pracy 
w ramach stosunku pracy lub na innej 
podstawie na rzecz podmiotu prowa-

dzącego taką działalność (zakaz konku-
rencji).
§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę 
wskutek naruszenia przez pracownika 
zakazu konkurencji przewidzianego 
w umowie, może dochodzić od pracow-
nika wyrównania tej szkody na zasa-
dach określonych w przepisach rozdzia-
łu I w dziale piątym.

Dokumentacja 
związana ze stosowaniem 
kar porządkowych
Stosowanie przez pracodawcę kar po-
rządkowych musi przebiegać przy 
uwzględnieniu odpowiedniej procedury 
przewidzianej w Kodeksie pracy. 

Stosowanie przez pracodawcę kar porząd-
kowych jest ograniczone dwoma terminami. 
Kara może być bowiem zastosowana nie 
później niż po upływie 2 tygodni od powzię-
cia wiadomości o naruszeniu obowiązku 
pracowniczego i nie później niż po upływie 
3 miesięcy od dopuszczenia się tego naru-
szenia. Terminy te są ostateczne i nie mogą 
być przedłużane i przywracane. Upływ któ-
regokolwiek z nich odbiera pracodawcy 
możliwość ukarania pracownika za określo-
ne naruszenie obowiązków służbowych.

PRZYKŁAD

Pracownik dopuścił się naruszenia po-
rządku i dyscypliny pracy 1 październi-
ka 2012 r. W tym okresie pracodawca 
przebywał poza granicami kraju i nie 
upoważnił żadnej innej osoby w zakła-
dzie do działania w jego imieniu w spra-
wach z zakresu prawa pracy. Pracodaw-
ca wrócił do firmy 10 stycznia 2013 r. 
Nie może on już zatem nałożyć na pra-
cownika kary porządkowej, mimo że 
dopiero w tym dniu dowiedział się 
o nagannym zachowaniu pracownika. 
Upływ 3-miesięcznego terminu od dnia 
dopuszczenia się przez pracownika

przewinienia ostatecznie pozbawił pra-
codawcę prawa do nałożenia na pra-
cownika odpowiedniej kary.

Powzięcie przez pracodawcę informacji o ne-
gatywnych wynikach kontroli wewnętrznej 
w stosunku do określonej komórki organizacyj-
nej lub konkretnego pracownika po upływie 
3 miesięcy od naruszenia również odbiera mu 
możliwość ukarania winnych zaniedbań. Nieco 
inaczej wygląda kwestia liczenia terminu po-
wzięcia przez pracodawcę informacji o naru-
szeniu obowiązków pracowniczych. Termin ten 
należy liczyć od dnia, w którym osoba mająca 
w zakładzie uprawnienia do udzielania kar po-
rządkowych, tj. pracodawca lub inna osoba 
przez niego upoważniona w tym zakresie, do-
wiedziała się o zaistniałej sytuacji.

PRZYKŁAD

Kierownik wydzielonej jednostki organi-
zacyjnej zakładu wysłał do pracodawcy 
wniosek o ukaranie jednego z pracowni-
ków tej jednostki karą porządkową za 
przewinienie, którego pracownik ten do-
puścił się 2 miesiące wcześniej. Kierow-
nik jednostki od samego początku wie-
dział o tym naruszeniu, jednak nie ma 
prawa nakładania na pracowników kar. 
Ma on jednak obowiązek niezwłocznego 
zawiadomienia pracodawcy o sytuacji

procedura 
stosowania kar

osoba 
uprawniona
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uzasadniającej ukaranie pracownika. 
Pracodawca będzie mógł zatem zastoso-
wać karę, gdyż 2-tygodniowy termin na 
ukaranie należy w takim przypadku li-
czyć od powzięcia przez kierownika czy 
pracodawcę wiadomości o przewinie-
niu pracownika. Termin 2-tygodniowy 
powinien być w takim przypadku liczo-
ny od dnia wpływu do pracodawcy 
wniosku od kierownika. Fakt tak długie-
go zwlekania przez kierownika z wysła-
niem stosownego wniosku może być 
podstawą dla pracodawcy do zastoso-
wania wobec kierownika procedury od-
powiedzialności porządkowej.

 

Wysłuchanie pracownika

Przed zastosowaniem kary porządkowej 
pracodawca musi wysłuchać pracownika w za-
kresie okoliczności naruszenia jego obowiąz-
ków. Takie wysłuchanie może nastąpić zarów-
no w formie ustnej, jak i pisemnej, jeżeli 
uzasadnia to specyfika pracy danego pracow-
nika. Do celów dowodowych, fakt wysłucha-
nia pracownika w tym zakresie warto potwier-
dzić na piśmie. Jak stwierdził Sąd Najwyższy 
w wyroku z 16 czerwca 1999 r. (sygn. akt 
I PKN 114/99, OSNP 2000/17/644), praco-
dawca nie może zastosować kary porządkowej 

bez uprzedniego wysłuchania pracownika, 
chyba że ten zrezygnował ze stworzonej mu 
możliwości ustnego złożenia wyjaśnień bądź 
wybrał pisemną formę ich wyrażenia.

Powiadomienie pracownika 
na piśmie 
o zastosowanej karze

Zastosowanie kary polega na przedstawie-
niu pracownikowi pisemnej informacji w tym 
zakresie, w której pracodawca jest zobowią-
zany podać 3 obligatoryjne elementy, tj.:
■ rodzaj naruszenia obowiązków pracowni-

czych,
■ datę dopuszczenia się przez pracownika 

tego naruszenia,
■ informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu 

od nałożonej kary w terminie 7 dni.
Należy stwierdzić, że odmowa przyjęcia 

od pracodawcy pisma, o którym pracownik 
wie, że zawiera informację o ukaraniu, jest 
rów noznaczna ze skutecznym zawiadomie-
niem pracownika o zastosowaniu wobec nie-
go ka ry porządkowej (wyrok SN z 29 czerw-
ca 2000 r., sygn. akt  I PKN 716/99, OSNP 
2002/1/10).

Zastosowanie wobec pracownika kary po-
rządkowej nie wyłącza w najmniejszym stop-
niu prawa pracodawcy do wypowiedzenia 
pracownikowi umowy o pracę z tej samej 
przyczyny. Pracodawca może bowiem zasto-

Wezwanie pracownika w celu wysłuchania

 ……………………............ …....………….......……
 (oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data)
 

WEZWANIE PRACOWNIKA W CELU WYSŁUCHANIA

Pan(i)  .................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

W związku z naruszeniem przez Pana/ią obowiązków pracowniczych polegających na
 .......................................................................................................................................... ,
które nastąpiło w dniu  ........................................................................................................  
w .........................................................................................................................................
uprzejmie proszę o zgłoszenie się w dniu......................... o godzinie ...................................  
w................................................. do  ..................................................................................  
w celu złożenia ustnych wyjaśnień i ewentualnie dodatkowych dowodów na powyższą oko-
liczność (podstawa prawna – art. 109 § 2 Kodeksu pracy).

.................................................................................
(podpis pracodawcy lub osoby  upoważnionej

do składania  oświadczeń w imieniu pracodawcy)

okoliczności 
naruszenia 

obowiązków

odmowa 
przyjęcia
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sować wobec pracownika karę porządkową, 
a później dojść do przekonania, że jednak 
chce, w związku z dopuszczeniem się przez 
zatrudnionego określonego zachowania, wy-
powiedzieć czy nawet rozwiązać bez wypo-
wiedzenia (dyscyplinarnie) umowę o pracę.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku 
z 25 października 1995 r. (sygn. akt I PRN 
77/95, OSNP 1996/11/153), wymierzenie 
pracownikowi kary porządkowej nie wyklucza 
możliwości uznania tego samego nagannego 
zachowania się pracownika, stanowiącego 
przesłankę ukarania, za przyczynę uzasadnia-
jącą wypowiedzenie umowy o pracę.

Procedura odwoławcza

Pracownikowi przysługuje prawo wniesie-
nia sprzeciwu od zastosowanej wobec niego 
kary porządkowej w terminie 7 dni od zawia-
domienia go o ukaraniu. Uchybienie tego ter-
minu przez pracownika pozbawia go możli-
wości wniesienia sprzeciwu i pracodawca 

może pozostawić spóźniony sprzeciw bez roz-
patrzenia.

Jeżeli pracownik wniesie sprzeciw w odpo-
wiednim terminie, pracodawca ma 14 dni na 
podjęcie decyzji o uwzględnieniu lub odrzuce-
niu tego sprzeciwu. Przed podjęciem decyzji 
pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć stano-
wisko reprezentującej pracownika zakładowej 
organizacji związkowej, jeżeli taka działa 
w zakładzie i pracownik do niej należy lub 
zgodziła się ona reprezentować pracownika, 
mimo że nie jest w niej zrzeszony. W przypad-
ku odrzucenia sprzeciwu pracownik ma 14 dni 
na wystąpienie do sądu pracy z powództwem 
o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca, stosując karę porządkową, 
jest zobowiązany pouczyć pracownika 
o prawie wniesienia sprzeciwu od zastoso-
wanej wobec niego kary. Zawiadomienie 
o odrzuceniu sprzeciwu nie musi zawierać 
pouczenia o przysługującym pracowniko-
wi odwołaniu na drodze sądowej.

Pismo o wymierzeniu kary porządkowej

……………………............ …....………….......…… 
  (oznaczenie pracodawcy)                                                                                                                    (miejscowość i data)
 

WYMIERZENIE KARY PORZĄDKOWEJ

Pan(i)  .................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Na podstawie art. 108 Kodeksu pracy, z powodu naruszenia przez Pana/ią ustalonej organi-
zacji i porządku w procesie pracy*, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy*, przepisów 
przeciwpożarowych*, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy*, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia*, sta-
wienia się do pracy w stanie nietrzeźwości*, spożywania alkoholu w czasie pracy*, przewi-
nienia popełnionego w dniu …….………, polegającego na ...................................................

 .......................................................................................................................................... ,
(należy opisać przewinienie pracownicze uzasadniające wymieranie kary)

nakładam na Pana/ią karę:
– upomnienia*,
– nagany*, 
– pieniężną w wysokości…………………………… (słownie: ………………….…) złotych*.
Od niniejszego orzeczenia przysługuje Panu/i prawo wniesienia sprzeciwu do pracodawcy, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego pisma. 
Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia jest równoznaczne z jego 
uwzględnieniem. 

.............................................................................
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* niepotrzebne skreślić

wniesienie 
sprzeciwu

wystąpienie 
z powództwem



20–26 maja 2014

Dokumentacja kadrowa cz. II – świadczenie pracy

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  19  (833) 21

Jeżeli sprzeciw zostaje przez pracodawcę 
rozpatrzony pozytywnie, nałożoną karę 
uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomie-
nia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych 
pracownika. Identyczny skutek nastąpi 
w przypadku, gdy pracodawca nie ustosun-
kuje się do sprzeciwu w ciągu 14 dni od 

jego wniesienia. Zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z 19 lutego 1999 r. (sygn. akt 
I PKN 586/98, OSNP 2000/7/269)  wyma-
ganie ustosunkowania się do sprzeciwu 
spełnia sporządzenie i wysłanie w tym ter-
minie pisma odrzucającego sprzeciw pra-
cownika.

Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary

……………………............ …....………….......…… 
  (imię i nazwisko pracownika)                                                                                             (miejscowość i data)

……………………............
 (oznaczenie pracodawcy,

do którego kierowane jest pismo)

SPRZECIW PRACOWNIKA OD WYMIERZONEJ KARY PORZĄDKOWEJ

Na podstawie art. 112 k.p., niniejszym wnoszę sprzeciw od nałożonej na mnie w dniu  ........
kary porządkowej –   ............................................................................................................
Uprzejmie proszę o uwzględnienie sprzeciwu i uznanie za niebyłą wymierzonej kary porząd-
kowej oraz o wykreślenie wzmianki o nałożonej karze porządkowej z moich akt osobowych. 
Przedmiotowa kara została nałożona bezpodstawnie i jako taka jest sprzeczna z ww. przepi-
sem prawa pracy.

Uzasadnienie ................…………………………….............................................................. 

....................................
  (data i podpis pracownika)

Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw

 …………………….............. …………………………
 (oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data)

ODPOWIEDŹ NA SPRZECIW

Pan(i)  .................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Informuję Pana/ią, że, na podstawie art. 112 k.p., zdecydowałem:
1) uwzględnić*
2) nie uwzględnić* 
wniesiony/ego przez Pana/ią w dniu ............ sprzeciw/u od nałożonej kary upomnienia*, 
nagany*, kary pieniężnej*;
3) uwzględnić sprzeciw częściowo, tj. zamiast kary ............................................................. 
zastosować karę  ................................................................................................................ * 

...........................................................................
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* niepotrzebne skreślić

pozytywne 
rozpatrzenie 

sprzeciwu
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Odpis pisma o ukaraniu 
– w aktach osobowych

Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa 
się do akt osobowych pracownika. Praco-
dawca ma obowiązek usunąć taki odpis z akt 
po roku nienagannej pracy pracownika. Po 
tym okresie zastosowaną karę uznaje się za 
niebyłą. Przez rok nienagannej pracy należy 
rozumieć rok, w którym pracownik nie zo-
stał ponownie ukarany karą porządkową. 
Zatarcie kary może nastąpić wcześniej, jeśli 
pracodawca z własnej inicjatywy lub na 
wniosek reprezentującej pracownika zakła-
dowej organizacji związkowej uzna karę pra-
cownika za niebyłą, a jej odpis usunie z jego 
akt osobowych.

ALEKSANDER P. KUŹNIAR 
specjalista z zakresu prawa pracy

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 108 k.p.
§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracow-
nika ustalonej organizacji i porządku 
w procesie pracy, przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych, a także przyjęte-
go sposobu potwierdzania przybycia 
i obecności w pracy oraz usprawiedli-
wiania nieobecności w pracy, praco-
dawca może stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pra-
cownika przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy lub przepisów przeciw-
pożarowych, opuszczenie pracy bez 
usprawiedliwienia, stawienie się do 
pracy w stanie nietrzeźwości lub spoży-
wanie alkoholu w czasie pracy – praco-
dawca może również stosować karę 
pieniężną.
§ 3. Kara pieniężna za jedno przekro-
czenie, jak i za każdy dzień nieuspra-
wiedliwionej nieobecności, nie może 
być wyższa od jednodniowego wyna-
grodzenia pracownika, a łącznie kary 
pieniężne nie mogą przewyższać dzie-
siątej części wynagrodzenia przypadają-
cego pracownikowi do wypłaty, po do-
konaniu potrąceń, o których mowa 
w art. 87 § 1 pkt 1–3.
§ 4. Wpływy z kar pieniężnych przezna-
cza się na poprawę warunków bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

Warunki korzystania 
przez pracowników 
z samochodów służbowych 
po zmianach w VAT
Od 1 kwietnia 2014 r. zmieniły się zasa-
dy odliczania VAT od zakupu i kosztów 
eksploatacyjnych samochodów firmo-
wych. Pełne 100% odliczenie VAT jest 
możliwe tylko wtedy, gdy auta są wy-
korzystywane wyłącznie do działalno-
ści gospodarczej. W związku z tym pra-
codawcy, którzy chcą odzyskiwać cały 
VAT, muszą zmienić dokumentację doty-
czącą używania samochodów służbo-
wych.

Od 1 kwietnia 2014 r. przedsiębiorcy wyko-
rzystujący samochód o masie całkowitej nie-

przekraczającej 3,5 tony mogą odliczyć VAT 
związany z zakupem i eksploatacją auta 
w wysokości:
■ 50% – w sytuacji kiedy samochód jest 

w tzw. użytku mieszanym, czyli służy za-
równo do celów służbowych, jak i prywat-
nych, lub

■ 100% – pod warunkiem że auto będzie 
używane wyłącznie do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.
Aby pracodawca miał prawo odliczać od 

auta pełny VAT, musi:
■ zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla 

niego do rozliczeń VAT o tym, że pojazdy 

zatarcie 
kary

odliczenie VAT
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będą służyć wyłącznie celom firmowym 
(deklaracja VAT-26), oraz

■ prowadzić szczegółową ewidencję przebie-
gu pojazdu, potwierdzającą prawdziwość 
danych podanych w zawiadomieniu.
Należy uznać, że nawet jednorazowe użycie 

samochodu firmowego do celów prywatnych 
powoduje, że nie można odliczyć 100% kosz-
tów.

Oświadczenie nieprawdy i niewłaściwe od-
liczenie VAT może okazać się bardzo kosz-
towne, gdyż zagrożone jest grzywną w wy-
sokości do 720 stawek dziennych, co po 
przeliczeniu może wynieść aż 16 mln zł.

Regulamin korzystania 
z firmowego samochodu

Rozwiązaniem – sprawiającym, że służbo-
we samochody będą wykorzystywane wy-
łącznie do prowadzonej działalności gospo-
darczej – będą odpowiednio skonstruowane 
indywidualne umowy o powierzeniu auta 
(zawierane np. z pracownikami) oraz regula-
min korzystania z samochodów służbowych. 
Zawarte w nich zapisy muszą obiektywnie 
potwierdzać, że pojazd jest użytkowany wy-
łącznie w ramach działalności gospodarczej 
i nie ma możliwości jego prywatnego użytko-
wania, np. w celu dojazdu pracowników do 

swojego miejsca zamieszkania. Potwierdze-
niem braku możliwości użytkowania prywat-
nego może być np.:
■ obowiązek zostawiania na parkingu firmo-

wym po godzinach pracy samochodów 
służbowych używanych przez pracowni-
ków,

■ brak możliwości pobrania samochodów 
przez pracowników poza godzinami pracy 
(w tym w weekendy) na cele inne niż wy-
łącznie działalność przedsiębiorstwa,

■ nadzór nad używaniem pojazdów w trak-
cie wykonywania obowiązków służbowych 
(np. za pomocą GPS).
Poza tym w regulaminie powinny znaleźć 

się m.in.:
■ postanowienia dotyczące tego, którzy pra-

cownicy (na jakich stanowiskach) są 
uprawnieni do korzystania z samochodów 
służbowych,

■ określenie sposobu przekazywania auta do 
użytku oraz rodzaju dokumentacji, którą 
należy sporządzać w związku z korzysta-
niem z samochodów firmowych,

■ reguły użytkowania pojazdów firmowych 
(odnoszące się w szczególności do kwestii 
tankowania, serwisowania, napraw, dba-
łości o czystość, miejsca parkowania itp.),

■ wskazanie obowiązków i zakresu odpowie-
dzialności użytkowania samochodu firmo-
wego.

Przykładowy zapis regulaminu korzystania ze służbowego samochodu

ZASADY UŻYTKOWANIA SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU
(...)

§ 3.
1.  Pracownik zobowiązany jest do użytkowania samochodu służbowego zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym i zasadami bezpieczeństwa, które 
są mu znane.

2.  Samochód służbowy może być wykorzystywany przez Pracownika wyłącznie w celach 
służbowych. Pracownikowi nie wolno korzystać z samochodu do celów prywatnych. 
Naruszenie niniejszych postanowień może skutkować m.in. nałożeniem na Pracodawcę 
grzywny, za którą Pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

3.  Pracownik nie może użyczać samochodu służbowego osobom trzecim, bez uprzedniego 
uzyskania na to zgody bezpośredniego przełożonego.

4.  Koszty eksploatacyjne związane z wykorzystywaniem samochodu służbowego (w szcze-
gólności koszty paliwa, przeglądów serwisowych, wymiany opon, napraw, mycia i czysz-
czenia) są pokrywane przez Pracodawcę.

5.  Pracownik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, według wzo-
ru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Właściwie wypełniona ewi-
dencja przebiegu pojazdu powinna być przekazywana przez Pracownika do Działu Kadr 
najpóźniej do 3. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego ewidencja 
dotyczy. Dane podane we wspomnianej ewidencji podlegają weryfikacji za pomocą zain-
stalowanych w aucie urządzeń GPS.

działalność 
gospodarcza

treść 
regulaminu
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Pracodawca może nadzorować użytko-
wanie firmowego auta za pomocą GPS.

Treść regulaminu może być bardzo różna, 
w zależności od woli i potrzeb pracodawcy, 
przy czym regulamin nie może zawierać po-
stanowień, które naruszają bezwzględnie 
obowiązujące zasady i przepisy prawa pracy.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. chce zapisać w regulami-
nie korzystania z samochodów firmo-
wych, że pracownik wyraża „z góry” 
zgodę na potrącanie z jego wynagrodze-
nia ewentualnych kosztów wszelkich 
uszkodzeń auta powstałych w okresie 
powierzenia mu pojazdu. Pracodawca 
postępuje nieprawidłowo. Taki zapis 
jest niedozwolony, gdyż wspomniana 
zgoda miałaby charakter blankietowy, 

tj. dotyczyłaby należności, która może 
powstać dopiero w przyszłości i któ-
rej wysokość nie jest znana. Taka zgo-
da pracownika jest niedopuszczalna 
i prawnie nieskuteczna. Potwierdza to 
np. uchwała Sądu Najwyższego z 4 paź-
dziernika 1994 r. (sygn. akt I PZP 41/94, 
OSNP 1995/5/63).

Umowa powierzenia 
samochodu służbowego

Pracodawcy, obok (lub zamiast) tworzenia 
regulaminu, o którym mowa wcześniej, mogą 
także zdecydować się na sporządzenie umowy 
o powierzeniu samochodu firmowego. Doku-
ment taki powinien precyzyjnie określać, 
komu powierzany jest pojazd, oraz wskazywać 
m.in. reguły korzystania z auta służbowego, 

Przykładowy zapis umowy o przekazanie samochodu służbowego

(...)
§ 2. Prawa i obowiązki Pracownika

1.  Pracownik jest zobowiązany do używania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
instrukcją obsługi oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Pracodawcy.

2.  Pracownik oświadcza, że będzie używać samochodu zgodnie z przepisami prawa o ruchu 
drogowym i zasadami bezpieczeństwa, które są mu znane.

3.  Pracownik może przekazać samochód do używania osobie trzeciej wyłącznie na podsta-
wie pisemnej zgody Pracodawcy.

4.  Pracownik zobowiązuje się do używania samochodu wyłącznie w celu wykonywania 
obowiązków pracowniczych (do działalności gospodarczej Pracodawcy), co potwierdza 
w ewidencji przebiegu pojazdu.

5.  Pracownik zobowiązuje się do rzetelnego dokonywania wpisów w ewidencji przebiegu 
samochodu dostarczonej przez Pracodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.  Pracownik oświadcza, że jest świadomy, że naruszenie obowiązków, o których mowa 
w ust. 4–5, może skutkować m.in. nałożeniem kary finansowej na Pracodawcę, której 
zwrotu Pracodawca może dochodzić od Pracownika.

7.  Pracownik oświadcza, że jest świadomy, że powierzony mu samochód jest wyposażony 
w nadajnik GPS umożliwiający bieżącą kontrolę przejechanych tras.

8.  Pracownik zobowiązuje się należycie dbać o samochód w zakresie m.in. jego zabezpiecze-
nia przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

§ 3. Miejsce parkowania samochodu
1.  Miejscem parkowania samochodu jest parking znajdujący się na terenie siedziby Praco-

dawcy lub w miejscu prowadzenia przez niego działalności.
2.  Jeśli ustalona przez Pracodawcę godzina wyjazdu/powrotu samochodem z podróży służ-

bowej przypada przed godz. 6.00 lub po godz. 22.00, Pracownik może parkować samo-
chód na posesji lub w garażu znajdujących się w posiadaniu Pracownika.

3.  W jazdach lokalnych i jazdach zamiejscowych bez noclegu Pracownik jest zobowiązany 
korzystać wyłącznie z miejsc wyznaczonych do parkowania.

4.  W jazdach zamiejscowych z noclegiem Pracownik jest zobowiązany korzystać wyłącznie 
ze strzeżonych miejsc parkingowych.

reguły 
korzystania
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miejsce parkowania, obowiązki i odpowie-
dzialność użytkownika, a dodatkowo także 
okres, na jaki powierzany jest samochód.

Ewidencja przebiegu 
pojazdu

W celu ustalenia prawidłowej wysokości 
odliczenia VAT od aut, od 1 kwietnia 2014 r. 
ustawodawca nałożył na pracodawców 
obowiązek prowadzenia ewidencji kilome-
trów przejechanych w celach służbowych. 
W praktyce obowiązek taki zwykle będzie 
dotyczył pracowników, którzy faktycznie 
korzystają z firmowych samochodów. Zapis 
o konieczności przygotowywania ewidencji 
powinien znaleźć się w regulaminie korzy-
stania z samochodów służbowych oraz 
umowie o powierzeniu auta.

Brak ewidencji uniemożliwi pracodaw-
cy skorzystanie z pełnego odliczenia VAT.

Ewidencja przebiegu pojazdu musi za-
wierać:
1)  numer rejestracyjny pojazdu samo-

chodowego;
2)  dzień rozpoczęcia i zakończenia pro-

wadzenia ewidencji;
3)  stan licznika przebiegu pojazdu sa-

mochodowego na dzień rozpoczęcia 
prowadzenia ewidencji, na koniec 
każdego okresu rozliczeniowego oraz 
na dzień zakończenia prowadzenia 
ewidencji;

4)  wpis osoby kierującej pojazdem sa-
mochodowym dotyczący każdego 
wykorzystania tego pojazdu, obejmu-
jący:
■ kolejny numer wpisu,
■ datę i cel wyjazdu,
■ opis trasy (skąd – dokąd),
■ liczbę przejechanych kilometrów,
■ imię i nazwisko osoby kierującej po-

jazdem
– potwierdzony przez podatnika na 
koniec każdego okresu rozliczenio-
wego w zakresie autentyczności wpi-
su osoby kierującej pojazdem, jeżeli 
wpisu dokonuje pracownik;

5)  liczbę przejechanych kilometrów na 
koniec każdego okresu rozliczeniowe-
go oraz na dzień zakończenia prowa-
dzenia ewidencji.

Prawidłowe prowadzenie ewidencji 
przebiegu pojazdów potwierdza, że 
samochód jest wykorzystywany wy-
łącznie do celów służbowych i umożli-
wia 100% odliczenie VAT.

Nadzór nad pojazdami 
firmowymi

Dla pełnego odliczania VAT od samo-
chodów firmowych nie jest wystarczające 
samo wyznaczenie zasad użytkowania po-
jazdów. Pracodawcy muszą dodatkowo 
zadbać o zabezpieczenia gwarantują ce 
ich przestrzeganie. Przykładowo, w opinii 
resortu finansów nie wystarczy wprowa-
dzenie zakazu korzystania z aut do celów 
prywatnych w sytuacji, gdy nikt nie wery-
fikuje, czy zakaz ten jest respektowany. 
Z tego względu konieczny jest nadzór nad 
korzystaniem przez pracowników z pojaz-
dów firmowych w trakcie wykonywania 
obowiązków służbowych, np. za pomocą 
urządzeń GPS. Pomocny przy odzyskiwa-
niu całej kwoty VAT będzie także obowią-
zek zostawiania po godzinach pracy na 
parkingach przedsiębiorstwa pojazdów 
używanych przez zatrudnione osoby, bez 
możliwości ich pobrania poza tymi godzi-
nami, w tym w weekendy.

Odpowiedzialność 
pracownika

Naruszenie przez pracownika zakazu 
korzystania z firmowego pojazdu do ce-
lów prywatnych może skutkować odpo-
wiedzialnością materialną względem 
pracodawcy. Zakres tej odpowiedzialno-
ści będzie zależał od rodzaju winy. Naj-
częściej będziemy mieli do czynienia tu 
z winą umyślną (np. kiedy podwładny 
wykorzystuje bez zgody pracodawcy sa-
mochód firmowy do załatwiania spraw 
dotyczących prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej). Jeśli przez 
takie działanie zakład pracy poniesie 
szkodę (np. w postaci nałożenia przez 
urząd skarbowy kary za odliczenie 
przez firmę pełnego VAT od zakupu 
i eksploatacji auta), to pracownik obo-
wiązany jest do naprawienia szkody 
w pełnej wysokości (art. 122 k.p.). Jeże-
li jednak pracownik wykorzystał auto 
pracodawcy prywatnie w sposób nie-
umyślny (lub zapomniał np. uzupełnić 
ewidencji przebiegu pojazdu), to jego 
odpowiedzialność będzie ograniczona 
do kwoty 3-miesięcznego wynagrodze-
nia (art. 119 k.p.).

Podwładny nie poniesie natomiast od-
powiedzialności w sytuacji, gdy jego 
działanie nie było zawinione. Taka oko-

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD
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w Teleporadni
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liczność może zaistnieć np. wtedy, kiedy pra-
codawca zezwolił na przejazdy autem firmo-
wym do domu, uznając je za służbowe, 
a urząd skarbowy zakwalifikuje je w trakcie 
kontroli za prywatne.

MARIUSZ PIGULSKI
specjalista w zakresie prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych, 
autor licznych opracowań i publikacji 

z dziedziny kadrowo-płacowej

ZGODNIE Z PRAWEM 

Art. 121–122 k.p. 
§ 1. Jeżeli naprawienie szkody następu-
je na podstawie ugody pomiędzy praco-
dawcą i pracownikiem, wysokość od-
szkodowania może być obniżona, przy 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
sprawy, a w szczególności stopnia winy 

pracownika i jego stosunku do obowiąz-
ków pracowniczych.
§ 2. Przy uwzględnieniu okoliczności 
wymienionych w § 1 wysokość odszko-
dowania może być także obniżona przez 
sąd pracy; dotyczy to również przypad-
ku, gdy naprawienie szkody następuje 
na podstawie ugody sądowej.
Art. 1211 
§ 1. W razie niewykonania ugody przez 
pracownika, podlega ona wykonaniu 
w trybie przepisów Kodeksu postępo-
wania cywilnego, po nadaniu jej klau-
zuli wykonalności przez sąd pracy.
§ 2. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli 
wykonalności ugodzie, jeżeli ustali, że 
jest ona sprzeczna z prawem lub zasa-
dami współżycia społecznego.
Art. 122. 
Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził 
szkodę, jest obowiązany do jej napra-
wienia w pełnej wysokości.

Ewidencjonowanie 
czasu pracy pracowników
Każdy pracodawca, zatrudniający nawet 
jednego pracownika, ma obowiązek pro-
wadzenia ewidencji czasu pracy. Pracow-
nikiem jest nie tylko osoba zatrudniona 
na umowę o pracę, ale także na podsta-
wie mianowania, powołania, wyboru 
oraz spółdzielczej umowy o pracę.

Ewidencja powinna być prowadzona tak, 
aby na jej podstawie możliwe było ustalenie 
i wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia 
w prawidłowej wysokości oraz udzielenie od-
powiedniej liczby dni wolnych od pracy. Karta 
ewidencji czasu pracy powinna umożliwiać 
ewidencję godzin przepracowanych w nie-
dziele, święta, dni wolne wynikające z prze-
ciętnie 5-dniowego tygodnia pracy oraz w dni 
wolne udzielone w zamian za tę pracę. Nale-
ży pamiętać, że to, czy np. zapewniono pra-
cownikowi odpowiednią liczbę dni wolnych 
od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego ty-
godnia pracy lub czy zrekompensowano mu 
pracę w godzinach nadliczbowych, może być 
zweryfikowane przez inspektora Państwowej 
Inspekcji Pracy w postępowaniu kontrolnym. 
Pracodawca, który narusza przepisy dotyczą-

ce rozliczania czasu pracy oraz nie prowadzi 
ewidencji czasu pracy, popełnia wykrocze-
nie zagrożone karą grzywny od 1 tys. zł do 
30 tys. zł (art. 281 pkt 5 i 6 k.p.).

Imienna karta ewidencji czasu pracy pra-
cownika powinna umożliwiać ewidencjono-
wanie na bieżąco: 
■ liczby godzin przepracowanych w poszcze-

gólnych dobach – czego skutkiem może 
okazać się przekroczenie norm dobowych 
oraz tygodniowych i powstanie nadgodzin, 

■ pracy w porze nocnej, 
■ dyżurów, 
■ urlopów, 
■ zwolnień od pracy oraz innych usprawie-

dliwionych i nieusprawiedliwionych nie-
obecnści w pracy. 
Przykładowy wzór prawidłowo prowadzo-

nej ewidencji czasu pracy przedstawiono na 
następnej stronie.

W stosunku do pracowników młodocianych 
w ewidencji należy także uwzględnić ich czas 
pracy przy pracach wzbronionych modocia-
nym, jeżeli wykonanie tego rodzaju prac jest 
dozwolone w celu odbycia przygotowania za-
wodowego. 

karta
 ewidencji

kara 
grzywny
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Do tak prowadzonej imiennie dla każ-
dego pracownika ewidencji czasu pra-
cy należy dołączać wnioski o udziele-

nie czasu wolnego w zamian za czas 
przepracowany w godzinach nadliczbo-
wych.

Wzór wniosku o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych

Warszawa, 27 czerwca 2011 r. 
Joanna Kowalska
ABC Sp. z o.o. 
specjalista ds. płac
 Jacek Roszkowski 
 Prezes Zarządu ABC Sp. z o.o. 

Wniosek o udzielenie czasu wolnego
w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 1512 § 1 k.p., zwracam się z prośbą o udzielenie mi: 
1)  czasu wolnego 28 czerwca 2011 r. w godz. 14.00–16.00 w zamian za godziny nadliczbo-

we przepracowane 17 czerwca 2011 r. w godz. 16.00–18.00, 
2)  dnia wolnego 29 czerwca 2011 r. w zamian za godziny nadliczbowe przepracowane 

16 czerwca 2011 r. w godz. 16.00–20.00 (4 godziny) i 20 czerwca w godz. 16.00–20.00 
(4 godziny). 

 Z poważaniem 
 Joanna Kowalska
Decyzja pracodawcy: 
Wyrażam zgodę, Jacek Roszkowski
27 czerwca 2011 r. 

Czy ewidencja czasu pracy 
musi być podpisana 
przez pracownika

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy 
pracownika samodzielnie i nie ma obowiązku 
konsultować jej treści z pracownikiem. Poza tym 
przepisy prawa pracy nic nie mówią o obowiąz-
ku podpisania ewidencji czasu pracy przez pra-
cownika. A zatem żądanie pracodawcy złożenia 
podpisu w celu jej uwiarygodnienia czy potwier-
dzenia nie znajduje uzasadnienia w przepisach 
prawa, co oznacza, że pracownik nie musi pod-
pisywać karty ewidencji czasu pracy.

Jednak wielu pracodawców wprowadza 
taki zwyczaj, aby w przyszłości uniknąć nie-
porozumień chociażby co do liczby nadgo-
dzin. Takie postępowanie nie będzie niepra-

widłowe. Pracownik, składając swój podpis, 
potwierdza, że zapisy zawarte w ewidencji są 
zgodne ze stanem faktycznym.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracownik nie musi podpisywać karty ewi-
dencji czasu pracy.

Ograniczenia w zakresie 
sposobu prowadzenia 
ewidencji czasu pracy

Istnieją pewne różnice w zakresie sposobu 
prowadzenia ewidencji czasu pracy dla po-
szczególnych pracowników. Dla niektórych 
z nich pracodawca nie musi prowadzić ewi-
dencji godzin pracy.

Pracownicy, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji godzin pracy

Lp. Grupy pracowników Przypadki, kiedy nie trzeba prowadzić 
ewidencji godzin pracy

1 2 3

1 Pracownicy objęci systemem zadaniowego 
czasu pracy

W systemie zadaniowym pracodawca ma 
ograniczone możliwości w zakresie kontro-
lowania i ewidencjonowania czasu pracy

podpis 
pracownika

zapisy 
w ewidencji
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1 2 3

ze względu na rodzaj pracy lub jej organi-
zację, np. przy zatrudnieniu listonosza, 
inkasenta, akwizytora czy dziennikarza.

2 Pracownicy zarządzający w imieniu praco-
dawcy zakładem pracy

Do pracowników zarządzających zaliczamy 
osoby kierujące jednoosobowo zakładem 
pracy i ich zastępców oraz pracowników 
wchodzących w skład kolegialnego organu 
zarządzającego zakładem pracy (np. człon-
kowie zarządu w spółce z o.o.) i główni księ-
gowi (art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy).

3 Pracownicy otrzymujący ryczałt za godziny 
nadliczbowe i/lub za pracę w porze nocnej

Ryczałt może być stosowany tylko do pra-
cowników wykonujących stale pracę poza 
zakładem pracy, np. do przedstawicieli han-
dlowych, i w stosunku do których dokładna 
kontrola liczby przepracowanych godzin 
nadliczbowych jest dość utrudniona.

Katalog pracowników, którym nie ewiden-
cjonuje się godzin pracy, jest zamknięty i nie 
może być interpretowany rozszerzająco. 
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania 
godzin pracy nie jest równoznaczne ze zwol-
nieniem z konieczności prowadzenia ewiden-
cji czasu pracy. Ewidencja czasu pracy takich 
pracowników będzie wyglądała tak samo, jak 
pozostałych pracowników, poza liczbą prze-
pracowanych godzin w poszczególnych 
dniach, która nie będzie wykazywana. Dzień 
przepracowany przez takiego pracownika 
może być oznaczony np. symbolem „ob.”, co 
oznacza, że pracownik był obecny w pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowa-
nia godzin pracy niektórych grup pracow-
ników nie zwalnia pracodawcy z obowiąz-
ku prowadzenia dla tych pracowników 
ewidencji czasu pracy.

Od powyższych zasad istnieje wyjątek doty-
czący kierowców, dla których w ewidencji 
czasu pracy należy wykazywać liczbę godzin 
pracy w poszczególnych dniach, bez względu 
na system czasu pracy, w którym są zatrud-
nieni, w tym także dla zatrudnionych w syste-
mie zadaniowego czasu pracy (art. 25 ustawy 
o czasie pracy kierowców).

Co grozi za nierzetelne 
prowadzenie ewidencji 
lub jej brak

Jeśli pracodawca nie prowadzi ewidencji 
czasu pracy, może zostać ukarany przez in-
spektora pracy. Naruszenie przepisów o cza-

sie pracy lub nieprowadzenie ewidencji 
stanowi wykroczenie przeciw prawom pra-
cowniczym, którego konsekwencją może być 
nałożenie mandatu przez inspektora PIP 
w formie grzywny w wysokości maksymalnie 
2 tys. zł. Jeżeli pracodawca ukarany co naj-
mniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika, określone w Kodeksie 
pracy, popełnia w ciągu 2 lat od dnia ostatnie-
go ukarania ponownie wykroczenie, inspek-
tor pracy może w postępowaniu manda-
towym nałożyć grzywnę w wysokości do 
5 tys. zł (art. 96 § 1a i 1b Kodeksu postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia).

Inspektor może również wystąpić z własnej 
inicjatywy do sądu o nałożenie kary grzywny 
na pracodawcę w wysokości od 1 tys. zł do 
30 tys. zł (art. 281 pkt 5 i 6 k.p.).

Jeżeli pracodawca fałszuje ewidencję 
w celu ukrycia rzeczywistej liczby godzin 
przepracowanych przez pracownika, to nara-
ża się na złożenie doniesienia przez inspekto-
ra, a tym samym wniosku do prokuratury 
o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Fał-
szowanie ewidencji może stanowić przestęp-
stwo przeciwko wiarygodności dokumentów 
lub poświadczenia nieprawdy, które są zagro-
żone karą pozbawienia wolności od 3 miesię-
cy do 5 lat.

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy nie 
zwalnia pracodawcy z obowiązku udowod-
nienia w razie sporu, że pracownik nie wyko-
nywał pracy w godzinach nadliczbowych. Sąd 
w takich sytuacjach dopuszcza inne dowody 
w sprawie, takie jak książka wejść i wyjść, od-
czyty z kart magnetycznych (tj. elektronicz-
nego systemu potwierdzania obecności), in-
dywidualne zapiski pracownika, jak również 
zeznania świadków.

czas pracy 
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Za jaki okres należy sporządzać 
i komu udostępniać ewidencję

Obowiązujące przepisy nie rozstrzygają, jaki 
okres powinna obejmować ewidencja czasu 
pracy. Niektórzy praktycy uważają, że ewiden-
cja powinna być tworzona na obowiązujący 
pracownika okres rozliczeniowy. Brakuje jed-
nak przepisów, które potwierdzałyby takie sta-
nowisko, w związku z czym to pracodawcy po-
zostawia się swobodę decydowania, na jaki 
okres będzie sporządzał ewidencję. Z uwagi na 
konieczność prawidłowego ustalania wysoko-
ści wynagrodzenia, które powinno być wypła-
cane co najmniej raz w miesiącu, PIP wskazu-
je, że najwygodniej i najpraktyczniej jest 
prowadzić ewidencję miesięczną.

Poza organem kontroli, jakim jest PIP, rów-
nież pracownik ma prawo wglądu do swojej 
ewidencji czasu pracy na każde żądanie 
(art. 149 § 1 k.p.). Wgląd pracownika do ewi-
dencji może polegać na przedłożeniu orygi-
nalnego dokumentu do zapoznania się z nim, 
sporządzeniu odpisu ewidencji lub zrobieniu 
jej kserokopii. Pracodawca powinien spełnić 
takie żądanie pracownika.

Jak długo przechowywać 
ewidencję czasu pracy

W obowiązujących przepisach prawa pracy 
nie określono wprost, jak długo powinna być 
przechowywana ewidencja czasu pracy. 
W praktyce występuje kilka interpretacji do-
tyczących długości okresu jej przechowywa-
nia. Zgodnie z nimi, ewidencję czasu pracy 
należy przechowywać:
■ 50 lat, uznając ewidencję za dokumentację 

pracowniczą, którą należy przechowywać 
przez taki czas (§ 8 rozporządzenia w spra-
wie zakresu prowadzenia przez pracodaw-
ców dokumentacji... w zw. z art. 51u usta-
wy o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach),

■ 5 lat, uznając, że ewidencja czasu pracy 
jest dokumentem służącym do naliczania 
wynagrodzeń za pracę, jej okres przecho-
wywania jest taki sam, jak dla takiej doku-
mentacji. Dokumentację płacową, w tym 
materiały źródłowe do obliczania wysoko-
ści płac, należy przechowywać przez okres 
5 lat (załącznik nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie postępowania z dokumentacją, 
zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania 
oraz zasad i trybu przekazywania materia-
łów archiwalnych do archiwów państwo-
wych),

■ 3 lata, ponieważ roszczenia ze stosunku 
pracy przedawniają się z upływem tego 
okresu (art. 291 § 1 k.p.).
Zdaniem większości ekspertów prawa pra-

cy, przechowywanie ewidencji czasu pracy 
przez okres dłuższy niż 3 lata nie jest koniecz-
ne, gdyż z upływem tego okresu roszczenia 
pracownicze przedawniają się. Dlatego 3-let-
ni okres przechowywania ewidencji czasu 
pracy należy uznać za uzasadniony.

Ewidencja czasu pracy 
w formie papierowej 
czy elektronicznej

Nie istnieją szczegółowe regulacje co do for-
my, w której ma być prowadzona ewidencja 
czasu pracy. Co do zasady, powinna być ona 
prowadzona w formie karty, co może wskazy-
wać na konieczność jej prowadzenia w formie 
papierowej. W praktyce spotykamy się rów-
nież z elektronicznym sposobem prowadzenia 
ewidencji. Tę formę należy uznać za dopusz-
czalną pod warunkiem, że w razie potrzeby 
możliwe będzie sporządzenie jej wydruku. 
Wydruk należy na każde żądanie udostępniać 
pracownikowi oraz organowi kontrolującemu, 
jak np. inspektorowi PIP, który będzie przepro-
wadzał kontrolę w zakładzie pracy.

Najważniejsze zasady dotyczące prowadze-
nia ewidencji czasu pracy:
■ Ewidencję czasu pracy należy prowadzić 

odrębnie dla każdego pracownika, bez 
względu na liczbę pracowników zatrudnio-
nych w zakładzie pracy.

■ Ewidencję należy prowadzić dla pracowni-
ków zatrudnionych w zadaniowym syste-
mie czasu pracy, zarządzających oraz otrzy-
mujących ryczałt za godziny nadliczbowe 
i/lub za pracę w porze nocnej. Ich ewiden-
cja nie zawiera jedynie liczby przepracowa-
nych godzin w poszczególnych dobach.

■ W ewidencji dla pracowników młodocia-
nych należy uwzględniać odrębnie czas 
pracy młodocianego przy pracach wzbro-
nionych, których wykonywanie jest dla nie-
go dozwolone w celu odbycia przygotowa-
nia zawodowego.

■ Nie można odmówić inspektorowi PIP oraz 
pracownikowi wglądu do ewidencji. Pra-
cownik na każde żądanie może sporządzać 
odpisy ze swojej ewidencji.

■ Ewidencję należy sporządzać zgodnie ze 
stanem faktycznym. Niezgodne i nierzeczy-
wiste zapisy w ewidencji są fałszowaniem 
dokumentu, co jest zagrożone karą pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
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■ Ewidencja jest dowodem w sprawie rosz-
czenia pracownika o wypłatę wynagrodze-
nia za pracę w nadgodzinach. Brak ewi-
dencji nie zwalnia pracodawcy z obowiązku 
udowodnienia innego stanu faktycznego 
niż przedstawia pracownik.

MARTA JENDRASIK
ekspert ds. prawa pracy, wykładowca

ZGODNIE Z PRAWEM 

Art. 129 k.p. 
§ 1. Czas pracy nie może przekraczać 
8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
pracy w przyjętym okresie rozliczenio-
wym nieprzekraczającym 4 miesięcy, 
z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144.
§ 2. W każdym systemie czasu pracy, je-
żeli jest to uzasadnione przyczynami 
obiektywnymi lub technicznymi lub do-
tyczącymi organizacji pracy, okres rozli-
czeniowy może być przedłużony, nie 
więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy 
zachowaniu ogólnych zasad dotyczą-
cych ochrony bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników.
§ 3. Rozkład czasu pracy danego pra-
cownika może być sporządzony – w for-
mie pisemnej lub elektronicznej – na 
okres krótszy niż okres rozliczeniowy, 
obejmujący jednak co najmniej 1 mie-
siąc. Pracodawca przekazuje pracowni-

kowi rozkład czasu pracy co najmniej na 
1 tydzień przed rozpoczęciem pracy 
w okresie, na który został sporządzony 
ten rozkład.
§ 4. Pracodawca nie ma obowiązku spo-
rządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli:
1)  rozkład czasu pracy pracownika wy-

nika z prawa pracy, obwieszczenia, 
o którym mowa w art. 150 § 1, albo 
z umowy o pracę,

2)  w porozumieniu z pracownikiem 
ustali czas niezbędny do wykonania 
powierzonych zadań, uwzględniając 
wymiar czasu pracy wynikający 
z norm określonych w § 1; w takim 
przypadku rozkład czasu pracy usta-
la pracownik,

3)  na pisemny wniosek pracownika sto-
suje do niego rozkłady czasu pracy, 
o których mowa w art. 1401,

4)  na pisemny wniosek pracownika 
ustali mu indywidualny rozkład cza-
su pracy.

§ 5. Jeżeli w danym miesiącu, ze wzglę-
du na rozkład czasu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, pracownik nie 
ma obowiązku wykonywania pracy, 
przysługuje mu wynagrodzenie w wy-
sokości nie niższej niż minimalne wyna-
grodzenie za pracę ustalane na podsta-
wie odrębnych przepisów; w przypadku 
pracownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy wysokość 
tego wynagrodzenia ustala się propor-
cjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Ustalanie planu urlopów
Pracodawca, który jest zobowiązany do 
sporządzania planu urlopów, powinien 
go przygotować najpóźniej do 31 grud-
nia danego roku na rok następny. Plan 
urlopów powinien uwzględniać wszyst-
kie rodzaje urlopów wypoczynkowych, 
a więc: bieżący, zaległy i uzupełniający 
(urlop wypoczynkowy w wyższym wy-
miarze, do którego pracownik nabędzie 
prawo w trakcie trwania roku kalenda-
rzowego).

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzie-
lane zgodnie z planem urlopów (art. 163 § 1 
k.p.). W pewnych sytuacjach pracodawca 

może jednak nie sporządzać planu urlopów, 
a mianowicie wówczas, gdy:
■ u danego pracodawcy nie działa zakłado-

wa organizacja związkowa,
■ zakładowa organizacja związkowa wyrazi 

zgodę na odstąpienie przez pracodawcę od 
obowiązku sporządzania planu urlopów.
Obowiązek sporządzenia planu urlopów 

mają zatem pracodawcy, u których działają 
związki zawodowe, które nie zgodziły się 
na odstąpienie od ustalania planu urlopów 
(art. 163 § 11 k.p.). Jednak nawet wtedy, gdy 
pracodawca nie ma obowiązku przygotowa-
nia planu urlopów, warto go sporządzić, aby 
zapewnić lepszą organizację pracy w firmie.

urlop 
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pracy
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Czy plan urlopów 
musi obejmować cały rok

Przepisy nie nakazują pracodawcy spo-
rządzania jednego planu na cały rok. 
A zatem pracodawca może przygotować 

np. półroczne czy kwartalne plany urlo-
powe. Pracodawca może również przygo-
towywać plany urlopowe oddzielnie dla 
poszczególnych części swojego przedsię-
biorstwa (np. działów, oddziałów regio-
nalnych).

Zalety i wady tworzenia planu urlopów

Zalety Wady

■ umożliwia pracownikom wykorzystanie 
urlopu wypoczynkowego w terminach 
z góry znanych,

■ w dużych zakładach pracy plan urlopów 
ułatwia eliminowanie konfliktów między 
pracownikami, wynikających z korzysta-
nia z urlopów według zasady „kto pierw-
szy, ten lepszy”,

■ umożliwia zapewnienie normalnego funk-
cjonowania zakładu pracy, również w se-
zonie urlopowym.

■ konieczność planowania terminów urlo-
pów z dużym wyprzedzeniem,

■ dość często konieczna jest korekta planu 
w trakcie jego obowiązywania.

PRZYKŁAD

Ilość pracy w administracji firmy ABC 
jest taka sama w ciągu całego roku. Pra-
codawca sporządza więc dla admini-
stracji roczne plany urlopowe. W dziale 
produkcji firmy ABC zapotrzebowanie 
na pracę znacząco się zmienia w trakcie 
roku, co wynika ze zmieniającej się licz-
by zamówień. Nie można również 
z góry przewidzieć liczby zamówień, 
które pracodawca otrzyma w danym 
roku. Dlatego dla działu produkcyjnego 
pracodawca sporządza plany urlopowe 
trzy razy w roku, za każdym razem na 
4-miesięczne okresy. Takie postępowa-
nie pracodawcy jest prawidłowe.

Plan urlopów powinien być sporządzony 
zawsze przed rozpoczęciem okresu, który ten 
plan obejmuje. W przypadku planów urlopo-
wych obejmujących cały rok kalendarzowy, 
plan powinien być ustalony najpóźniej do 
31 grudnia poprzedniego roku. Pracownik 
nabywa prawo do urlopu od 1 stycznia dane-
go roku, dlatego już w styczniu może skorzy-
stać z urlopu wypoczynkowego. Biorąc pod 
uwagę fakt, że przy sporządzaniu planu urlo-
pów pracodawca powinien uwzględniać su-
gestie pracowników co do terminów urlopów, 
dobrym rozwiązaniem jest zwrócenie się 
do pracowników w tej sprawie odpowiednio 
wcześniej.

■ ZAPAMIĘTAJ
Plan urlopów należy sporządzić przed roz-
poczęciem okresu, którego plan dotyczy.

Kto sporządza plan urlopów
Plan urlopów sporządza pracodawca. Nale-

ży przyjąć, że nie musi w tym zakresie uzyski-
wać zgody związków zawodowych, bowiem 
w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy od 
1 stycznia 2003 r. uchylono obowiązek usta-
lania planu urlopowego z organizacjami 
związkowymi. Zmiany tej nie zharmonizowa-
no jednak z ustawą z 23 maja 1991 r. o związ-
kach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, 
poz. 854 z późn. zm.). Określa ona bowiem, 
że jeżeli w sprawie ustalania planu urlopowe-
go organizacje związkowe lub organizacje 
związkowe reprezentatywne nie przedstawią 
wspólnego stanowiska w terminie 30 dni, to 
pracodawca sam opracowuje plan urlopów po 
rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organiza-
cji związkowych. Ustawodawca, usuwając 
z Kodeksu pracy  zapisy dotyczące obowiązku 
uzgadniania planu urlopowego ze związka-
mi zawodowymi, miał zamiar zlikwidować 
ten obowiązek. Zawarty zatem w ustawie 
o związkach zawodowych obowiązek ustala-
nia planu urlopowego ze związkami może 
mieć zastosowanie jedynie do pracodawców, 
którzy dobrowolnie przyjęli na siebie obo-
wiązek takich konsultacji. Nie ma bowiem 
przeszkód, aby pracodawca zobowiązał 
się w przepisach wewnątrzzakładowych 
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(np. w układzie zbiorowym pracy) do 
ustalania planu urlopów w porozumie-
niu np. ze związkami zawodowymi.

Pracodawca powinien jednak przy 
ustalaniu planu urlopów uwzględniać 
wnioski urlopowe pracowników, jeżeli 
zaproponowane przez nich terminy wy-
korzystania urlopu nie będą powodować 
zakłóceń toku pracy (art. 163 § 1 k.p.).

W praktyce dla pracodawców bardziej 
korzystne może okazać się sporządzanie 
planu urlopów niż rezygnowanie z tego 
obowiązku, gdyż pracodawca w trakcie 
tworzenia planu urlopów bierze jedynie 
pod uwagę wnioski pracowników. Nato-
miast w razie rezygnacji ze sporządzenia 
planu urlopów pracodawca musi ustalać 
terminy urlopów po porozumieniu z pra-
cownikami.

Obowiązek osiągnięcia porozumienia 
z pracownikami zakłada większą inge-
rencję pracowników w terminy urlopów 
niż obowiązek wzięcia pod uwagę wy-
łącznie wniosku pracownika.

PRZYKŁAD

Podczas tworzenia planu urlopów 
rada pracowników zażądała niepla-
nowania urlopów pracowników 
w pierwszym tygodniu lipca 2013 r. 
z uwagi na planowane w tym ter-
minie wybory uzupełniające do 
rady pracowników. Pracodawca nie 
ma obowiązku spełnienia żądania 
rady i może uwzględnić wnioski 
pracowników albo sam wyznaczyć 
pracownikom urlopy w planie urlo-
pów w pierwszym tygodniu lipca. 
Natomiast gdyby w zakładzie, 
w którym nie ma planu urlopów, 
pracownicy odmówili skorzystania 
z urlopu w pierwszym tygodniu lip-
ca 2013 r. z uwagi na wybory do 
rady pracowników, pracodawca 
musiałby negocjować z pracowni-
kami inny termin wykorzystania 
przez nich urlopu.

Jakie urlopy uwzględniać 
w planie urlopów

W planie urlopów nie można zamiesz-
czać urlopu na żądanie, gdyż o terminie 
wykorzystania tego urlopu decyduje jed-

nostronnie pracownik (art. 163 § 1 k.p.). 
Należy natomiast przynajmniej raz za-
planować w nim minimum 2-tygodnio-
wy wypoczynek, czyli taką część urlopu, 
która obejmuje co najmniej 14 nieprze-
rwanych dni kalendarzowych.

W planie urlopów trzeba uwzględnić 
również pracowników, którzy rozpoczy-
nają pierwszą pracę w życiu, mimo że 
pracownicy ci nabywają prawo do urlopu 
po przepracowaniu każdego miesiąca 
(art. 153 § 1 k.p.). Jeżeli pracownik po-
dejmujący pierwszą pracę jest zatrudnio-
ny na umowę terminową (np. na okres 
próbny, na czas określony),  w planie 
urlopów pracodawca powinien uwzględ-
nić urlop w wymiarze, jaki mu przysługu-
je za dany rok proporcjonalnie do czasu 
trwania tej umowy. W przypadku prze-
dłużenia umowy terminowej i zwiększe-
nia w związku z tym przysługującego 
pracownikowi za dany rok wymiaru urlo-
pu, pracodawca powinien dokonać ko-
rekty planu urlopu i uwzględnić urlop, 
do którego pracownik nabył prawo.

Plan urlopów powinien przewidywać 
także urlopy pracowników powraca-
jących do pracy w trakcie roku, np. po 
ur lopie wychowawczym lub bezpłat-
nym. Nato miast pracodawca nie musi 
uw zględ niać w planie urlopów pracow-
ników, którzy w okresie obejmującym 
ten plan nie będą obecni w pracy, np. na 
cały rok mają udzielony urlop wycho-
wawczy.

Jak ustalać 
plan urlopów

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej in-
formacje, pracodawca może ustalić plan 
urlopów według procedury przedstawio-
nej w tabeli na str. 34.

Czy konieczne są wnioski 
urlopowe, jeżeli 
sporządzono plan urlopów

Wśród specjalistów prawa pracy istnie-
ją rozbieżności co do tego, czy fakt usta-
lenia planu urlopów zwalnia pracownika 
z obowiązku składania każdorazowo od-
rębnego wniosku urlopowego o udziele-
nie urlopu zgodnie z planem. W tej spra-
wie rozbieżne są również orzeczenia 
Sądu Najwyższego.

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

urlop 
na żądanie
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Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego 
wyrażonym w uchwale z 6 marca 1980 r. 
(sygn. akt V PZP 7/79, OSNC 1980/7–8/132), 
prawidłowo sporządzony plan urlopów stano-
wi wystarczającą podstawę do tego, aby pra-
cownik w dniu uwzględnionym w planie ur-
lopów nie stawił się do pracy. Oddzielne 
zawiadomienie pracownika o terminie urlopu 
wypoczynkowego nie jest w takim wypadku 
konieczne. Natomiast w wyroku z 5 września 
1979 r. (sygn. akt I PRN 82/79) Sąd Najwyż-
szy uznał, że istnienie u pracodawcy planu 
urlopów nie daje pracownikowi uprawnienia 
do rozpoczęcia urlopu w zaplanowanym ter-
minie. Konieczne jest jeszcze oświadczenie 
przez zakład wobec pracownika woli (wyra-
żenie zgody), by ten w konkretnym okresie 
(z reguły jest to okres przewidziany w planie) 
urlop wykorzystał.

Zwolennicy pierwszego z ww. poglądów 
twierdzą, że wnioski urlopowe składane 

u pracodawców, u których funkcjonuje plan 
urlopów, mają wyłącznie charakter porząd-
kowy. Zwolennicy drugiego poglądu uważa-
ją z kolei, że urlop może zostać udzielony 
wyłącznie po złożeniu przez pracownika sto-
sownego wniosku, niezależnie od istnienia 
planu urlopów. W praktyce w większości 
przypadków pracownik, który chce skorzy-
stać z urlopu wypoczynkowego zgodnie 
z planem urlopów, jest zobowiązany złożyć 
wniosek urlopowy.

Nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, 
który z prezentowanych poglądów jest pra-
widłowy. Pracodawca, decydując się na 
stosowanie jednego z możliwych rozwią-
zań, powinien tę kwestię rozstrzygnąć 
jednoznacznie np. w regulaminie pracy, 
tj. powinien wyraźnie zaznaczyć, czy po 
ustaleniu planu urlopów pracownicy są zo-
bowiązani składać odrębne wnioski ur-
lopowe.

Procedura ustalania planu urlopów

Krok 1 Ustalenie okresu obowiązywania planu 
urlopów

Okres, na jaki powinien zostać sporządzo-
ny plan urlopów, jest związany z rodzajem 
działalności pracodawcy. W przypadku 
dużej dynamiki zmian zadań realizowa-
nych przez pracodawcę w ciągu roku lep-
szym rozwiązaniem jest tworzenie planów 
na krótsze okresy, np. kwartalne.

Krok 2 Wyznaczenie terminów składania pro-
pozycji terminów urlopowych przez pra-
cowników

Gdy pracownicy sami nie złożą propozy-
cji terminów urlopu wypoczynkowego, 
terminy tych urlopów samodzielnie ustali 
pracodawca.

Krok 3 Analiza propozycji pracowników Pracodawca nie jest związany wnioska-
mi pracowników. Jednak powinien je 
uwzględnić w takim zakresie, w jakim nie 
będzie to powodowało zakłóceń w nor-
malnym trybie pracy zakładu.

Krok 4 Ustalenie planu urlopowego Konstruując plan urlopów, należy pa-
miętać o obowiązkowym, przynajmniej 
14-dniowym nieprzerwanym okresie 
wypoczynku oraz terminach, w których 
pracownik powinien wykorzystać zale-
gły urlop. W planie urlopów nie należy 
uwzględniać urlopu na żądanie. Pra-
codawca powinien również pamiętać 
o obowiązku równego traktowania pra-
cowników w zakresie udzielania urlopów 
(zakaz dyskryminacji).

Krok 5 Ogłoszenie planu urlopowego Plan urlopów należy podać do wiadomo-
ści pracowników w sposób zwyczajowo 
przyjęty w zakładzie. Należy pamiętać 
o ogłoszeniu planu z pewnym wyprze-
dzeniem.

regulamin 
pracy

wnioski 
urlopowe
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■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca powinien ustalić w regulaminie 
pracy, czy pracownik ma dodatkowo składać 
wniosek urlopowy, jeżeli chce skorzystać 
z urlopu ustalonego w planie urlopów.

Po sporządzeniu planu urlopów pracodaw-
ca jest zobowiązany podać go do wiadomości 
pracowników w sposób przyjęty w jego firmie 
(art. 163 § 2 k.p.). Może to zrobić np. przez 
wywieszenie planu urlopów na tablicy ogło-
szeń czy rozesłanie pocztą internetową. Plan 
urlopów jest wiążący dla pracowników i pra-
codawcy od momentu ogłoszenia go w spo-
sób przyjęty u danego pracodawcy.

Urlopy udzielane niezależnie 
od planu urlopów

Niezależnie od planu urlopów pracodawca 
jest zawsze zobowiązany uwzględnić wnioski 
urlopowe następujących grup pracowników 
(pracodawca jest związany wnioskiem pra-
cownika zarówno co do wymiaru, jak i termi-
nu urlopu):
■ pracownic występujących o udzielenie 

urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po 
urlopie macierzyńskim podstawowym i do-
datkowym,

■ pracowników (ojców wychowujących 
dziecko), którzy korzystają z urlopu wypo-
czynkowego bezpośrednio po urlopie ma-
cierzyńskim podstawowym lub dodatko-
wym,

■ pracowników (ojców wychowujących 
dziecko), którzy korzystają z urlopu wypo-
czynkowego bezpośrednio po urlopie oj-
cowskim,

■ pracowników, którzy korzystają z urlopu 
wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie 
na warunkach urlopu macierzyńskiego 
podstawowym lub dodatkowym,

■ młodocianych uczęszczających do szkół, 
którzy występują z wnioskiem o udzielenie 
urlopu wypoczynkowego podczas ferii 
szkolnych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracownicy, która złożyła wniosek o udzie-
lenie urlopu wypoczynkowego bezpośred-
nio po urlopie macierzyńskim, pracodawca 
nie może odmówić udzielenia urlopu wy-
poczynkowego w terminie wskazanym 
przez tę pracownicę.

Pracodawca, niezależnie od planu urlopów, 
może skierować pracownika do wykorzysta-

nia urlopu wypoczynkowego w terminie 
przez siebie wskazanym:
■ w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

(dotyczy to zarówno urlopu bieżącego, jak 
i zaległego),

■ w przypadku gdy pracownik odmawia 
wykorzystania zaległego urlopu wypo-
czynkowego w terminie do 30 września 
następnego roku (od 1 stycznia 2012 r. 
urlopu zaległego należy udzielać pra-
cownikowi nie do 31 marca, ale do 
30 września następnego roku przypada-
jącego po roku, w którym pracownik na-
był do niego prawo). Potwierdził to Sąd 
Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 
2006 r. (sygn. akt I PK 124/05, M.P.Pr. 
2006/3/119).

Zmiana planu urlopów

Z uwagi na trudne lub czasami niemożli-
we do zaplanowania zapotrzebowanie na 
pracę u danego pracodawcy, bardzo ścisłe 
przestrzeganie planu urlopów może być 
niemożliwe.

Konieczne może okazać się korygowanie 
już sporządzonego planu urlopów. Zmiana 
terminu urlopu może nastąpić (art. 164 k.p.):
■ na wniosek pracownika umotywowany 

ważnymi przyczynami,
■ z uwagi na szczególne potrzeby praco-

dawcy, tj. jeżeli nieobecność pracownika 
spowodowałaby poważne zakłócenia 
w toku pracy.
Przesunięcie terminu zaplanowanego ur-

lo pu wypoczynkowego może też nastąpić 
z powodów niezależnych od pracodawcy lub 
pracownika, takich jak np.:
■ niezdolność do pracy z powodu choroby,
■ odosobnienie w związku z chorobą za-

kaźną,
■ powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na 

przeszkolenie wojskowe na czas do 3 mie-
sięcy,

■ urlop macierzyński.
Zmiany w planie urlopów powinny być po-

dane do wiadomości wszystkich pracowni-
ków w ten sam sposób, w jaki poinformowa-
no pracowników o ustaleniu planu urlopów.

Konflikty związane 
z ustalaniem planu urlopów

Ustalanie terminów urlopów wypoczynko-
wych może powodować konflikty między pra-
cownikami. Aby zminimalizować ryzyko takich 

urlop 
macierzyński

przesunięcie 
urlopu
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konfliktów oraz ich ewentualne negatywne 
konsekwencje, pracodawca powinien zadbać 
o to, aby podczas ustalania planu urlopów nie 
doszło do dyskryminacji. Najbardziej atrakcyj-
ne terminy urlopowe nie mogą być w każdym 
roku przyznawane tym samym osobom.

Pracownicy powinni pamiętać, że odmowa 
wykorzystania urlopu w ustalonym w planie 
urlopów terminie może zostać uznana za na-
ruszenie obowiązków pracowniczych i być 
przyczyną rozwiązania umowy o pracę za 
wypowiedzeniem. Natomiast w przypadku 
uporczywego łamania wewnętrznych ustaleń 
w tym zakresie pracownik może zostać zwol-
niony bez wypowiedzenia.

MAURYCY ORGANA
specjalista w zakresie prawa pracy

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 163 k.p.
§ 1. Urlopy powinny być udzielane 
zgodnie z planem urlopów. Plan urlo-

pów ustala pracodawca, biorąc pod
uwagę wnioski pracowników i koniecz-
ność zapewnienia normalnego toku 
pracy. Planem urlopów nie obejmuje 
się części urlopu udzielanego pracow-
nikowi zgodnie z art. 1672.
§ 11. Pracodawca nie ustala planu ur-
lopów, jeżeli zakładowa organizacja 
związkowa wyraziła na to zgodę; doty-
czy to także pracodawcy, u którego nie 
działa zakładowa organizacja związko-
wa. W takich przypadkach pracodawca 
ustala termin urlopu po porozumieniu 
z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie 
drugie i trzecie stosuje się odpowied-
nio.
§ 2. Plan urlopów podaje się do wiado-
mości pracowników w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy.
§ 3. Na wniosek pracownicy udziela 
się jej urlopu bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim; dotyczy to także pra-
cownika–ojca wychowującego dziec-
ko, który korzysta z urlopu macierzyń-
skiego.

Badania profilaktyczne 
pracowników
Pracodawca ma obowiązek pokryć 
koszty badań profilaktycznych pracow-
ników, a ponadto musi zwrócić koszty 
podróży pracownika w razie przejazdu 
na badania profilaktyczne do innej 
miejscowości.

Kontrolnym badaniom lekarskim podlega 
pracownik, którego niezdolność do pracy 
z powodu choroby trwała dłużej niż 30 dni 
(art. 229 § 2 k.p.). Celem tych badań jest 
stwierdzenie braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do pracy na określonym stanowi-
sku. Jest to przesłanka warunkująca do-
puszczenie pracownika do pracy (art. 229 
§ 4 k.p.).

Zdaniem Sądu Najwyższego dopuszczal-
ne jest, aby pracownik przeprowadził bada-
nia kontrolne dopiero po powrocie z urlopu 
wypoczynkowego przypadającego bezpo-
średnio po okresie niezdolności do pracy 
(wyrok SN z 20 marca 2008 r., sygn. akt  II 
PK 214/07).

PRZYKŁAD

Pracownica w ciąży bezpośrednio przed 
urodzeniem dziecka przebywała na 
zwolnieniu lekarskim przez 31 dni. 
Obecnie jest na urlopie macierzyńskim 
do 20 sierpnia br. Od 21 sierpnia br. za-
mierza skorzystać z urlopu wypoczyn-
kowego. Obowiązkiem pracodawcy jest 
wydanie pracownicy skierowania na 
kontrolne badania lekarskie, a pracow-
nica powinna je wykonać po powrocie 
z urlopu wypoczynkowego, przed do-
puszczeniem jej do pracy.

Odmowa poddania się badaniom uzasad-
nia niedopuszczenie pracownika do pracy 
bez zachowania prawa do wynagrodzenia, 
gdy jedyną przyczyną tej odmowy są okolicz-
ności leżące po stronie pracownika (wyrok 
SN z 23 września 2004 r., sygn. akt I PK 

niezdolność 
do pracy

niedopuszczenie 
do pracy
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541/03). Niewywiązanie się z tego obowiąz-
ku może narazić go również na odpowiedzial-
ność porządkową, a także materialną, jeżeli 
spowodowałoby to szkodę dla pracodawcy. 
Dopuszczenie pracownika do pracy bez 
uprzedniego przeprowadzenia w terminie ba-
dań kontrolnych, które ze względu na rodzaj 
wykonywanej pracy były obowiązkowe, może 
być uznane za przyczynę zewnętrzną wypad-
ku przy pracy (por. wyrok SN z 5 września 
1996 r., sygn. akt  II PRN 9/96). Co za tym 
idzie, zaniedbania ze strony pracodawcy 
mogą narazić go na odpowiedzialność za wy-
kroczenia przeciwko prawom pracowniczym 
(art. 283 § 1 k.p.) oraz odpowiedzialność od-
szkodowawczą w razie pogorszenia się stanu 
zdrowia pracowników, co do których dopuścił 
się zaniedbania.

■ ZAPAMIĘTAJ
Do podstawowych obowiązków pracodaw-
cy należy: wydanie pracownikowi skiero-
wania na badania kontrolne, ustosun-
kowanie się do wyników badań i zaleceń 
(np. odsunięcie pracownika od pracy, prze-

niesienie do innej pracy zgodnie ze wska-
zówkami lekarskimi), pokrycie kosztów 
badań lekarskich i prowadzenie dokumen-
tacji z nimi związanej.

Koszty badań kontrolnych obciążają całko-
wicie pracodawcę. Ma on obowiązek wypła-
cić pracownikom wynagrodzenie za czas nie-
wykonywania pracy w związku z badaniami 
profilaktycznymi, które w miarę możliwości 
powinny być przeprowadzane w godzinach 
pracy.

Przeprowadzanie 
badania kontrolnego

Skierowanie jest dla lekarza przeprowadza-
jącego badanie podstawą do wydania orze-
czenia. Bez skierowania badanie kontrolne 
nie może być przeprowadzone.

Skierowanie powinno zawierać:
■ rodzaj badania profilaktycznego (badania 

kontrolne),
■ nazwę stanowisk lub stanowiska pracy,

Skierowanie na badania profilaktyczne

……………………..............           
        (oznaczenie pracodawcy)  

SKIEROWANIE DO LEKARZA 
UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

wstępnych, okresowych, kontrolnych*)

Kieruję Pana(ią) ..................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zam. ....................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

ur.  ......................................................................................................................................
(data)

na badania wstępne, okresowe, kontrolne*)

Pan(i)  .................................................................................................................................
ma być zatrudniony(a)/jest zatrudniony(a)*) na stanowisku  ............................................. ,
na którym występują/nie występują*) następujące czynniki szkodliwe dla zdrowia i warunki 
uciążliwe:  ...........................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................

.............................................................................
                     (miejscowość, data, podpis pracodawcy 
     lub osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy)

*) niepotrzebne skreślić

odpowiedzialność 
porządkowa

koszty 
badań
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■ informacje o czynnikach szkodliwych dla 
zdrowia lub niebezpiecznych warunkach,

■ informacje o aktualnych wynikach badań 
i pomiarach czynników szkodliwych.
Badania kontrolne pracowników oraz inne 

świadczenia zdrowotne są wykonywane na 
podstawie pisemnej umowy zawartej przez 
podmiot zobowiązany do ich zapewnienia 
(np. pracodawcę) z podstawową jednostką 
służby medycyny pracy (art. 12 ust. 1 ustawy 
z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pra-
cy – t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317 
z późn. zm.). Jednostkami organizacyjnymi 

służby medycyny pracy są podmioty wykonu-
jące działalność leczniczą w celu sprawowa-
nia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracującymi (z wyłączeniem pielęgniarek 
i położnych wykonujących zawód w formach 
określonych odrębnymi przepisami) oraz wo-
jewódzkie ośrodki medycyny pracy (art. 2 
ust. 2 ww. ustawy).

Obowiązkiem lekarza przeprowadzającego 
badanie profilaktyczne jest prowadzenie kar-
ty badań profilaktycznych i rejestru wyda-
nych zaświadczeń. Pracodawca musi zaś 
przechowywać orzeczenia lekarskie wydane 

Zaświadczenie lekarskie

.............................................
(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej

lub lekarza prywatnie praktykującego,
przeprowadzającego badanie 

profilaktyczne,
numer identyfikacyjny REGON)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosow-
nie do przepisów art. 43 pkt 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu pracy, orzeka się, że:
Pan(i) ..................................................................................................................................

 (imię i nazwisko)
urodzony(a) dnia ................................ miesiąca ................................... roku  .....................
zamieszkały(a) w  ...............................................................................................................
zatrudniony(a)/przyjmowany(a) do pracy*)

w  ........................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy/pracodawcy)

na stanowisku/na stanowisko  .............................................................................................
1)  wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych – zdolny(a) do wykonywania pracy 

na ww. stanowisku*),
Data następnego badania okresowego  ...........................................................................

2)  wobec przeciwwskazań zdrowotnych – niezdolny(a) do podjęcia/wykonywania pracy 
na ww. stanowisku*),

3)  wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił(a) zdolność do wykonywania dotychczaso-
wej pracy*) z dniem  .....................................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

……..…………………......….
(pieczęć i podpis lekarza 

przeprowadzającego badanie 
profilaktyczne)

............................, dnia .................. r.

POUCZENIE:
Osoba zainteresowana i pracodawca otrzymujący zaświadczenie lekarskie – w przypadku 
zastrzeżeń co do treści tego zaświadczenia – mogą wystąpić, w ciągu 7 dni od daty otrzyma-
nia zaświadczenia, z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do 
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane 
w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie 
medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

obowiązki 
lekarza

wyniki
 badań
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na podstawie przeprowadzonych kontrolnych 
badań profilaktycznych (art. 229 § 7 k.p.) 
w części B akt osobowych pracownika.

Niewykonanie badań kontrolnych przez 
pracownika może być potraktowane jako 
ciężkie naruszenie podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych, co z kolei jest podstawą 
rozwiązania stosunku pracy z winy pracowni-
ka zgodnie z art. 52 k.p.

Pracodawca nie może jednak rozwiązać 
z pracownikiem umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia, jeżeli ustanie przyczyna jego nie-
obecności (np. spowodowanej chorobą) i pra-
cownik stawi się do pracy (art. 53 § 3 k.p.).

Odwołanie od wydanego 
przez lekarza orzeczenia

Zaświadczenie zawierające orzeczenie le-
karskie otrzymuje zarówno pracodawca, jak 
i pracownik. Oznacza to, że obydwie strony 
stosunku pracy mają prawo odwołania się od 
decyzji lekarza wydanej w treści orzeczenia 
lekarskiego. Każda strona może wnieść od-
wołanie w ciągu 7 dni od dnia wydania za-
świadczenia.

Odwołanie wraz z wnioskiem o przeprowa-
dzenie ponownego badania składa się do wo-
jewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właś-
ciwego ze względu na miejsce świadczenia 
pracy lub siedzibę pracodawcy.

Ponowne badanie ma charakter badania 
profilaktycznego i przeprowadzane jest 
w ciągu 14 dni od dnia złożenia ww. wniosku, 
a pracownik ma obowiązek mu się poddać. 
Orzeczenie wydane na podstawie ponowne-
go badania jest ostateczne.

Koszty ponownych badań pokrywane są 
z budżetu województwa, ze środków prze-
znaczonych na finansowanie wojewódzkich 
ośrodków medycyny pracy.

MARTA JENDRASIK 
specjalista w zakresie prawa pracy 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 229 k.p.
§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim 
podlegają:
1)  osoby przyjmowane do pracy,
2)  pracownicy młodociani przenoszeni 

na inne stanowiska pracy i inni pra-
cownicy przenoszeni na stanowiska 

pracy, na których występują czynni-
ki szkodliwe dla zdrowia lub warun-
ki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają jed-
nak osoby przyjmowane ponownie do 
pracy u danego pracodawcy na to samo 
stanowisko lub na stanowisko o takich 
samych warunkach pracy, na podstawie 
kolejnej umowy o pracę zawartej w cią-
gu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnię-
ciu poprzedniej umowy o pracę z tym 
pracodawcą.
§ 2. Pracownik podlega okresowym ba-
daniom lekarskim. W przypadku nie-
zdolności do pracy trwającej dłużej niż 
30 dni, spowodowanej chorobą, pra-
cownik podlega ponadto kontrolnym 
badaniom lekarskim w celu ustalenia 
zdolności do wykonywania pracy na do-
tychczasowym stanowisku.
§ 3. Okresowe i kontrolne badania le-
karskie przeprowadza się w miarę moż-
liwości w godzinach pracy. Za czas 
niewykonywania pracy w związku 
z przeprowadzanymi badaniami pra-
cownik zachowuje prawo do wynagro-
dzenia, a w razie przejazdu na te bada-
nia do innej miejscowości przysługują 
mu należności na pokrycie kosztów 
przejazdu według zasad obowiązują-
cych przy podróżach służbowych.
§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do 
pracy pracownika bez aktualnego orze-
czenia lekarskiego stwierdzającego 
brak przeciwwskazań do pracy na okre-
ślonym stanowisku.
§ 5. Pracodawca zatrudniający pracow-
ników w warunkach narażenia na dzia-
łanie substancji i czynników rakotwór-
czych lub pyłów zwłókniających jest 
obowiązany zapewnić tym pracowni-
kom okresowe badania lekarskie także:
1)  po zaprzestaniu pracy w kontakcie 

z tymi substancjami, czynnikami lub 
pyłami,

2)  po rozwiązaniu stosunku pracy, je-
żeli zainteresowana osoba zgłosi 
wniosek o objęcie takimi badaniami.

§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 
i 5, są przeprowadzane na koszt praco-
dawcy. Pracodawca ponosi ponadto 
inne koszty profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad pracownikami, niezbędnej 
z uwagi na warunki pracy.
§ 7. Pracodawca jest obowiązany prze-
chowywać orzeczenia wydane na pod-

ponowne 
badanie
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stawie badań lekarskich, o których 
mowa w § 1, 2 i 5.
§ 8. Minister Zdrowia i Opieki Społecz-
nej w porozumieniu z Ministrem Pracy 
i Polityki Socjalnej określi w drodze roz-
porządzenia:
1)  tryb i zakres badań lekarskich, o któ-

rych mowa w § 1, 2 i 5, oraz często-
tliwość badań okresowych, a także 
sposób dokumentowania i kontroli 
badań lekarskich,

2)  tryb wydawania i przechowywania 
orzeczeń lekarskich do celów prze-

widzianych w kodeksie pracy 
i w przepisach wydanych na jego 
podstawie,

3)  zakres profilaktycznej opieki zdro-
wotnej, o której mowa w § 6 zdanie 
drugie,

4)  dodatkowe wymagania kwalifika-
cyjne, jakie powinni spełniać lekarze 
przeprowadzający badania, o któ-
rych mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawu-
jący profilaktyczną opiekę zdrowot-
ną, o której mowa w § 6 zdanie 
drugie.

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
Zadzwoń i zamów: tel. 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

PRAKTYCZNE WARSZTATY 
DLA KSIĘGOWYCH

T E M AT

VAT 2014 
– bieżące problemy   
   w rozliczaniu podatku

T E R M I N  11 czerwca 2014 r.

L O K A L I Z A C JA  Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y  Radosław Kowalski

1. VAT – krótkie wprowadzenie w aktualny stan prawny  
2. Praktyczne problemy związane z rozliczaniem czynności nieodpłatnych,  

w tym zagadnienie drukowanych materiałów reklamowych  i informacyjnych 
3. Obowiązek podatkowy od 2014 r. – najczęstsze problemy ze stosowaniem  

nowych regulacji 
4. Odwrotne obciążenie VAT w transakcjach krajowych i w obrocie z zagranicą
5. Podstawa opodatkowania –  transport, ubezpieczenie itp. czyli podstawa 

opodatkowania w świadczeniach kompleksowych
6. Korekty w VAT u sprzedawcy i nabywcy 
7. Dostawa towarów używanych – kiedy przysługuje prawo do zwolnienia z VAT 
8. Odliczanie podatku naliczonego
9. VAT od samochodów, części, paliwa – nowe regulacje i zasady ich stosowania  

w okresie przejściowym 
10. Podsumowanie

P R O G R A M
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Dokumentacja kadrowa cz. II 
– świadczenie pracy
Jak udowodnić wysokość wynagrodzenia pracownika 
w przypadku braku dokumentacji płacowej

PYTANIE
Jedna z naszych pracownic, która 
jest zatrudniona w zakładzie od 
2 lat, w czerwcu  ukończy powszech-
ny wiek emerytalny i będzie skła-
dała wniosek o emeryturę. Osoba 
ta miała najkorzystniejsze zarobki 
w latach 1985–2000 i chciałaby 
wskazać je do obliczenia przez ZUS 
postawy wymiaru emerytury. Zakła-
dy pracy, w których pracowała 
w tym okresie, uległy jednak likwi-
dacji. Pracownica nie ma również 
poświadczenia wynagrodzenia w le-
gitymacji ubezpieczeniowej. Jakimi 
innymi środkami dowodowymi bę-
dzie mogła udokumentować wyna-
grodzenie z tamtego okresu?

ODPOWIEDŹ
W przypadku Państwa pracowni-

cy wynagrodzenie można ustalić na 
podstawie tzw. dokumentacji za-
stępczej, m.in. umów o pracę, pism 
o powołaniu, mianowaniu oraz in-
nych dokumentów określających 
wynagrodzenie pracownika, uzy-
skanych w podmiotach zajmują-
cych się przechowywaniem takiej 
dokumentacji.  

WYJAŚNIENIE
Do potwierdzenia okresów zatrud-

nienia i wysokości wynagrodzeń do 
celów emerytalno-rentowych wystar-
czającymi dokumentami wydawany-
mi przez archiwa i inne jednostki, 
przechowujące dokumentację osobo-
wo-płacową zlikwidowanych zakła-
dów pracy, są uwierzytelnione ksero-
kopie m.in.:
■ indywidualnych kart wynagrodzeń 

(kart zarobkowych),
■ list płac (lub stosownych ich frag-

mentów),

■ świadectw pracy,
■ umów o pracę,
lub sporządzone i podpisane przez 
uprawnioną osobę – na podstawie po-
siadanej dokumentacji – wypisy lub 
zaświadczenia, których treść powinna 
uwzględniać żądania osoby zaintere-
sowanej.

Archiwa i inne jednostki przecho-
wujące dokumentację osobowo-pła-
cową zlikwidowanych zakładów pra-
cy są upoważnione do wydawania na 
jej podstawie odpisów, wyciągów, ko-
pii przechowywanych dokumentów, 
a także zaświadczeń, uwierzytelnio-
nych i podpisanych przez osoby kieru-
jące takim archiwum. Archiwa i inne 
jednostki zajmujące się przechowy-
waniem dokumentacji osobowo-pła-
cowej zlikwidowanych zakładów pra-
cy nie są uprawnione do wystawiania 
zaświadczeń Rp-7.

Podmioty te nie mogą jednak wyda-
wać zaświadczeń o zarobkach na dru-
ku ZUS Rp-7, ponieważ nie są do tego 
uprawnione. Mogą one jednak wyda-
wać osobom uprawnionym odpisy, 
wypisy, wyciągi lub kopie ich doku-
mentów osobowych, uwierzytelnione 
i podpisane przez osoby kierujące ta-
kimi archiwami.

W przypadku gdy nie jest możliwe 
ustalenie podstawy wymiaru składek 
(do celów obliczenia wysokości 
świadczenia) w okresie pozostawa-
nia w stosunku pracy wskazanym do 
ustalenia podstawy wymiaru emery-
tury i renty, za podstawę wymiaru 
ZUS przyjmuje kwotę obowiązujące-
go w tym okresie minimalnego 
wynagrodzenia pracowników, pro-
porcjonalnie do okresu podlegania 
ubezpieczeniu pracownika i wymia-
ru czasu pracy, w jakim był zatrud-
niony (art. 15 ust. 2a ustawy emery-

talnej). Niezależnie od tego, jaka jest 
faktyczna przyczyna braku możliwo-
ści udokumentowania zarobków, 
wnioskodawca nie musi jej udowad-
niać. Kwotę minimalnego wynagro-
dzenia ZUS przyjmuje z urzę du, bez 
konieczności składania przez zainte-
resowanego wniosku w tej sprawie.

PRZYKŁAD

Do ustalenia podstawy wymiaru 
emerytury Marian F. wskazał 
wynagrodzenie z 20 lat kalen-
darzowych wybranych z całego 
okresu podlegania ubezpiecze-
niom społecznym. Udokumen-
tował zarobki uzyskane w 17 la-
tach kalendarzowych, natomiast 
za 15 lat (z okresu 1985–2000), 
w których wykonywał zatrud-
nienie w pełnym wymiarze 
czasu pracy, nie posiada wy-
maganej dokumentacji. W celu 
ustalenia podstawy wymiaru 
emerytury ZUS uwzględni 17 lat, 
za które ubezpieczony przedło-
żył wykaz osiąganego wynagro-
dzenia, a za 3 nieudowodnione 
lata przyjmie minimalne wyna-
grodzenie obowiązujące w tym 
brakującym okresie.

Wysokość osiąganego wynagrodze-
nia decyduje o wysokości emerytury 
obliczanej na dotychczasowych zasa-
dach oraz emerytury obliczanej we-
dług mieszanego sposobu (w części 
emerytury ustalanej według dotych-
czasowych zasad), renty z tytułu nie-
zdolności do pracy (w tym renty szko-
leniowej, renty wypadkowej), a także 
kapitału początkowego. Na tej podsta-
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wie ustalana jest bowiem podstawa 
ich wymiaru.

Brak wynagrodzenia może spowo-
dować ustalenie świadczenia czy ka-
pitału początkowego, a w konsek-
wencji również nowej emerytury 
w zaniżonej wysokości. Dlatego waż-
ne jest, aby składając wniosek o przy-
znanie świadczenia lub obliczenie ka-
pitału początkowego przedstawić 
wszystkie dokumenty do ich oblicze-
nia w wysokości najkorzystniejszej dla 
ubezpieczonego.

Problem z udowodnieniem wysoko-
ści zarobków przez przyszłych świad-
czeniobiorców wynika m.in. z tego, że 
osoby te nie zwróciły się do praco-
dawcy o wystawienie zaświadczenia 
o zarobkach. Zakład pracy nie może 
bowiem odmówić wystawienia takie-
go zaświadczenia na prośbę pracow-
nika, ale nie ma obowiązku wystawia-
nia zaświadczenia „z urzędu”.

Od 1 stycznia 2003 r. płatnicy skła-
dek są zobowiązani do przechowywa-
nia list płac, kart wynagrodzeń i in-
nych dowodów, na podstawie których 
następuje ustalenie podstawy wymia-
ru emerytury lub renty, przez okres 
50 lat od dnia zakończenia przez 
ubezpieczonego pracy u danego płat-
nika (art. 125a ust. 4 ustawy eme-
rytalnej). Pracodawca nie ma obo-
wiązku wystawiania pracownikowi 
z urzędu zaświadczenia o jego za-
robkach.

W przypadku braku dokumentacji 
płacowej w zakładzie pracy dowodem 
potwierdzającym wysokość wynagro-
dzenia w celu ustalenia podstawy wy-
miaru świadczeń emerytalno-rento-
wych może być również legitymacja 

ubezpieczeniowa, zawierająca odpo-
wiednie wpisy o okresach zatrudnie-
nia i wysokości wynagrodzenia osią-
ganego w tych okresach.

Regulacje, dotyczące legitymacji 
ubezpieczeniowych wystawianych do 
czasu wprowadzenia nowego wzoru 
legitymacji rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 16 ma-
ja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu 
wystawiania legitymacji ubezpiecze-
niowych oraz zasad dokonywania 
w nich wpisów, nie zawierały bez-
względnego wymogu zamieszczania 
imiennej pieczątki osoby dokonującej 
wpisu wynagrodzenia lub odpo-
wiedzialnej za wpis. Brak imiennej 
pieczątki potwierdzającej wpis o wy-
sokości osiąganych wynagrodzeń 
w legitymacjach ubezpieczeniowych 
w latach 1950–1990 nie może stano-
wić formalnej przeszkody do uznania 
takiego wpisu jako środka dowodo-
wego przy ustalaniu podstawy wy-
miaru emerytury lub renty, jeżeli nie 
ma innych, uzasadnionych wątpliwo-
ści co do autentyczności wpisu.

Jeżeli nie ma możliwości uzyskania 
wymaganych dowodów (zaświadcze-
nia pracodawcy lub legitymacji ubez-
pieczeniowej z odpowiednimi wpisa-
mi), środkiem dowodowym pozostaje 
uwierzytelniona kopia dokumentacji 
płacowej (odpisy, wyciągi, kseroko-
pie), sporządzona przez jednostkę 
przechowującą dokumentację danego 
zakładu pracy (np. przez organ założy-
cielski, firmę zawodowo zajmującą się 
przechowywaniem dokumentacji, Sto-
warzyszenie Archiwistów Polskich). 
Środkiem dowodowym w postępowa-
niu o świadczenia emerytalno-rentowe 

może być poświadczona notarial-
nie kserokopia legitymacji ubezpiecze-
niowej.

Odpis notarialny albo poświadczo-
ną przez notariusza kserokopię do-
kumentu (także legitymacji ubezpie-
czeniowej) lub zeznania świadków 
(w przypadku dokumentowania nie-
których okresów zatrudnienia) ZUS 
traktuje jak oryginał i dopuszcza, na 
wniosek osoby zainteresowanej, jako 
środek dowodowy w postępowaniu 
o świadczenia emerytalno-rentowe.

Zygmunt Łobejko
specjalista z zakresu ubezpieczeń 

społecznych, były wieloletni pracownik 
Departamentu Ubezpieczeń Społecz-

nych MPiPS, autor wielu publikacji 
z tej tematyki

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 15 ust. 2a, art. 125a ust. 4 ustawy 

z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1440 z późn. zm.), 

■ § 6 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowa-
dzenia przez pracodawców doku-
mentacji w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy oraz sposobu 
prowadzenia akt osobowych pra-
cownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 
z późn. zm.), 

■ § 21–22 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 11 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie po-
stępowania o świadczenia eme-
rytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, 
poz. 1412). 

Czy kara porządkowa wysłana pracownikowi 
na nieaktualny adres jest skutecznie doręczona

PYTANIE
Wysłuchaliśmy pracownika w związ-
ku z zamiarem wymierzenia mu kary 
upomnienia. Na drugi dzień pracow-
nik udał się na planowany urlop wy-
poczynkowy. Napisaliśmy mu upo-
mnienie i wysłaliśmy na jego adres 
domowy. Po 2 tygodniach poczta 
zwróciła pismo o ukaraniu pracow-

nika z adnotacją „adresat wypro-
wadził się”. Czy kara upomnienia 
jest ważna i odpis zawiadomienia 
o ukaraniu pracownika trzeba zło-
żyć do akt osobowych? Czy w tej sy-
tuacji możemy ewentualnie dorę-
czyć ją pracownikowi, który po 
urlopie wypoczynkowym już wrócił 
do pracy?

ODPOWIEDŹ
Tak. Kara porządkowa została na-

łożona skutecznie. Nie ma potrzeby 
ponownego doręczenia pracowni-
kowi zawiadomienia o jego ukara-
niu. Odpis zawiadomienia o nało-
żeniu kary upomnienia powinien 
zostać umieszczony w aktach oso-
bowych pracownika.
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WYJAŚNIENIE
Pracownik nie dopełnił obowiązku 

zawiadomienia Państwa o zmianie 
swojego miejsca zamieszkania (adre-
su do korespondencji), chociaż miał 
taką możliwość podczas wysłuchania 
w związku z zamiarem nałożenia na 
niego kary upomnienia. Z tego powo-
du nałożenie kary upomnienia zo-
stało przeprowadzone prawidłowo. 
Karę upomnienia przesłaną na nieak-
tualny adres należy uznać za dorę-
czoną skutecznie. Aby nie narazić się 
na zarzut nadużycia prawa, warto 
jednak poinformować pracownika 
o możliwości wniesienia sprzeciwu 
od kary upomnienia w ciągu 7 dni od 
dnia zawiadomienia o ukaraniu 
(art. 112 § 1 k.p.).

Na podstawie art. 221 § 1 pkt 4 k.p. 
pracodawca ma prawo żądać od oso-
by ubiegającej się o zatrudnienie po-
dania danych osobowych obejmują-
cych miejsce zamieszkania (adres do 
korespondencji). Z tego przepisu wy-
nika także obowiązek pracownika ak-
tualizowania adresu.

Miejscem zamieszkania osoby fi-
zycznej jest miejscowość, w której 
osoba ta przebywa z zamiarem stałe-
go pobytu (art. 25 Kodeksu cywilne-
go). Poinformowanie o miejscu za-
mieszkania nie jest równoznaczne ze 
wskazaniem dokładnego adresu mel-
dunkowego ani adresu zamieszkania. 
Pracownik jest zobowiązany podać 
tylko adres do korespondencji. W uza-

sadnieniu do wyroku z 12 września 
2008 r. (sygn. akt I PK 25/08, OSNP 
2010/3–4/33) Sąd Najwyższy uznał, 
że: (...) pracodawca nie może być po-
zbawiony wiedzy o miejscu zamieszka-
nia lub innym adresie pracownika 
w zakresie niezbędnym do podejmowa-
nia czynności ze sfery prawa pracy, 
a w każdym razie skutki zaniedbania 
lub zaniechania pracownika w tym za-
kresie nie mogą obarczać pracodawcy 
(...).

Skorzystanie przez pracownika 
z urlopu wypoczynkowego po jego 
wysłuchaniu w związku z zamiarem 
udzielenia mu kary upomnienia nie 
wpływa na bieg terminu, w jakim 
można zastosować karę porządkową. 
Kara nie może być zastosowana po 
upływie 2 tygodni od powzięcia wia-
domości o naruszeniu obowiązku pra-
cowniczego i po upływie 3 miesięcy 
od dopuszczenia się tego naruszenia 
(art. 109 § 1 k.p.). Jedynie wówczas, 
gdy pracownik nie może być wysłu-
chany w związku z popełnionym na-
ruszeniem, bieg 2-tygodniowego ter-
minu, jaki pracodawca ma na 
udzielenie kary porządkowej, nie roz-
poczyna się, a rozpoczęty ulega za-
wieszeniu.

Również nieprzyjęcie pisma doty-
czącego udzielania kary porządkowej 
nie wpływa na jej skuteczność. Tak 
uznał Sąd Najwyższy w wyroku 
z 29 czerwca 2000 r. (sygn. akt I PKN 
716/99, OSNP 2002/1/10).

PRZYKŁAD

Kierownik działu ds. obsługi 
klienta spóźnił się 2 godziny do 
pracy i nie zdążył na spotkanie 
z kontrahentem. Dyrektor po-
prosił kierownika na rozmowę 
i spisał protokół z wysłuchania. 
Po naradzie z prezesem firmy 
dyrektor zapowiedział, że kie-
rownik otrzyma karę upomnie-
nia. Następnego dnia kierownik 
otrzymał w dziale kadr pismo 
o ukaraniu, ale odmówił podpi-
su potwierdzającego odbiór tego 
pisma. W tym przypadku podpis 
pracownika nie ma znaczenia. 
Kara została nałożona prawidło-
wo, a odpis o ukaraniu pracow-
nika powinien zostać umiesz-
czony w części B akt osobowych 
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. 221 § 1 pkt 4, art. 109, art. 112 § 1 

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

Jakie dokumenty potwierdzające świadczenie pracy 
przez zatrudnioną osobę 
płatnik może okazać w toku kontroli ZUS

PYTANIE
Jedna z naszych pracownic, któ-
ra została zatrudniona 1 września 
2013 r., od 15 października przeby-
wa na zwolnieniu lekarskim (kod B 
– ciąża). Wypłaciliśmy jej wynagro-
dzenie chorobowe zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, a następnie 
przesłaliśmy do ZUS dokumentację 
wymaganą do wypłaty zasiłku choro-
bowego (zatrudniamy 16 osób i nie 
wypłacamy zasiłków naszym pra-

cownikom). Pod koniec listopada 
ZUS zapowiedział w naszej firmie 
kontrolę w zakresie podlegania 
ubezpieczeniom przez tę pracowni-
cę. Oprócz akt osobowych pracow-
nicy, listy płac oraz listy obecności 
inspektor zażądał przedstawienia 
przez nas dowodów na świadcze-
nie przez nią pracy. Jakimi do-
kumentami możemy potwierdzić, 
że pracownica wykonywała pracę 
w firmie w okresie swojego zatrud-

nienia? Czy ZUS w ogóle ma prawo 
kwestionować zatrudnienie osoby 
przebywającej na zwolnieniu lekar-
skim?

ODPOWIEDŹ
Tak. ZUS ma prawo badać, czy 

osoba zgłoszona do ubezpieczeń 
z określonego tytułu – w przypadku 
Państwa pracownicy jest to umowa 
o pracę – faktycznie miała prawo 
do ubezpieczenia, a co za tym idzie 
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– prawo do świadczeń, które za-
pewnia to ubezpieczenie. ZUS ruty-
nowo kontroluje zatrudnienie osób, 
które po krótkim czasie od zgłosze-
nia do ubezpieczeń rozpoczynają 
długi okres pobierania zasiłku cho-
robowego. Dowody na świadczenie 
pracy zawsze są związane z charak-
terem wykonywanej pracy. Na oko-
liczność wykonywania pracy przez 
ubezpieczonego ZUS może również 
przesłuchać świadków.

WYJAŚNIENIE
W przedstawionym przez Państwa 

przypadku ZUS zbada, czy osoba 
zgłoszona do ubezpieczeń faktycznie 
posiadała do nich tytuł. Tytułem do 
objęcia ubezpieczeniami pracowni-
czymi nie jest bowiem samo formal-
ne zawarcie umowy oraz nawet do-
pełnienie pozostałych obowiązków, 
zwykle związanych z zawarciem sto-
sunku pracy (wstępne badania lekar-
skie, poinformowanie o zakresie 
obo wiąz ków, szkolenie bhp, przyję-
cie oświadczenia PIT-2, zgłoszenie 
do ubezpieczeń, rozliczenie skła-
dek). Tytuł do ubezpieczeń ma tylko 
osoba, która faktycznie pozostawała 
w stosunku pracy, tzn. wykonywała 
pracę w miejscu i czasie wskazanym 
przez pracodawcę, pod jego nadzo-
rem oraz otrzymywała za tę pracę 
wynagrodzenie. Prawo do zbadania 
istnienia tytułu do ubezpieczeń 
przez ZUS potwierdzają zarówno 
przepisy, jak i orzeczenia sądowe. 
W wyroku z 23 lutego 2005 r. Sąd 
Najwyższy (sygn. akt III UK 200/04) 
stwierdził, że: (...) Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych jest uprawniony do 
zbadania ważności umowy o pracę 
w celu stwierdzenia objęcia ubezpie-
czeniem społecznym pracowników 
(...). Ponieważ na podstawie samego 
zgłoszenia nie można stwierdzić, czy 
osoba zgłoszona do ubezpieczenia po-
siada tytuł do objęcia ubezpieczeniem, 
ustawa daje Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych prawo do kontroli płatni-
ków składek. Zgodnie z art. 86 ust. 2 
kontrola obejmuje między innymi 
zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych 
(...). Dla stwierdzenia istnienia tytu-
łu ubezpieczenia społecznego pra-
cownika, jakim jest pozostawanie 
w stosunku pracy (art. 8 ust. 1), 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
jest uprawniony do badania zarówno 
faktu zawarcia umowy o pracę, jak 
i jej ważności.

Kontrola ZUS skoncentruje się na 
zbadaniu, czy umowa o pracę nie zo-
stała zawarta pozornie i czy między 
stronami faktycznie istniał stosunek 
pracy, a tym samym – czy istniał ty-
tuł do objęcia obowiązkiem ubezpie-
czeń społecznych. ZUS w pierwszej 
kolejności szczegółowo przeanalizu-
je dokumentację osobową, która for-
malnie potwierdza zawarcie stosun-
ku pracy – a zatem umowę o pracę, 
zaświadczenie lekarskie dopuszcza-
jące do pracy na stanowisku wska-
zanym w umowie, zaświadczenie 
o przeszkoleniu w zakresie bhp, za-
kres obowiązków, informację o cza-
sie pracy i wymiarze urlopu, oświad-
czenie do celów podatkowych PIT-2. 
Jeżeli pracodawca prowadzi listy 
obecności, zostaną one również 
sprawdzone w toku kontroli. Inspek-
tor kontroli ZUS zbada też, czy kwa-
lifikacje pracownicy (wykształcenie, 
doświadczenie zawodowe) odpo-
wiadają stanowisku, na którym zo-
stała zatrudniona. Istotna będzie 
także terminowość zgłoszenia do 
ubezpieczeń i terminowość opła-
cania składek.

PRZYKŁAD

Pracodawca podpisał umowę 
o pracę z zatrudnianą osobą 
1 września 2013 r. (taka data 
widnieje w umowie). Zgłoszenia 
do ubezpieczeń społecznych tej 
osoby dokonał jednak ze znacz-
nym opóźnieniem – dokument 
ZUS ZUA został przesłany do ZUS 
na początku grudnia 2013 r. 
W tym samym terminie, ze znacz-
nym opóźnieniem, płatnik doko-
nał rozliczenia składek za wrze-
sień i październik 2013 r. za 
zatrudnioną osobę. Jednocześnie 
płatnik wystąpił do ZUS z wnio-
skiem o wypłatę zasiłku chorobo-
wego dla tego ubezpieczonego, 
wskazując w formularzu ZUS 
Z-3, że za okres od 4 listopada do 
6 grudnia wypłacił pracownikowi

wynagrodzenie za czas niezdol-
ności do pracy przysługujące na 
podstawie art. 92 k.p. W tej sy-
tuacji ZUS na pewno nie wypłaci 
zasiłku, dopóki istnienie tytułu 
do ubezpieczenia, a tym samym 
prawa do świadczeń nie zosta-
nie jednoznacznie potwierdzo-
ne. Samo opóźnienie w zgłosze-
niu pracownika do ubezpieczeń 
i opóźnienie w rozliczeniu skła-
dek nie może co prawda stano-
wić jedynej podstawy do zakwe-
stionowania istnienia stosunku 
pracy, ale razem z faktem szyb-
kiego, od momentu zatrud-
nienia, rozpoczęcia korzysta-
nia z długotrwałych świadczeń 
z pewnością stanowi istotną 
przesłankę, aby ZUS wszczął po-
stępowanie w tej sprawie. Jeżeli 
w toku kontroli zostanie ustalo-
ne, że osoba zgłoszona do ubez-
pieczeń nie świadczyła faktycz-
nie pracy, tytuł do ubezpieczeń 
(a tym samym prawo do świad-
czeń) zostanie zakwestionowany 
najpierw w protokole kontroli, 
a ostatecznie – w decyzji ZUS. 
Od tej decyzji zarówno płatniko-
wi składek, jak i ubezpieczone-
mu będzie przysługiwać odwoła-
nie do sądu.

W toku kontroli ZUS może domagać 
się od Państwa również dowodów na 
świadczenie pracy przez ubezpieczo-
nego. Dowody na świadczenie pracy 
mogą być bardzo różne w zależności 
od tego, jaki był charakter obowiąz-
ków wykonywanych przez ubezpie-
czonego. Mogą to być sporządzone 
i/lub podpisane przez pracownika 
dokumenty związane z działalnością 
firmy, np.:
■ umowy podpisane z kontrahentem 

przez przedstawiciela handlowego,
■ dokumenty sporządzone przez oso-

bę zajmującą stanowisko admini-
stracyjne,

■ listy płac, rozliczenia księgowe 
sporządzone i podpisane przez 
osoby z działów kadrowych i pła-
cowych,

■ raporty z logowania do systemu 
komputerowego w godzinach pracy 
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– dla wszystkich zatrudnionych po-
sługujących się takim narzędziem,
projekty, prezentacje sporzą-
dzone przez osoby zatrudnione 
w dziale marketingu,

■ maile w sprawach zawodowych, 
przesyłane w godzinach pracy przez 
zatrudnionego,

■ raporty kasjerów, wystawione fak-
tury, rachunki imienne – dla osób 
zatrudnionych jako sprzedawcy, 
kasjerzy, fakturzyści itp.
Jako dowód na świadczenie pracy 

mogą Państwo wskazać każdy doku-
ment, który – Państwa zdaniem – po-
twierdza faktyczne wykonywanie 
obowiązków przez pracownicę.

ZUS nie może zakwestionować ty-
tułu do ubezpieczeń wyłącznie na 

podstawie błędów lub braków w do-
kumentacji. O istnieniu stosunku 
pracy decy duje faktyczne wykony-
wanie pracy na rzecz pracodawcy, 
pod jego kierownictwem w wyzna-
czonym przez niego miejscu i czasie 
i za wynagrodzeniem.

Jeżeli po zbadaniu dokumentacji 
pozostaną jeszcze do wyjaśnienia ja-
kieś wątpliwości, do złożenia zeznań 
mogą zostać wezwani świadkowie. 
W przypadku kontroli prowadzonej 
w Państwa firmie świadkami mogą 
być np. inni pracownicy firmy, którzy 
potwierdzą, że pracownica przed 
zwolnieniem lekarskim faktycznie 
świadczyła pracę. ZUS nie może za-
kwestionować tytułu do ubezpieczeń 
pracowniczych wyłącznie na podsta-

wie błędów lub braków w dokumen-
tacji osobowej.

Joanna Stolarska
ekspert prawa ubezpieczeń 

społecznych, redaktor „MONITORA 
prawa pracy i ubezpieczeń”, 

autorka licznych publikacji 
i opracowań z zakresu składkowego, 

były wieloletni pracownik ZUS

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, art. 87 i 91 

ustawy z 13 października 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeń społecznych (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), 

■ art. 22, 92 i 300 ustawy z 26 czerw-
ca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). 

SAMOCHÓD PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

Książka 
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.” 
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów 

w Teleporadni

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:
tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl
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Od 1 maja 2014 r. łatwiej 
zatrudnić cudzoziemca
MARIUSZ PIGULSKI – ekspert i praktyk, zajmujący się od wielu lat prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, 
absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim

Obowiązująca od 1 maja 2014 r. nowa ustawa o cudzo-
ziemcach wprowadziła znaczące zmiany w zakresie za-
trudniania cudzoziemców w Polsce. Obcokrajowcy w ra-
mach jednego postępowania mogą uzyskiwać zezwole-
nie na pracę i zgodę na pobyt w naszym kraju. Ponadto 
utrata pracy przez cudzoziemca nie będzie już połączona 
z utratą zezwolenia na pobyt.

1 maja 2014 r. weszła w życie nowa ustawa z 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach. Zastąpiła ona ustawę z 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 264, poz. 1573 
z późn. zm.). Nowej ustawy o cudzoziemcach nie stosuje się 
do obywateli:
■ państw członkowskich Unii Europejskiej,
■ państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wol-

nego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi 

przebywają. Wynika to z tego, iż osoby te nie muszą ubiegać się 
o pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce.

Krótsze procedury, 
zezwolenia na dłuższy okres

Istotną nowością jest możliwość występowania o jedno ze-
zwolenie – zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec 
przybywający do Polski w celach zarobkowych będzie mógł 
ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę w ramach jednej 
procedury. Poprzednio to pracodawca, który chciał zatrudnić 
w Polsce obcokrajowca, musiał starać się dla niego o zezwole-
nie na pracę. Dopiero po pozytywnym załatwieniu tej sprawy 
cudzoziemiec mógł wystąpić o zezwolenie na pobyt. 

Nowa połączona procedura wydawania zezwolenia na pobyt 
i pracę pozwoli uniknąć sytuacji, gdy dana osoba może w dal-
szym ciągu legalnie pracować w Polsce, ale wygasło jej zezwole-
nie na pobyt. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wojewoda 
udziela, gdy cudzoziemiec:
■ planuje pobyt na obszarze Polski w celu wykonywania pracy, 
■ posiada ubezpieczenie zdrowotne (lub potwierdzenie pokry-

cia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce) oraz 
źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na 
pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny po-
zostających na jego utrzymaniu,

■ ma zapewnione na terytorium Polski miejsce zamieszkania,
■ będzie wykonywał pracę na rzecz podmiotu, który nie ma 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym 
rynku pracy,

■ będzie miał zagwarantowaną w pisemnej umowie zawartej 
z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej 
podstawą wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia nie 
niższą niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonu-
jących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porówny-
walnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
Ponadto nowa ustawa wydłużyła z 2 do 3 lat maksymalny 

okres, na który cudzoziemcom będzie udzielane zezwolenie na 
pobyt czasowy.

Test rynku pracy

Brak możliwości zaspokojenia przez pracodawcę potrzeb 
kadrowych na lokalnym rynku pracy musi zostać odpowied-
nio zweryfikowany. Weryfikacji tej (zwanej testem rynku pra-
cy) dokonuje wojewoda na podstawie informacji wydanej na 
podstawie rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy lub 
na podstawie negatywnego wyniku rekrutacji organizowanej 
dla pracodawcy. Wspomniana informacja będzie wydawana:
■ z inicjatywy pracodawcy, a następnie załączana przez cu-

dzoziemca do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy 
i pracę,

■ przez starostę właściwego ze względu na:
–  główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca, lub
–  siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzają-

cego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, w przypadku 
gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie 
pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywa-
nia.

Testu rynku pracy od 1 maja 2014 r. nie będzie trzeba robić, 
w sytuacji gdy m.in.:
■ zawód, w którym cudzoziemiec będzie pracował, lub rodzaj 

pracy, która będzie mu powierzona, znajduje się w wykazie 
zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie 
zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji 
starosty (wykazy takie ogłaszają wojewodowie w formie 
rozporządzenia i są one publikowane w dzienniku urzędo-
wym danego województwa), lub

■ cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku po-
siadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę 
u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku,

■ brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów, np. ob-
cokrajowiec spełnia warunki określone w przepisach rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2009 r. 
w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na 
pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegóło-
we warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 
(Dz.U. nr 16, poz. 85 z późn. zm.). Chodzi tu np. o obywatela 
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Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Re-
publiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonują-
cego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa 
na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym.

PRZYKŁAD

Pracodawca z województwa mazowieckiego chce zatrud-
nić na okres 8 miesięcy, na stanowisku kierowcy ciągnika 
siodłowego, obywatela Ukrainy. Takie stanowisko zostało 
wymienione w rozporządzeniu Wojewody Mazowieckie-
go z 30 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów wydawania 
zezwoleń na prace cudzoziemców na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego (Wojewódzki Dziennik Urzędowy 
z 2009 r. nr 106, poz. 3033). Z tego powodu w opisanym 
przypadku nie będzie konieczności wydawania przez sta-
rostę informacji o braku możliwości zaspokojenia przez 
pracodawcę potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Więcej czasu na złożenie wniosku 
o zezwolenie na pobyt

Obcokrajowiec ma obowiązek złożyć wniosek o udzielenie ze-
zwolenia na pobyt czasowy w czasie jego legalnego pobytu w Pol-
sce. Jest to możliwe nawet w ostatnim dniu takiego pobytu.

Przed 1 maja 2014 r. istniał obowiązek zachowania terminu zło-
żenia wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego na 45 dni 
przed upływem legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Dotrzy-
manie powyższego terminu powodowało ogromne trudności dla 
cudzoziemców i prowadziło często do sytuacji, w której mieli oni 
problemy z legalizacją swojego pobytu w Polsce.

Utrata pracy nie oznacza automatycznej 
utraty zezwolenia na pobyt

Nowa ustawa o cudzoziemcach umożliwia cudzoziemcowi po-
zostawanie bez pracy (maksymalnie przez okres 30 dni) i nie bę-
dzie wiązało się to z automatycznym cofnięciem zezwolenia na 

pobyt czasowy i pracę. W poprzednim stanie prawnym utrata pra-
cy powodowała również utratę zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony.

Ponadto obcokrajowiec przebywający w Polsce na podstawie 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę musi powiadamiać pisemnie 
wojewodę o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powie-
rzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu. Ter-
min powiadomienia wojewody właściwego ze względu na miejsce 
aktualnego pobytu cudzoziemca wynosi 15 dni roboczych.

Utrata pracy u wszystkich podmiotów powierzających wykony-
wanie pracy, wymienionych w zezwoleniu, nie będzie skutkowała 
jego cofnięciem, jeśli przytrafi się cudzoziemcowi nie więcej niż 
raz w trakcie ważności zezwolenia. Wojewoda cofnie zezwolenie 
na pobyt czasowy i pracę, jeżeli stanowisko wnim określone 
uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, 
a zezwolenie to nie zostało zmienione.

Postępowania wszczęte przed 1 maja 2014 r.

Do postępowań administracyjnych dotyczących uzyskania ze-
zwolenia na pracę w Polsce, których nie zakończono do dnia wej-
ścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach, należy stosować 
przepisy poprzednio obowiązującej ustawy o cudzoziemcach.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. zamierza zatrudnić cudzoziemca i w związ-
ku z tym stara się dla niego o zezwolenie na pracę w Pol-
sce. 25 kwietnia 2014 r. spółka złożyła stosowną ofertę 
pracy w powiatowym urzędzie pracy. W tych okoliczno-
ściach starosta właściwy ze względu na siedzibę spółki 
informację o braku możliwości zaspokojenia przez pra-
codawcę potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy 
musi wydać w terminie obowiązującym pod rządami 
„starej” ustawy o cudzoziemcach, czyli w ciągu 7 dni li-
czonych od 25 kwietnia (z założeniem, że z analizy reje-
strów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika 
możliwość zorganizowania rekrutacji).

Tabela. Zestawienie najważniejszych zmian w regulacjach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Do 30 kwietnia 2014 r. Od 1 maja 2014 r.
Zezwolenie na pobyt na czas oznaczony wydawane było na 
okres do 2 lat.

Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest maksymalnie na 
okres do 3 lat.

Osobno wydawano zezwolenia na pracę i na pobyt tymczaso-
wy (to pierwsze uzyskiwał pracodawca, zaś drugie – cudzozie-
miec).

Możliwość uzyskania jednego zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę (wniosek składa sam cudzoziemiec).

Brak możliwości zaspokojenia przez pracodawcę potrzeb ka-
drowych na lokalnym rynku pracy był ustalany na podstawie 
informacji starosty właściwego ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi.
Termin na przedstawienie przez starostę ww. informacji wyno-
sił odpowiednio 7 i 14 dni.

Brak możliwości zaspokojenia przez pracodawcę potrzeb ka-
drowych na lokalnym rynku pracy ustalany jest na podstawie 
informacji starosty właściwego ze względu na:
■  główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca, lub
■  siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzają-

cego wykonywanie pracy cudzoziemcowi; w przypadku 
gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie-
pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania 
– siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzają-
cego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Termin na przedstawienie przez starostę ww. informacji wyno-
si odpowiednio 14 i 21 dni.
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WESZŁY W ŻYCIE
10 maja 2014 r.
PROCEDURA CYWILNA
Ustawa z 21 lutego 2014 r. 
o zmianie ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach 
cywilnych

Nowelizacja dotyczy zasad zwrotu 
opłaty w zakresie skargi na orzeczenie 
referendarza sądowego. Do tej pory 
opłatę zwracano w całości w razie  
uwzględnienia skargi na orzeczenie re-
ferendarza sądowego z powodu oczy-
wistego naruszenia prawa i stwierdze-
nia tego naruszenia przez sąd. Po 
zmianie opłatę zwraca się jedynie 
w przypadku, jeżeli skarga została 
uwzględniona w sprawie, w której po-
stępowanie wszczęto z urzędu, a w po-
zostałych sprawach tylko w razie 
uwzględnienia skargi z powodu oczy-
wistego naruszenia prawa i stwierdze-
nia tego naruszenia przez sąd.
Dz.U. z 2014 r. poz. 529

11 maja 2014 r.
PRAWO 
ADMINISTRACYJNE
Ustawa z  10 stycznia 2014 r. 
o zmianie ustawy 
o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących 
zadania publiczne 
oraz niektórych innych ustaw

Celem nowelizacji jest usprawnienie 
funkcjonowania e-administracji. No-
welizacja dokonuje istotnych zmian 
w ustawie z  14 czerwca 1960 r. – Ko-
deks postępowania administracyjnego, 
ustawie z  29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa oraz ustawie z  30 
sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi. 
Zmiany w ustawie o informatyzacji 
obejmują w szczególności:
1)  wprowadzenie obowiązku posługi-

wania się przez podmioty publicz-
ne elektroniczną skrzynką podaw-
czą (ESP), spełniającą standardy 
określone i opublikowane na elek-
tronicznej platformie usług admini-

stracji publicznej (dalej ePUAP) 
przez właściwego ministra,

2)  wprowadzenie kompleksowej re-
gulacji nakładającej na podmioty 
publiczne obowiązek przekazywa-
nia ministrowi właściwemu do 
spraw informatyzacji wzorów do-
kumentów elektronicznych w celu 
umieszczenia ich w centralnym 
repozy torium wzorów dokumen-
tów elektronicznych oraz opisu 
usługi możliwej do zrealizowania 
przy wykorzystaniu wzoru w celu 
zamieszczenia go w katalogu 
usług na ePUAP, jak również udo-
stępniania formularzy elektronicz-
nych,

3)  wprowadzenie możliwości wysta-
wiania na ePUAP usług przez pod-
mioty inne niż podmioty publiczne,

4)  rozszerzenie sieci punktów po-
twierdzania profilu zaufanego 
ePUAP.

  Zmiany w Kodeksie postępowania ad-
ministracyjnego oraz w Ordynacji po-
datkowej dotyczą m.in.:

1)  rozszerzenia przedmiotu zgody 
strony lub innego uczestnika postę-
powania na komunikowanie się za 
pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej,

2)  wprowadzenia fikcji e-doręczenia,
3)  rozszerzenia dostępu strony do akt 

sprawy drogą elektroniczną,
4)  dopuszczenia formy elektronicznej 

dla czynności, dla których aktual-
nie zastrzeżona jest forma pisem-
na, np. wezwania na rozprawę, 
sporządzenia przez urzędnika ad-
notacji, ustanowienia pełnomoc-
nictwa, składania zeznań i wyja-
śnień,

5)  dopuszczenia stosowania elektro-
nicznych kopii dokumentów papie-
rowych uwierzytelnionych przez 
wnoszącego pismo jako jego za-
łączników.

Dodatkowo zmiany w Ordynacji po-
datkowej obejmują wprowadzenie por-
talu podatkowego jako systemu telein-
formatycznego służącego do kontaktu 
organów podatkowych z podatnikami, 
w szczególności do wnoszenia podań, 
składania deklaracji oraz doręczania 
pism organów podatkowych za po-

mocą środków komunikacji elektro-
nicznej. Zmiany w ustawie – Prawo 
o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi wchodzą w życie po upły-
wie 3 lat i obejmują:
1)  wprowadzenie rozwiązania, w któ-

rym mechanizmy elektronicznego 
zarządzania dokumentacją będą 
wspierały dotychczasowy sposób 
prowadzenia akt sprawy sądowej,

2)  zapewnienie stronie postępowania 
dostępu on-line do akt sprawy,

3)  wprowadzenie możliwości składa-
nia pism procesowych w formie 
dokumentu elektronicznego w po-
stępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi,

4)  uregulowanie kwestii doręczania 
e-pism przez sądy administracyjne 
(trzy przesłanki dopuszczalności 
elektronicznego doręczenia: żąda-
nie strony, zgoda strony, złożenie 
do sądu pisma w formie dokumen-
tu elektronicznego).

Ponadto ustalono legalną definicję 
urzędowego poświadczenia odbioru. 
Są to dane elektroniczne powiązane 
z dokumentem elektronicznym dorę-
czonym podmiotowi publicznemu lub 
przez niego doręczanym w sposób 
zapewniający rozpoznawalność póź-
niejszych zmian dokonanych w tych 
danych, określające pełną nazwę pod-
miotu publicznego, któremu doręczo-
no dokument elektroniczny lub który 
doręcza dokument, datę i godzinę 
wprowadzenia albo przeniesienia do-
kumentu elektronicznego do sys temu 
podmiotu publicznego – w odniesie-
niu do dokumentu doręczanego pod-
miotowi publicznemu, datę i godzinę 
podpisania urzędowego poświadcze-
nia odbioru przez adresata – w odnie-
sieniu do dokumentu doręczanego 
przez podmiot publiczny, datę i godzi-
nę wytworzenia urzędowego poświad-
czenia odbioru.

W przepisach końcowych ustalono, 
że do postępowań wszczętych i nieza-
kończonych do dnia wejścia w życie ni-
niejszej ustawy stosuje się przepisy do-
tychczasowe.
Dz.U. z 2014 r. poz. 183

Opracował Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 20 MAJA 2014 R.

LIMIT ODLICZENIA VAT OD SAMOCHODÓW OD 1 KWIETNIA 2014 R. (cz. 1)*
Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Wydatki związane z pojazdami samochodowymi 
objęte ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego

Limit odliczenia

1. Samochód
nabycie, import lub wytworzenie pojazdów samochodowych

50% kwoty podatku:
1) wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
2)  należnego z tytułu:

a)  świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca,
b)  dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, 
c)   wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3)  należnego z tytułu importu towarów, o którym mowa w art. 33a usta-
wy o VAT;

4)  wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importo-
wej w przypadku,

o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji określających wysokość należ-
ności celnych wydanych na podstawie art. 33 ust.2 i 3 oraz art. 34 usta-
wy o VAT

2. Części składowe
nabycie lub import części składowych pojazdów samochodowych

3. Najem, dzierżawa, leasing
używanie pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzier-
żawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą 
umową (inne niż wymienione w pkt 8)

4. Naprawa, konserwacja
nabycie lub import usług naprawy lub konserwacji pojazdów samocho-
dowych

5. Eksploatacja, używanie
nabycie lub import innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub 
używaniem tych pojazdów

6. Paliwo, olej napędowy, gaz
nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzy-
stywanych do napędu pojazdów samochodowych innych niż wymienione 
w pkt 7

7. Paliwo, olej napędowy, gaz
nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzy-
stywanych do napędu:
1)  samochodów osobowych;
2)  innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o do-

puszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których 
liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a)  1 –  jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b)  2 –  jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c)   3 lub więcej –  jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 

500 kg.
Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) są okre-
ślane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ru-
chu drogowym. Pojazdy, które w wymienionych dokumentach nie mają 
określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się rów-
nież za samochody osobowe.

Do 30 czerwca 2015 r. – brak prawa do odliczenia VAT naliczonego

8. Najem, dzierżawa, leasing
używanie pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzier-
żawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą 
umową

Podatnik ma prawo odliczać 100% VAT naliczonego w przypadku umów 
najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze za-
wartych przed 1 kwietnia 2014 r., w stosunku do których na dzień po-
przedzający dzień wejścia w życie ustawy kwotę podatku naliczonego 
stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na faktu-
rze, pod warunkiem że:
a)  pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wy-

dane podatnikowi przed 1 kwietnia 2014 r.,
b)  umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odli-

czenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego naj-
później w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
czyli do 2 maja 2014 r. włącznie.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski

*  Prawo do odliczenia 100% VAT przysługuje m.in. w przypadkacu samochodu wykorzystywanego wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika. Pełne odliczenie 
VAT zostanie opublikowane we „Wskaźnikach i stawkach” w następnym numerze.
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MULTIPAKIET zawiera:

SAMOCHÓD PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

ULTIPAKIET i

Książka „Samochód po zmianach
od 1 kwietnia 2014 r.” (ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni

Mogą Państwo zadzwonić do naszych ekspertów i zadać pytanie z zakresu zmian w VAT i zmian dotyczących 
samochodu w firmie. Z pakietu 3 porad można korzystać przez 2 miesiące od zakupu Multipakietu.

TELEPORADNIĘ – pakiet 3 porad ekspertów

W publikacji krok po kroku omawiamy, jak rozliczać samochód w firmie od jego nabycia do sprzedaży. 

Dodatkowo zamieściliśmy wyjątkowo praktyczne, wypełnione wzory:  ewidencji przebiegu pojazdu, które 
podatnicy muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., jeżeli chcą odliczać pełny VAT,  ewidencji przebiegu 
pojazdu, zestawienia ponoszonych wydatków, które podatnicy muszą prowadzić, aby zaliczyć wydatki 
w koszty.

KSIĄŻKĘ „Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” – ponad 650 stron

Płyta zawiera:  Aktywne wzory ewidencji przebiegu pojazdu, miesięcznego zestawienia poniesionych 
wydatków oraz ewidencji środków trwałych, jakie muszą prowadzić podatnicy na potrzeby podatków 
dochodowych  Linki do: Programu ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego, Encyklopedii 
księgowego w wersji elektronicznej, Przewodnika po zmianach w wersji elektronicznej, Programu do rozliczania 
podróży służbowych  Aktywne wzory ewidencji, jakie podatnicy VAT muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., 
jeżeli chcą odliczać 100% VAT  Aktywne wzory faktur  Aktywne deklaracje VAT  Wideoszkolenie 

 Wideoporady i audiokomentarze ekspertów do zmian w VAT i w podatkach dochodowych  Akty prawne

PŁYTĘ CD

Program wylicza limit wydatków, jakie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w danym 
miesiącu, jeżeli prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodu, który wykorzystuje w działalności 
gospodarczej. Program wymaga stałego połączenia z internetem.

PROGRAM do ewidencji przebiegu pojazdu

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl



KOMPLET
dla Księgowych i Kadrowych

Rynku Firm
KOMFORT PRACY    GWARANCJA JAKOŚCI    NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE

MONITOR księgowego – dwutygodnik 

Zawiera:
 dodatki merytoryczne
 dodatki specjalne
 płyty CD

INFORorganizer 
Nowoczesne narzędzie zintegrowane z Platformą Księgowych i Kadrowych. Dzięki niemu masz podgląd aktualności  
na pulpicie komputera i w trybie natychmiastowym możesz przejść do pełnych zasobów Platformy, która w przyjazny  
dla użytkownika sposób prezentuje informacje z dziedzin: finansów, rachunkowości firm, sprawozdawczości, podatków, 
prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Platforma Księgowych i Kadrowych 
– produkt elektroniczny

Zawiera:
 wydania internetowe czasopism
 wideoszkolenia
 e-poradniki
 praktyczne narzędzia

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl




