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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 11

Już 18 marca 2014 r. przeczytasz o prawie ubezpieczeń
Kontrola zwolnień 
lekarskich

Nie jest przeszkodą do przeprowa-
dzenia kontroli zaznaczenie w za-
świadczeniu lekarskim ZUS ZLA przez 
lekarza wystawiającego to zaświad-
czenie wskazania, że chory może 
chodzić. Oznacza to, że chory może 
np. pójść do lekarza, do apteki, na za-
lecone przez lekarza zabiegi lub reha-
bilitację, a nie gdziekolwiek, w dowol-
nym celu, np. nie może wyjechać na 
wycieczkę zagraniczną. Zwolnienie 
lekarskie jest wykorzystywane zgod-
nie z jego celem, jeżeli ubezpieczony 
wyjechał na czas leczenia do rodzi-
ny, która może mu zapewnić opiekę 
w czasie choroby. Ubezpieczony po-
winien wówczas poprosić lekarza wy-
stawiającego zaświadczenie lekarskie, 
aby wpisał w nim adres pobytu u ro-
dziny w czasie choroby. Jeżeli o poby-
cie w czasie choroby (u rodziny) ubez-
pieczony zdecydował już po wpisaniu 
w zaświadczeniu lekarskim adresu, 
który jest np. jego stałym miejscem 
zamieszkania, to aby uniknąć sytuacji, 
w której kontrolujący nie zastaną go 
pod wskazanym adresem, o zamiarze 
wyjazdu powinien poinformować pra-
codawcę.

Zasiłek chorobowy
Za okres niezdolności do pracy z ty-

tułu choroby trwającej łącznie dłużej 
niż odpowiednio 33/14 dni w roku 
kalendarzowym, począwszy od 34/15 

dnia tej niezdolności do pracy, pra-
cownikowi przysługuje zasiłek choro-
bowy finansowany ze środków Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych (art. 92 
§ 4 k.p.). Na równi z niezdolnością 
do pracy z powodu choroby, za którą 
przysługuje zasiłek chorobowy, trak-
towana jest niemożność wykonywa-
nia pracy w wyniku:
■  odosobnienia w związku z decyzją 

wydaną na podstawie przepisów 
o chorobach zakaźnych i zakaże-
niach;

■ przebywania w:
–  stacjonarnym zakładzie lecznic-

twa odwykowego w celu lecze-
nia uzależnienia alkoholowego,

–  stacjonarnym zakładzie opie-
ki zdrowotnej w celu leczenia 
uzależnienia od środków odu-
rzających lub substancji psycho-
tropowych;

■  poddania się niezbędnym bada-
niom lekarskim przewidzianym dla 
kandydatów na dawców komórek, 
tkanek i narządów.

Zasady ustalania 
podstawy 
wymiaru zasiłków 
dla przedsiębiorców

Od 1 grudnia 2013 r. podstawa 
wymiaru zasiłków: chorobowego, 
macierzyńskiego i opiekuńczego 
dla przedsiębiorców jest ustalana 
według podobnych zasad, jakie obo-
wiązują w odniesieniu do pracowni-

ków. W przypadku niezdolności do 
pracy w pierwszym miesiącu ubez-
pieczenia podstawę wymiaru zasił-
ku stanowi zadeklarowana kwota 
lub najniższa podstawa wymiaru 
zasiłku. Zmiana przepisów doty-
czących ustalania podstawy wymia-
ru zasiłku dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą jest następ-
stwem wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego z 24 maja 2012 r. (sygn. 
akt P 12/10), w którym uznano, że 
zasady ustalania podstawy wymiaru 
zasiłku dla przedsiębiorców (którzy 
przed upływem pierwszego miesią-
ca ubezpieczenia stali się niezdolni 
do pracy) są niezgodne z Konstytu-
cją RP.

Już wkrótce

Problemy z VAT w praktyce 
NR 12  25–31 marca 2014 r.

Odsetki i kary umowne w praktyce 
NR 13  1–7 kwietnia 2014 r.
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Wszystko o ewidencji sprzedaży
NR 7  18–24 lutego 2014 r.
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Zasiłki 
i świadczenia
dla pracowników 
w pytaniach 
i odpowiedziach

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Należności publicznoprawne są w działalności każdej firmy sprawą 
newralgiczną. Mimo że są to obciążenia, które wielu przedsiębiorcom 
wydają się zbyteczne, niefrasobliwość w ich opłacaniu może się źle skoń-
czyć. Zapłata kar i odsetek w przypadku nieprawidłowego obliczania 
świadczeń może być bowiem bardzo dotkliwa. Płatnikom nie pomagają 
też wyjątkowo niejednoznaczne przepisy z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych, które nie dość, że są bardzo  skomplikowane, to niestety często ule-
gają znaczącym zmianom. „Poradnik”, który mają Państwo przed sobą, 
ma na celu odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się i trudne pytania 
z zakresu zasiłków i innych świadczeń dla pracowników. Kontynuujemy 
sprawdzoną formę pytań i odpowiedzi, pozwalającą na poruszenie wielu 
różnych problemów, które sprawiają najwięcej kłopotów w praktyce. 

Przechodząc na grunt merytoryczny, zebraliśmy dla Państwa pytania 
z zakresu odpraw i zasiłków, zwracając szczególną uwagę na przypadki 
kontrowersyjne. Omawiamy świadczenia dla pracowników zwalnianych 
z pracy, urlopy wychowawcze, odprawy pieniężne, zasiłek opiekuńczy, 
zakaz konkurencji, wypadki przy pracy, dokumentację z ZUS i wiele in-
nych praktycznych zagadnień. 

Zachęcamy do lektury. 

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 11 marca 2014 r.
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Które świadczenia 
dla zwalnianych pracowników 
należy oskładkować
PYTANIE
Oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia wypłaca-
my naszym pracownikom również inne dodatkowe 
świadczenia, takie jak odszkodowania i odprawy. Nie-
kiedy te dodatkowe świadczenia, szczególnie w sytuacji 
gdy z pracownikiem umowa o pracę zostaje rozwiązana, 
są zwolnione od składek. Jak wygląda opłacanie składek 
za te dodatkowe świadczenia?

ODPOWIEDŹ
Od odpraw pieniężnych wypłaconych zwolnionym 

pracownikom nie trzeba naliczać składek na ubezpie-
czenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ze skła-
dek na ubezpieczenia zwolnione są również odprawy 
pieniężne przysługujące w związku z przejściem na 
emeryturę lub rentę, a także odszkodowanie z tytułu 
zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

WYJAŚNIENIE
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaki pracow-
nik uzyskuje w związku ze świadczeniem pracy. Z podsta-
wy wymiaru składek wyłączone jest wynagrodzenie za 
czas niezdolności do pracy oraz zasiłki.

Składki na ubezpieczenia społeczne nie są opłacane 
także od przychodów wymienionych w rozporządzeniu 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
Według § 2 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia z podstawy 
wymiaru składek wyłączone są odprawy, odszkodowania 
i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wyga-
śnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stro-
nie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego 
z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiąza-
nia jej bez wypowiedzenia, niewydania w terminie lub 
wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Obowiązkowa odprawa

Pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku 
pracy w ramach grupowego zwolnienia przysługuje od-
prawa pieniężna w wysokości:
■ 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był 

zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
■ 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był 

zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

■ 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był 
zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Ta odprawa przysługuje również, gdy pracodawca za-

trudnia co najmniej 20 pracowników i nie przeprowadza 
zwolnień grupowych, ale rozwiązuje umowy o pracę 
z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników, 
jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadnia-
jący wypowiedzenie stosunków pracy lub ich rozwiązanie 
na mocy porozumienia stron.

Ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne wyłączona jest w całości odprawa pieniężna 
przysługująca pracownikowi w związku z rozwiązaniem 
stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.

Z ustawy o zwolnieniach grupowych wynika, że wyso-
kość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 
15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obo-
wiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jednak to 
ograniczenie nie obowiązuje w zakresie zwolnienia takie-
go świadczenia od składek na ubezpieczenia społeczne. 
Nawet gdy odprawa jest wyższa niż kwota 15-krotnego mi-
nimalnego wynagrodzenia, to w całości taka odprawa jest 
wyłączona od składek na ubezpieczenia społeczne.

Wyższe kwoty świadczeń

Przepisy zakładowe, a nawet indywidualne porozumie-
nie zawarte ze zwalnianym pracownikiem mogą przewidy-
wać możliwość wypłacenia odprawy, odszkodowania lub 
rekompensaty w kwocie wyższej niż w ustawie o zwolnie-
niach grupowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji 
z 22 kwietnia 2013 r. (znak WPI/200000/451/507//2013) 
stwierdził, że koniecznym warunkiem zwolnienia takiego 
świadczenia z podstawy wymiaru składek jest bezpośred-
ni związek między wypłatą świadczenia a rozwiązaniem 
stosunku pracy, natomiast bez znaczenia pozostaje jego 
wysokość. Oznacza to, że pracodawca, który chce wypła-
cić pracownikowi takie świadczenie, powinien wyraźnie 
wskazać, czy jest to odprawa czy odszkodowanie (rekom-
pensata) w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Wy-
płacone świadczenie nie powinno być natomiast nazywa-
ne dodatkowym wynagrodzeniem, gdyż mogą powstać 
wątpliwości co do charakteru takiej wypłaty.

Na podstawie przepisów zakładowych zwalnianym pra-
cownikom mogą być wypłacane różnego rodzaju dodatkowe 
świadczenia, oprócz tych ogólnie obowiązujących. Również 
takie dodatkowe odprawy, odszkodowania czy też rekom-
pensaty są wyłączone z podstawy wymiaru składek.
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PRZYKŁAD

Spółka ABC w styczniu 2014 r. zamierza przeprowa-
dzić zwolnienia grupowe. W porozumieniu z organi-
zacją związkową działającą w firmie spółka zobowią-
zała się, oprócz odpraw należnych pracownikom 
z tytułu ustawy o zwolnieniach grupowych, wypłacić 
zwalnianym pracownikom dodatkową rekompensatę 
w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w wyso-
kości dwukrotnego wynagrodzenia zwalnianego pra-
cownika. Zarówno odprawa, jak i rekompensata są 
wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Odprawa dobrowolna

Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowni-
ków, nie są zobowiązani do wypłacania swoim pracowni-
kom odpraw, w sytuacji gdy rozwiązują z nimi umowy 
o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Takie 
odprawy mogą jednak wypłacać i są one wówczas także 
wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne (oraz na ubezpieczenie zdrowotne).

PRZYKŁAD

Tomasz N. prowadzi działalność gospodarczą – pie-
karnię – i zatrudnia 15 pracowników. W związku ze 
spadkiem zamówień Tomasz N. z końcem stycznia 
chce rozwiązać z dwoma pracownikami umowę 
o pracę na mocy porozumienia stron. W zawartym 
z nimi porozumieniu zobowiązuje się do wypłacenia 
każdemu z nich odprawy w związku z rozwiązaniem 
umowy o pracę w wysokości 1000 zł. Od tego przy-
chodu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowot-
ne nie powinny być opłacane.

Odprawa pieniężna w związku 
z przejściem na emeryturę

Na podstawie art. 921 k.p. pracownikowi spełniającemu 
warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do 
pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związ-
ku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje odpra-
wa pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. 
Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie 
nabyć do niej prawa.

W praktyce, na podstawie zakładowych przepisów pra-
wa pracy obowiązujących w danej firmie, wysokość odpra-
wy emerytalnej jest wypłacana w wyższej wysokości uza-
leżnionej od stażu pracy pracownika, z którym umowa 
o pracę zostaje rozwiązana. Gdy na podstawie przepisów 
zakładowych pracownikowi jest wypłacana odprawa 

w wyższej wysokości, niż określają to przepisy Kodeksu 
pracy, to taka odprawa w pełnej wysokości jest wyłączona 
od składek.

Świadczenia rzeczowe ze składkami

Powołany § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, który wyłącza 
z podstawy wymiaru składek wypłacone świadczenie zwią-
zane z rozwiązaniem umowy o pracę, nie ma zastosowania 
do świadczeń rzeczowych.

Niekiedy pracownikom odchodzącym na emeryturę lub 
rentę przekazywane są również upominki rzeczowe, finan-
sowane ze środków obrotowych pracodawcy. Takie świad-
czenia nie są wyłączone z podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Ustalenie wartości 
świadczeń w naturze

Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się według 
zasad określonych w § 3 rozporządzenia składkowego. War-
tość ta przyjmowana jest więc w wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego określonego w przepisach o wyna gra dzaniu, 
a w razie ich braku:
■ według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż 

pracownicy – jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy 
lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodar-
czej pracodawcy,

■ według cen zakupu – jeśli przedmiotem świadczeń są 
rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę.

PRZYKŁAD

Spółka ABA z końcem grudnia 2013 r. rozwiązała 
z pracownikiem umowę o pracę w związku z jego 
przejściem na emeryturę. Zgodnie z układem zbioro-
wym obowiązującym u pracodawcy pracownik 
otrzymał odprawę emerytalną w wysokości swoich 
6-miesięcznych zarobków. Dodatkowo pracodawca 
prze ka zał pracownikowi laptop, który kosztował 
2000 zł i został zakupiony ze środków obrotowych 
pracodawcy. Wypłacona pracownikowi odprawa jest 
wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne. Jednak pracodawca, 
opłacając składki za grudzień, powinien pamiętać 
o uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek war-
tości przekazanego pracownikowi laptopa.

Odprawa za zakaz konkurencji

W sytuacji gdy pracownik ma dostęp do szczególnie waż-
nych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pra-
codawcę na szkodę, pracodawca może zawrzeć z pracow-
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nikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku 
pracy. W umowie określa się okres obowiązywania zakazu 
konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pra-
cownikowi. Odszkodowanie może być również wypłacane 
w miesięcznych ratach.

Zwolnieniu ze składek podlegają tylko odszkodowania 
wypłacane z tytułu umów o zakazie konkurencji zawartych 
na podstawie art. 1012 k.p., dotyczącego zakazu konkuren-
cji po ustaniu stosunku pracy. Jeżeli natomiast podstawą 
do podpisania takiej umowy był art. 1011 k.p., dotyczący 
zakazu konkurencji w czasie trwania zatrudnienia, to wy-
płacane pracownikowi z tego tytułu odszkodowanie stano-
wi podstawę wymiaru składek.

PRZYKŁAD

Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pra-
cę 30 listopada 2013 r. i zawarł z nim umowę o zaka-
zie konkurencji na 10 miesięcy. Zgodnie z zawartą 
umową przez okres trwania zakazu konkurencji pra-
cownikowi przysługuje co miesiąc odszkodowanie 
w wysokości 50% wynagrodzenia, jakie otrzymywał 

podczas świadczenia pracy. Odszkodowanie to jest 
wyłączone od składek, a okres, w którym pracownik 
otrzymuje to świadczenie, nie jest okresem ubezpie-
czenia.

Michał Jarosik 
 ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 92, 1011 i 1012 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
■ art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442),
■ § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Po-

lityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 
z późn. zm.),

■ art. 1, 8 i art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. 
nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Czy pracownica młodociana 
ma prawo do zasiłku opiekuńczego
PYTANIE
Zatrudniamy pracownicę młodocianą na podstawie 
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 
w formie nauki zawodu. Dla pracownicy jest to trzeci 
rok przygotowania zawodowego. Pracownica wystąpi-
ła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 
okres od 1 do 12 stycznia 2014 r. w związku z koniecz-
nością sprawowania osobistej opieki nad chorą matką, 
wymagającą w tym okresie całodobowej opieki. Rodzi-
ce pracownicy młodocianej są po rozwodzie, pracowni-
ca mieszka sama z matką, ma rodzeństwo mieszkające 
oddzielnie. W lipcu 2014 r. ukończy 18 lat. Czy w takiej 
sytuacji niepełnoletniej pracownicy młodocianej przy-
sługuje zasiłek opiekuńczy?

ODPOWIEDŹ
Tak. Pracownica młodociana ma prawo do zasiłku 

opiekuńczego.

WYJAŚNIENIE
Ustawa zasiłkowa nie uzależnia nabycia prawa do zasił-

ku opiekuńczego od wieku osoby występującej o ten zasi-
łek. Pracownik młodociany nabywa zatem prawo do zasił-
ku opiekuńczego na takich samych zasadach jak inni 
pracownicy. Pracownica spełnia wszystkie warunki do na-

bycia prawa do zasiłku opiekuńczego, tj. podlega ubezpie-
czeniu chorobowemu, sprawuje opiekę nad chorym człon-
kiem rodziny (matką), poza nią nie ma innego domownika, 
mogącego zapewnić opiekę chorej, oraz pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym z matką w okresie 
choroby. Pracownik młodociany ma prawo do zasiłków 
z ubezpieczeń społecznych.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi wów-
czas, gdy jest zwolniony od wykonywania pracy z po-
wodu konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad:
■ chorym dzieckiem w wieku do 14 lat,
■ zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat oraz
■ innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Prawo do tego świadczenia nie przysługuje jednak z ty-
tułu opieki nad każdym członkiem rodziny. Do zasiłku 
opiekuńczego uprawnia tylko opieka nad chorymi człon-
kami najbliższej rodziny, którzy zostali wymienieni 
w ustawie zasiłkowej, tj. małżonkiem, rodzicami, teścia-
mi, dziadkami, wnukami, rodzeństwem i dziećmi w wie-
ku powyżej 14 lat. Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytu-
łu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
chorym członkiem rodziny, jeżeli w okresie sprawowania 
opieki pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym gospo-
darstwie domowym. Pozostawanie we wspólnym gospo-
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darstwie domowym nie musi oznaczać wspólnego za-
mieszkiwania.

Powyższy warunek będzie spełniony także wtedy, gdy 
pracownik pozostaje we wspólnym gospodarstwie domo-
wym z chorym tylko przez okres choroby. Zasiłek opiekuń-
czy przysługuje ubezpieczonemu również pod warunkiem, 
że nie ma innych członków rodziny prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe mogących zapewnić opiekę chore-
mu członkowi rodziny.

PRZYKŁAD

Pracownica mieszkająca i pracująca w Poznaniu 
przedłożyła zwolnienie lekarskie w związku z opieką 
nad chorą matką. Matka pracownicy samotnie miesz-
ka w Krakowie. W złożonym oświadczeniu ZUS Z-15 
w pkt 7 wskazała, że pozostaje z matką we wspólnym 
gospodarstwie domowym. W tym przypadku pra-
cownica ma prawo do zasiłku opiekuńczego na chorą 
matkę mimo znacznej odległości, w jakiej od siebie 
zamieszkują. Warunek pozostawania we wspólnym 
gospodarstwie domowym jest spełniony, ponieważ 
córka mieszka z matką (prowadzi wspólne gospodar-
stwo domowe) w okresie choroby.

W celu obliczenia podstawy wymiaru świadczeń choro-
bowych pracownika młodocianego w podstawie należy 
uwzględnić wynagrodzenie wypłacone temu pracowniko-
wi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc, w którym młodociany zachorował.

Jeżeli zatrudnienie nie trwa pełnych 12 miesięcy, 
uwzględnia się okres krótszy, który obejmuje pełne kalen-
darzowe miesiące ubezpieczenia. Przez wynagrodzenie 
należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podsta-
wę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odli-
czeniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych 
ze środków pracownika (13,71%).

Wynagrodzenie pracownika młodocianego od 1 grudnia 
2013 r. do 28 lutego 2014 r. wynosi:
■ w okresie nauki zawodu:

–  w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia – 146,07 zł,

–  w drugim roku nauki – nie mniej niż 5% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia – 182,59 zł,

–  w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%, przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia – 219,10 zł,

■ w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pra-
cy – nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia.
Jednocześnie stawki te są minimalnymi podstawami wy-

miaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracujących 
młodocianych. W konsekwencji są to również minimalne 
podstawy wymiaru świadczeń na wypadek choroby i ma-
cierzyństwa.

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracow-
ników młodocianych może być niższa od kwoty najniż-

szej podstawy obowiązującej pracowników, tj. kwoty 
1449,67 zł.

PRZYKŁAD

Uczennica III klasy szkoły zawodowej, zatrudniona 
od września 2011 r. w zakładzie gastronomicznym 
w ramach nauki zawodu, przedłożyła zwolnienie le-
karskie w związku z opieką nad chorą matką od 10 
do 15 grudnia 2013 r. Podstawę wymiaru zasiłku 
opiekuńczego stanowi przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie uczennicy za 12 miesięcy poprzedzają-
cych zachorowanie, tj. za okres od grudnia 2012 r. 
do listopada 2013 r., po potrąceniu składek finanso-
wanych przez ubezpieczoną – 13,71%. Pracownica 
otrzymywała z tego tytułu miesięczny przychód 
w wysokości:
■  151,45 zł (175,51 zł – 13,71%) – od grudnia 2012 r. 

do lutego 2013 r.,
■  159,22 zł (184,52 zł – 13,71%) – od marca do maja 

2013 r.,
■  161,36 zł (187,00 zł – 13,71%) – od czerwca 

do sierpnia 2013 r.,
■  187,04 (216,75 zł – 13,71%) uczeń III klasy 

– od września do listopada 2013 r.
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego wynosi 
164,77 zł zgodnie z wyliczeniem:
[(3 × 151,45 zł) + (3 × 159,22 zł) + (3 × 161,36 zł) + 
+ (3 × 187,04 zł)] : 12 = 1977,21 : 12 = 164,77 zł.
Pracownicy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy 
w wysokości 21,95 zł, co wynika z wyliczenia:
■  164,77 zł (podstawa wymiaru zasiłku) : 30 dni = 

= 5,49 zł,
■  5,49 zł × 80% = 4,39 zł (dzienna stawka zasiłku),
■  4,39 zł (dzienna stawka zasiłku) × 5 dni = 

= 21,95 zł.

Bogusław Nowakowski
praktyk z 25-letnim stażem 

w dziale świadczeń krótkoterminowych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 3 ust. 3, art. 32–36 i 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, 
poz. 512 z późn. zm.),

■ § 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stano-
wiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(t.j. Dz.U. poz. 444 z późn. zm.),

■ art. 190–191, art. 195 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

■ § 19–20 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania (Dz.U. nr 60, poz. 278 z późn. zm.).
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Jak przedsiębiorca może ubiegać się 
o przywrócenie terminu 
opłacenia składki na dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe
PYTANIE
Prowadzę jednoosobową pozarolniczą działalność go-
spodarczą i opłacam składki wyłącznie za siebie. Z po-
wodu długotrwałego pobytu w szpitalu opłaciłem 
składki na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobro-
wolne ubezpieczenie chorobowe) po terminie. Wpłaty 
za listopad 2013 r. dokonałem dopiero 16 grudnia 
2013 r. (termin upłynął 10 grudnia). Obawiam się, że 
z tego powodu nie otrzymam zasiłku chorobowego. 
Czy mogę zwrócić się do ZUS o przywrócenie terminu 
na opłacenie składki chorobowej?

ODPOWIEDŹ
Tak. Płatnik składek w uzasadnionych przypadkach 

ma prawo zwrócić się do jednostki terenowej ZUS 
o przywrócenie terminu płatności składki na dobro-
wolne ubezpieczenie chorobowe, wskazując przyczyny 
niedotrzymania terminu. Jeżeli jednak ZUS nie wyrazi 
zgody na przywrócenie tego terminu, utraci Pan prawo 
do wypłaty świadczeń z tego ubezpieczenia.

WYJAŚNIENIE
Osoba, prowadząca pozarolniczą działalność, jest płatni-

kiem składek na własne ubezpieczenia. Spoczywa więc na 
niej obowiązek terminowego opłacania składek. Składki na 
ubezpieczenia (w tym na dobrowolne ubezpieczenie cho-
robowe) należy opłacić do 10. dnia następnego miesiąca, 
jeżeli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie 
(art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej).

Ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej dzia-
łalność ma charakter dobrowolny, dlatego w pewnych sy-
tuacjach ustaje z mocy prawa, tj.:
■ jeżeli ustał tytuł do podlegania tym ubezpieczeniom,
■ jeżeli osoba złożyła wniosek o wyłączenie z tych ubez-

pieczeń,
■ w razie opłacenia składek za dany miesiąc w niepełnej 

wysokości lub po terminie – w takim przypadku ubez-
pieczenia ustają od:
–  pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacono skła-

dek w prawidłowej wysokości lub za który składki zo-
stały zapłacone po terminie, albo

–  od dnia następującego po okresie, za który osoba mia-
ła prawo do zasiłku

(art. 14 ust. 2 i 2a ustawy systemowej).
W wyroku z 14 lutego 2013 r. (sygn. akt III AUa 

1132/12) Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził, że: 

(...) nieopłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe skutkuje z mocy art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych ustaniem tego ubezpieczenia. Dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe wygasa bowiem z mocy prawa 
(ex lege), gdy niedotrzymany został termin zapłaty 
składki. Ustawodawca uznał bowiem, że osoba, która 
oczekuje od organu rentowego świadczeń, zobowiązana 
jest opłacić składkę w ustawowym terminie i prawidłowej 
wysokości (...). Jeżeli prowadząc działalność gospodar-
czą, nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku termino-
wego opłacenia składek, to nie musi do tego ubezpiecze-
nia przystąpić, albowiem w tym przypadku jest ono 
dobrowolne (...).

W uzasadnionych przypadkach ZUS może, na wniosek 
ubezpieczonego, wyrazić zgodę na opłacenie składki po 
terminie. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku 
z 22 stycznia 2013 r. (sygn. akt III AUa 1024/12), wska-
zał, że: (...) uzasadnione jest wyrażenie zgody na opłace-
nie przez „osobę ubezpieczoną” składki na dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe po terminie, „w sytuacji gdy 
z dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia wynika”, że 
przez długi już okres uiszcza ona składki ubezpieczeniowe 
z tytułu działalności gospodarczej i jest rzetelnym płatni-
kiem składek, niedopuszczającym do powstawania zale-
głości z tytułu składek wobec ZUS. Nie bez znaczenia pozo-
staje też okoliczność, że apelująca nigdy wcześniej nie 
występowała o wyrażenie zgody na opłacenie składek po 
terminie. (...) Z pewnością osoba ubezpieczona (...) wy-
magałaby zupełnie innego potraktowania w sytuacji, gdy-
by wcześniej korzystała już z instytucji wyrażenia zgody 
na opłacenie składek po terminie i pomimo tego po raz 
kolejny doprowadzała swoimi zaniedbaniami do prze-
kroczenia terminu przewidzianego do opłacenia składki 
ubezpieczenio wej (...).

Przywrócenie terminu płatności składki na dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe może nastąpić jedynie na pisem-
ny wniosek złożony przez płatnika składek w jednostce te-
renowej ZUS.

Jeżeli ZUS nie zgodzi się na przywrócenie omawianego 
terminu, ubezpieczenie chorobowe ustanie od pierwsze-
go dnia miesiąca, za który składka nie została opłacona 
w terminie. Należy wówczas dokonać ponownego zgło-
szenia do ubezpieczenia chorobowego, ponieważ ustało 
ono z mocy prawa na skutek nieopłacenia składki w ter-
minie.
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PRZYKŁAD

Agnieszka M. prowadzi działalność gospodarczą od 2010 r. W październiku 2013 r. spóźniła się 2 dni z zapłatą 
składek za wrzesień. To spowodowało ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 września. Agniesz-
ka M. powinna jak najszybciej złożyć wniosek w ZUS o przywrócenie terminu. Jeśli ZUS nie wyrazi zgody, to bę-
dzie musiała ponownie przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, składając formularz ZUS ZUA.
Od odmownej decyzji ZUS płatnik ma prawo złożyć odwołanie do sądu w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia 
decyzji (art. 83 ust. 2 ustawy systemowej w związku z art. 4779 Kodeksu postępowania cywilnego).

Małgorzata Kozłowska 
radca prawny, specjalista i praktyk, od 10 lat zajmuje się prawem ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 14, art. 47 ust. 1, art. 83 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1442 z późn. zm.),
■ art. 4779 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101),
■ art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Wzór wniosku o przywrócenie terminu płatności składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Wrocław, dnia 16 grudnia 2013 r.

Jan Nowak
ul. Jaworowa 135
50-212 Wrocław
NIP 612-173-21-15
REGON 000692154 Dyrektor Oddziału ZUS we Wrocławiu
PESEL 70123105185 ul. Pretficza 11
Tel. 518134792 50-930 Wrocław

WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO OPŁACENIA SKŁADKI 
NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sysytemie ubezpieczeń społecznych zwracam się 
z prośbą o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie, za miesiąc  
listopad 2013 r.

Uzasadnienie

Jestem osobą prowadzącą działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym od dnia 
1 października 2005 r. Przystąpiłem także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Składki na ubezpieczenia 
zawsze były opłacane w terminie.
W połowie listopada 2013 r. ciężko zachorowałem. Po przebytej operacji konieczna była hospitalizacja (4 tygodnie). 
W tym czasie nie było ze mną żadnego kontaktu (przez ponad 2 tygodnie leżałem w śpiączce). Z tego względu skład-
ki na ubezpieczenie za listopad opłaciłem dopiero po powrocie ze szpitala, tj. 16 grudnia, podczas gdy termin upłynął 
10 grudnia 2013 r.
Mając powyższe na względzie, proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
W załączeniu przesyłam kopię wypisu ze szpitala.

Jan Nowak
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Czy obniżyć wynagrodzenie chorobowe 
pracownicy, która chorowała 
w trakcie urlopu wychowawczego 
i nie dostarczyła zwolnień
PYTANIE
Pracownica miała wrócić do pracy 3 lutego 2014 r. po 
zakończonym urlopie wychowawczym. Okazało się, że 
ma zwolnienie lekarskie od 17 stycznia do 11 lutego 
2014 r. Zwolnienie dostarczyła nam 11 lutego 2014 r. 
Wcześniej miała zwolnienia lekarskie od 1 stycznia do 
16 stycznia 2014 r. Pracownica korzystała z urlopu wy-
chowawczego od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 
2014 r. Czy w związku z tym powinniśmy wypłacić jej 
od 1 lutego zasiłek chorobowy? Jeżeli tak, to czy należy 
obniżyć wysokość zasiłku o 25%?

ODPOWIEDŹ
Nie powinni Państwo wypłacić pracownicy zasiłku 

chorobowego, lecz tylko wynagrodzenie chorobowe. 
Nie należy obniżać wysokości wynagrodzenia choro-
bowego w związku z dostarczeniem zwolnienia le-
karskiego po terminie.

WYJAŚNIENIE
Za okres zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu 

choroby, która trwała w czasie urlopu wychowawczego, 
tj. od 1 stycznia do 31 stycznia 2014 r., pracownica nie 
ma prawa do żadnych świadczeń. Natomiast za okres 
od 1 do 11 lutego 2014 r. ma prawo do wynagrodzenia 
chorobowego w wysokości co najmniej 80% podstawy 
wymiaru. Mimo że zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA) 
na okres od 17 stycznia do 11 lutego 2014 r. zostało do-
starczone Państwu (płatnikowi zasiłku) po ustawowym 
7-dniowym terminie, pracownica nie poniesie żadnych 
konsekwencji, ponieważ do wynagrodzenia za czas cho-
roby nie stosuje się przepisu dotyczącego potrącenia 
o 25% zasiłku chorobowego.

Do ustalenia, czy pracownik dostarczył zwolnienie le-
karskie w terminie, nie jest ważne, że zwolnienie lekar-
skie zostało wystawione w okresie urlopu wychowaw-
czego, czyli w okresie przerwy w ubezpieczeniu 
społecznym. A zatem, gdyby Państwa pracownica miała 
prawo do zasiłku chorobowego, należałoby pomniejszyć 
zasiłek o 25%.

PRZYKŁAD

Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego od 
11 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Przed tym 
urlopem, w okresie od 7 października do 8 listopada 
2013 r. (33 dni), chorowała i otrzymała wynagrodze-
nie chorobowe. Pracownica nie ma prawa do świad-
czeń z tytułu choroby przypadającej w czasie trwania 
urlopu wychowawczego w związku ze zwolnieniami 
lekarskimi: od 12 listopada do 16 stycznia 2014 r. i od 
17 do 31 stycznia 2014 r. Natomiast za okres od 1 do 
11 lutego 2014 r. pracownicy przysługuje wynagrodze-
nie chorobowe.
ZUS ZLA wystawione na okres od 17 stycznia do 11 lu-
tego 2014 r. pracownica dostarczyła pracodawcy 14 lu-
tego 2014 r., a ustawowy 7-dniowy termin minął 
24 stycznia 2014 r. Sankcją za nieterminowe złożenie 
zwolnienia lekarskiego jest potrącenie o 25% zasiłku 
chorobowego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolno-
ści do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia włącz-
nie. Gdyby zasiłek chorobowy przysługiwał pracownicy 
za cały okres od 17 stycznia do 11 lutego 2014 r., to za-
kład pracy powinien dokonać potrącenia za okres od 
24 stycznia do 11 lutego 2014 r. Jednak pracownicy nie 
przysługuje zasiłek chorobowy tylko wynagrodzenie 
chorobowe. W tym przypadku pracodawca nie może 
pomniejszyć wynagrodzenia chorobowego. Gdyby pra-
cownica miała prawo do zasiłku, to od 1 lutego do 11 lu-
tego zasiłek zostałby pomniejszony o 25%.

Aneta Maj
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Informacje i zamówienia: 
Biuro Obsługi Klienta 

tel. 22 212 07 30, 801 626 666 
e-mail bok@infor.pl

PORADNIK
GAZETY PRAWNEJ

Zamów prenumeratę
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Jak prawidłowo ustalić 
okres zasiłkowy
PYTANIE
Jakie są konsekwencje nieprawidłowego 
obliczenia okresu zasiłkowego? Czy w ta-
kiej sytuacji pracodawca musi pokryć 
z własnych środków nadpłatę zasiłku?

ODPOWIEDŹ:
Jednym z obowiązków płatnika zasił-

ków jest ustalanie okresu zasiłkowego. 
Konsekwencją złego obliczenia okresu za-
siłkowego może być przekroczenie limitu 
dni należnego świadczenia chorobowego, 
co będzie skutkować nadpłatą świadcze-
nia. W takiej sytuacji pracodawca nadpła-
tę zasiłku musi pokryć z własnych środ-
ków.

WYJAŚNIENIE
Ustawodawca określił maksymalne okresy 

pobierania świadczeń z tytułu choroby: zasił-
ku chorobowego (182/270 dni) i świadczenia 
rehabilitacyjnego (12 miesięcy). Jeżeli ubez-
pieczony po wyczerpaniu okresu zasiłkowego 
jest nadal niezdolny do pracy z powodu tej sa-
mej przyczyny po przerwie nieprzekraczajacej 
60 dni, to za dalsze okresy niezdolności do 
pracy zasiłek nie przysługuje, a ubezpieczony 
może wystąpić z wnioskiem o świadczenie re-
habilitacyjne lub o przyznanie renty z tytułu 
niezdolności do pracy.

Okres wypłaty zasiłku chorobowego, tak 
zwany okres zasiłkowy, wynosi maksymalnie 
182 dni. Dłuższy okres zasiłkowy, wynoszący 
270 dni, jest przewidziany w przypadkach, 
gdy niezdolność do pracy:
■ przypada na okres ciąży lub
■ jest spowodowana gruźlicą.

Obowiązuje również zasada, że gdy nie-
zdolność do pracy:
■ jest spowodowana gruźlicą (oznaczaną 

w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA ko-
dem literowym D) i wystąpi bezpośrednio 
po niezdolności do pracy spowodowanej in-
nymi przyczynami – okresy tych niezdolno-
ści zlicza się do 270 dni,

■ przypadająca na okres ciąży wystąpi po 
wcześniejszej niezdolności do pracy, bezpo-
średnio lub po przerwie nie dłuższej niż 
60 dni, gdy jest spowodowana tą samą cho-
robą – ubezpieczona ma prawo do okresu 
zasiłkowego łącznie do 270 dni.

W okresie zasiłkowym uwzględnia się rów-
nież niemożność wykonywania pracy:
■ w wyniku decyzji wydanej przez właściwy 

organ albo uprawniony podmiot na podsta-
wie przepisów o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

■ z powodu przebywania w:
–  stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwy-

kowego w celu leczenia uzależnienia alko-
holowego,

–  stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej 
w celu leczenia uzależnienia od środków 
odurzających lub substancji psychotropo-
wych,

■ wskutek poddania się niezbędnym badaniom 
lekarskim przewidzianym dla kandydatów 
na dawców komórek, tkanek i narządów.
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy nie-

zdolności do pracy z powodu tej samej lub róż-
nych chorób, jeżeli nie występują między nimi 
żadne przerwy.

PRZYKŁAD

Pracownik od 2 do 12 grudnia 2013 r. był 
niezdolny do pracy z powodu przezię-
bienia. 13 grudnia 2013 r. złamał nogę 
i otrzymał zwolnienie lekarskie do 
10 stycznia 2014 r. Ponieważ między nie-
zdolnością do pracy z powodu przeziębie-
nia i z powodu złamania nogi nie było 
żadnej przerwy, niezdolności te należy 
wliczyć do jednego okresu zasiłkowego.

Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się 
także okresy poprzedniej niezdolności do pracy 
spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa 
między ustaniem poprzedniej a powstaniem 
ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 
60 dni.

PRZYKŁAD

Pracownica od 18 do 27 października 
2013 r. była niezdolna do pracy z powodu 
zapalenia gardła. Pracownica ponownie 
stała się niezdolna do pracy z powodu tej 
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samej choroby 5 grudnia 2013 r. i korzystała ze zwolnie-
nia lekarskiego przez 9 dni, tj. do 13 grudnia 2013 r. Po-
nieważ między ustaniem poprzedniej a powstaniem po-
nownej niezdolności do pracy przerwa była krótsza niż 
60 dni, a w obu okresach pracownica była niezdolna do 
pracy z powodu tej samej choroby, okresy tych niezdol-
ności należy wliczyć do jednego okresu zasiłkowego.

W zaświadczeniu lekarskim (ZUS ZLA), które ubezpieczo-
ny przedkłada płatnikowi zasiłku, lekarz nie wpisuje nume-
ru statystycznego choroby. Dlatego przepisy określają, że 
chorobę spowodowaną tą samą przyczyną oznacza się 
w tym zaświadczeniu kodem literowym A. Oznaczenie to 
wpisuje lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie. Jeżeli 
jednak ubezpieczony przy kolejnej niezdolności do pracy 
z powodu choroby korzysta z wizyty u innego lekarza, w in-
nej przychodni zdrowia lub w prywatnym gabinecie, lekarz 
ten nie ma wiedzy o poprzedniej przyczynie niezdolności do 
pracy i nie może zamieścić w zwolnieniu lekarskim kodu A.

Pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłku, który 
otrzymuje zaświadczenie lekarskie bez oznaczenia ko-
dem A, a orzeczony w tym zaświadczeniu okres choroby 
przypada w okresie nieprzekraczającym 60 dni w sto-
sunku do poprzedniej niezdolności, często staje przed 
problemem, czy obecny okres choroby doliczyć do po-
przedniego, czy ma on stanowić odrębny okres zasiłko-
wy. W takim przypadku zaleca się następujące postę-
powanie. Jeżeli zwolnienie lekarskie stwierdzające 
niezdolność do pracy z powodu choroby nie zawiera 
kodu A, a poprzednie zwolnienie wystawił:
■ ten sam lekarz, należy zwrócić się do niego pisemnie 

o wyjaśnienie braku tego oznaczenia – lekarz mógł 
nie zamieścić tego kodu, ponieważ zapomniał go za-
mieścić albo ze względu na to, że ubezpieczony choru-
je obecnie na inną chorobę niż poprzednio,

■ inny lekarz, lecz z tej samej przychodni lekarskiej, na-
leży zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie braku tego 
oznaczenia do kierownika przychodni, który – mając 
dostęp do dokumentacji lekarskiej ubezpieczonego 
– może udzielić informacji zamiast lekarza,

■ inny lekarz, z zupełnie innej przychodni lekarskiej, 
należy zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie sprawy do 
terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
Należy przypomnieć, że każdy lekarz, który wystawia 

zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, ma obowiązek prze-
słać jego oryginał do ZUS (pierwszą kopię tego zaświad-
czenia otrzymuje ubezpieczony, a druga kopia pozostaje 
u lekarza). Na oryginale tego zaświadczenia i na drugiej 
kopii lekarz zamieszcza numer statystyczny choroby. 
W związku z tym lekarz i ZUS bez problemu mogą wyja-
śnić przyczynę choroby ubezpieczonego, jeżeli płatnik 
składek ma w tym zakresie wątpliwości.

Do okresu zasiłkowego wlicza się także okresy, w któ-
rych ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku chorobowe-
go przez cały okres lub część okresu orzeczonej niezdol-
ności do pracy, jeżeli:

■ został odsunięty od pracy z powodu podejrzenia o no-
sicielstwo zarazków choroby zakaźnej i pracodawca 
zaproponował mu inną pracę, niezabronioną takim 
osobom, odpowiadającą jego kwalifikacjom zawodo-
wym lub którą może wykonywać po uprzednim prze-
szkoleniu i nie podjął proponowanej pracy,

■ niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku 
umyślnego przestępstwa lub wykroczenia stwierdzo-
nego prawomocnym wyrokiem sądu,

■ niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem 
alkoholu (pierwsze 5 dni uwzględnia się w okresie zasił-
kowym),

■ w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał 
pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie lekarskie 
od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.
Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdol-

ności do pracy przypadającego w okresach wyczekiwa-
nia na prawo do zasiłku.

PRZYKŁAD

Pracownica podjęła pracę na podstawie umowy o pra-
cę od 1 stycznia 2014 r. Jest to jej pierwsza praca w ży-
ciu. W okresie od 13 do 17 stycznia 2014 r. była chora 
i za ten okres nie otrzymała wynagrodzenia za czas 
choroby ze względu na brak wymaganego 30-dniowe-
go okresu ubezpieczenia chorobowego. Pracownica 
ponownie chorowała od 5 do 13 lutego 2014 r. Za ten 
okres pracodawca wypłacił jej wynagrodzenie za czas 
choroby, ponieważ do dnia ponownego zachorowania 
miała już wymagany okres ubezpieczenia chorobowe-
go. Z tego okresu nie wyłącza się okresu niezdolności 
pracownicy do pracy z powodu choroby w styczniu 
(5 dni), gdyż okres ten jest traktowany na równi 
z okresem ubezpieczenia chorobowego.

Podane wyżej zasady dotyczą niezdolności do pracy 
z powodu choroby ubezpieczonego, bez względu na ty-
tuł ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowy lub do-
browolny) i bez względu na to, czy w trakcie choroby ty-
tuł ten ulega zmianie.

Maksymalny okres zasiłkowy nie jest okresem, który 
ubezpieczony może wykorzystać u każdego pracodawcy 
odrębnie.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony u jednego pracodawcy do 
30 listopada 2013 r. chorował przez okres 120 dni 
tj. do 24 listopada 2013 r., a od 1 grudnia 2013 r. 
został zatrudniony u drugiego pracodawcy i choro-
wał z tej samej przyczyny od 9 do 21 grudnia 
2013 r. Okresy tych niezdolności do pracy należy 
zliczyć do jednego okresu zasiłkowego.
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Ustalenie okoliczności powodujących zliczenie okre-
sów niezdolności do pracy z powodu choroby, występu-
jących u poprzedniego i obecnego pracodawcy, do tego 
samego okresu zasiłkowego należy do pracodawcy, 
u którego obecnie pracownik jest zatrudniony.

Pracodawca powinien zatem zacząć od analizy świa-
dectwa pracy, w którym poprzedni pracodawca ma obo-
wiązek zamieścić informację o okresach pobierania przez 
pracownika świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. 
Jeżeli z informacji tych wynika, że przerwa w pobieraniu 
świadczeń z tytułu choroby u poprzedniego i obecnego 
pracodawcy nie przekracza 60 dni, a w zaświadczeniu le-
karskim na druku ZUS ZLA brakuje kodu A, należy wystą-
pić pisemnie do ZUS o ustalenie, czy okres aktualnej nie-
zdolności do pracy z powodu choroby należy zliczyć do 

jednego okresu zasiłkowego (z okresem poprzedniej nie-
zdolności do pracy występującej u poprzedniego praco-
dawcy), czy należy rozpocząć nowy okres zasiłkowy.

Renata Tonder 
praktyk z 35-letnim stażem, 

wieloletni wykładowca, 
autorka licznych artykułów 

z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 4–6 i 8–9 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 
z późn. zm.).

Jak opłacić składki 
za studentkę przebywającą 
na urlopie wychowawczym 
i jednocześnie wykonującą 
umowę zlecenia

PYTANIE
Zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia ze studentką, 
która nie ukończyła 26 lat. Obecnie przebywa na urlo-
pie wychowawczym udzielonym przez swojego praco-
dawcę (nie jest nim nasza firma). Czy w takiej sytuacji 
mamy ją zgłosić do ZUS ze zlecenia, a ona powinna 
poinformować swojego pracodawcę, że wykonuje 
umowę zlecenia w czasie urlopu wychowawczego?

ODPOWIEDŹ
Nie, dopóki zleceniobiorczyni ma status studentki 

oraz nie ma ukończonych 26 lat, nie powinni Pań-
stwo zgłaszać jej do ZUS ani opłacać za nią żadnych 
składek. W przedstawionej sytuacji dla ustalenia 
obowiązku ubezpieczeń nie ma znaczenia, że osoba 
ta przebywa jednocześnie na urlopie wychowaw-
czym udzielonym jej przez innego płatnika. Składki 
emerytalne i rentowe w czasie wykonywania umowy 
zlecenia będą za nią nadal odprowadzane z tytułu 
urlopu wychowawczego, finansowane z budżetu 
państwa, a rozliczane przez pracodawcę, który 
udzielił tego urlopu.

WYJAŚNIENIE
Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym nie 

podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z ty-

tułu stosunku pracy (z pracodawcą, który udzielił jej urlo-
pu). Tytułem do ubezpieczeń dla takiej osoby jest przeby-
wanie na urlopie wychowawczym (art. 6 ust. 1 pkt 19 
ustawy systemowej). W tym przypadku nie ma znaczenia 
fakt, że taka osoba nadal pozostaje w stosunku pracy, 
z którego nabyła uprawnienia do urlopu wychowawcze-
go, gdyż z chwilą jego rozpoczęcia nie są za nią opłacane 
składki jak za pracownika (z wyjątkiem składek od ewen-
tualnych wypłat należnych za wcześniejsze okresy wyko-
nywania pracy). Tytuł do ubezpieczeń, którym jest stosu-
nek pracy, ulega swego rodzaju „zawieszeniu” na okres 
przebywania na urlopie wychowawczym. Taką wykładnię 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych potwier-
dził Sąd Najwyższy m.in. w uchwale z 23 maja 2006 r. 
(sygn. akt III UZP 2/06, OSNP 2007/1–2/20).

Za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym jej 
pracodawca rozlicza składki: emerytalną i rentowe z ty-
tułu urlopu tylko wówczas, gdy nie ma ona innego tytu-
łu do ubezpieczenia albo prawa do emerytury lub renty.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 
osobę przebywającą na urlopie wychowawczym nie są 
odprowadzane, jeżeli jednocześnie ma ona inny tytuł 
do ubezpieczeń społecznych lub przyznane prawo do 
emerytury bądź renty (art. 9 ust. 6 ustawy z 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
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Takim innym tytułem zasadniczo jest m.in. zawarcie 
umowy zlecenia. Nie będzie tak jednak w przypadku 
Państwa zleceniobiorczyni, ponieważ jest ona student-
ką i nie ukończyła jeszcze 26 lat. Osoby zatrudnionej na 
podstawie umowy zlecenia, będącej studentem do 
ukończenia 26. roku życia, zleceniodawca w ogóle nie 
zgłasza do ZUS (zasada ta dotyczy również uczniów 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponad-
podstawowych).

Dla Państwa zleceniobiorczyni umowa zlecenia nie 
stanowi tytułu do ubezpieczeń, a zatem nie mogą jej 
Państwo zgłosić do ZUS. Oznacza to, że składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe będą za nią nadal opła-
cane z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. 
Zostaną sfinansowane z budżetu państwa, a ich rozli-
czenia dokona w dokumentach ubezpieczeniowych pra-
codawca, który udzielił urlopu wychowawczego.

Zleceniobiorca – student do 26. roku życia, wykonują-
cy umowę zlecenia w czasie urlopu wychowawczego, 
podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalne-
mu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wycho-
wawczym, a nie z tytułu umowy zlecenia.

PRZYKŁAD

Milena R. (24 lata) zatrudniona w pełnym wymia-
rze czasu pracy jednocześnie studiuje zaocznie na 
studiach drugiego stopnia. Po powrocie z urlopu 
macierzyńskiego złożyła u swojego pracodawcy 
wniosek o udzielenie jej 2-letniego urlopu wycho-
wawczego. W czasie trwania urlopu wychowaw-
czego inny przedsiębiorca zaproponował jej do-
rywczą pracę na podstawie umowy zlecenia. 
Zleceniodawca nie zgłasza jej ani do ubezpieczeń 
społecznych, ani zdrowotnego ze zlecenia, ponie-
waż umowa zlecenia zawarta ze studentką do 26. 
roku życia nie skutkuje obowiązkiem ubezpieczeń. 
Pracodawca nadal składa za Milenę R. raporty:
■  ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00 

z kodem świadczenia/przerwy 121 (urlop wy-
chowawczy),

■  ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 00 
ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe oraz zdrowotne obliczonymi od podstawy 
wymiaru składek:
–  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rów-

nej przeciętnemu miesięcznemu wynagro-
dzeniu  wypłaconemu jej za okres 12 miesię-
cy kalendarzowych poprzedzających urlop 
wychowawczy, ale nie wyższej niż kwota 60% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału,

–  na ubezpieczenie zdrowotne – równej kwocie 
specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługu-
jącego na podstawie przepisów o świadcze-
niach rodzinnych (obecnie 520 zł).

Podobnie byłoby w sytuacji, gdyby zawarli Państwo 
umowę zlecenia z własnym pracownikiem przebywają-
cym na urlopie wychowawczym (lub gdyby umowa zle-
cenia była wykonywana w czasie urlopu wychowawcze-
go przez pracownika Państwa firmy na rzecz własnego 
pracodawcy).

Zasadniczo objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami: 
społecznymi i zdrowotnym nastąpiłoby w takiej sytuacji 
z umowy zlecenia. Jeśli jednak zleceniobiorcą byłby 
student/uczeń, który nie ukończył jeszcze 26 lat, to 
umowa zlecenia nie byłaby dla niego tytułem do ubez-
pieczeń. Jako pracodawca–płatnik składek musieliby 
Państwo za tę osobę rozliczać składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z urlopu wychowawczego.

PRZYKŁAD

Jacek Z. (25 lat) pracuje na umowę o pracę w fir-
mie logistycznej. Jednocześnie kontynuuje naukę 
na studiach wyższych. Jackowi Z. urodziło się 
dziecko. Po wykorzystaniu przez matkę dziecka 
przysługującego jej urlopu macierzyńskiego Ja-
cek Z. przeszedł na urlop wychowawczy. Jedno-
cześnie jego pracodawca zaproponował mu pracę 
na podstawie umowy o świadczenie usług (inny 
zakres obowiązków niż wynikający z umowy o pra-
cę). Składki za Jacka Z. powinny nadal być rozli-
czane z tytułu przebywania przez niego na urlopie 
wychowawczym, a nie z tytułu umowy zlecenia, 
która dla studentów w wieku 25 lat nie stanowi ty-
tułu do ubezpieczeń.

Andrzej Okułowicz
 prawnik, ekspert i praktyk, 

od 14 lat zajmujący się 
prawem ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 6 ust. 1 pkt 19, ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 18 ust. 5b i 14 

ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 
z późn. zm.),

■ art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, pkt 20 i 32, art. 81 ust. 8 pkt 10 
ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

■ załączniki nr 12, 14 i 18 do rozporządzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w spra-
wie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych 
raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcz-
nych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozli-
czeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, 
zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów 
(Dz.U. nr 186, poz. 1444 z późn. zm.).
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Od jakiej podstawy naliczać składki 
za kierowcę, który wykonuje pracę za granicą
PYTANIE
Jesteśmy firmą transportową prowadzącą działal-
ność gospodarczą na terytorium Polski i zatrudnia-
my kierowców na umowę o pracę. Kierowcy wykonu-
ją na naszą rzecz usługi transportowe w Polsce oraz 
na terenie krajów europejskich. Miejscem pracy 
w umowach pracowników jest terytorium Polski. Czy 
w tej sytuacji kierowców należy traktować jak pra-
cowników w podróży służbowej, czy jak oddelegowa-
nych do pracy za granicą? Czy podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne tych pracowni-
ków może być niższa od kwoty przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego w gospodarce naro dowej?

ODPOWIEDŹ
W Państwa przypadku kierowcy nie są delegowani 

do pracy za granicą, lecz są traktowani jak pracowni-
cy w podróży służbowej. Podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne tych osób może być niż-
sza od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego w gospodarce narodowej.

WYJAŚNIENIE
Delegowanie pracowników ma miejsce w sytuacji, 

gdy polskie przedsiębiorstwo w celu realizacji umowy 
zawartej z zagranicznym kontrahentem wysyła pracow-
ników do pracy poza granice Polski, zmieniając im cza-
sowo miejsce pracy. Przy kwalifikowaniu wyjazdu pra-
cownika jako oddelegowanie lub podróż służbowa 
decydujące znaczenie ma określenie miejsca pracy 
w umowie o pracę zawartej z danym pracownikiem.

Z oddelegowaniem mamy do czynienia również wtedy, 
gdy porozumieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym 
zmieniono pracownikowi wskazane dotychczas w umo-
wie miejsce wykonywania pracy. W przypadku zatrudnio-
nych u Państwa kierowców jako miejsce wykonywania 
pracy określono teren Polski. Oznacza to, że jeżeli pra-
cownicy wyjeżdżają poza granice Polski, to taki wyjazd 
należy traktować jak zagraniczną podróż służbową.

Podróżą służbową dla kierowców jest każde zadanie 
służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie praco-
dawcy (art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców):
■ przewozu drogowego poza miejscowość, w której 

znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza miejsco-
wość, w której wykonuje on swoją działalność (od-
dział, filię),

■ wyjazdu poza wskazaną wyżej miejscowość w celu 
wykonania przewozu drogowego (wyjazdy kierow-
ców pojazdem bez ładunku czy pasażerów, jeśli ich 
zadaniem jest udanie się do innej miejscowości w celu 
ich przyjęcia).

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia kierowców, którzy w umo-
wach o pracę jako miejsce wykonywania pracy 
mają określony teren całej Polski. Kierowcy ci wy-
konują przewozy zarówno na terenie Polski, jak 
i poza jej granicami. Kierowcom przysługują diety, 
a także inne należności z tytułu podróży służbo-
wych krajowych i zagranicznych, gdyż każdy wy-
jazd poza siedzibę pracodawcy (lub poza miejs-
cowość, w której pracodawca wykonuje swoją 
działalność), w celu wykonania przewozu drogo-
wego (transport mebli), jest podróżą służbową.

W Państwa przypadku nie znajdzie zastosowania wy-
łączenie z podstawy wymiaru składek ZUS części wyna-
grodzenia pracowników zatrudnionych za granicą 
u polskich pracodawców – w wysokości równowartości 
diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza 
granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej 
w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków usta-
lania należności przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza gra-
nicami kraju (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składko-
wego). W tym przypadku ustalony w powyższy sposób 
miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę 
wymiaru składek nie może być niższy od kwoty prze-
ciętnego wynagrodzenia (w 2014 r. – 3746 zł).

Podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników, 
w tym również dla kierowców, stanowi przychód w ro-
zumieniu przepisów u.p.d.o.f., osiągany z tytułu za-
trudnienia na podstawie umowy o pracę. W podstawie 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowni-
ków nie uwzględnia się:
■ wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wsku-

tek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą 
zakaźną,

■ zasiłków i świadczeń rehabilitacyjnych z ubezpieczeń 
chorobowego i wypadkowego oraz

■ przychodów wyłączonych z oskładkowania na pod-
stawie przepisów rozporządzenia MPiPS w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Ponieważ Państwa kierowcy przebywają w podróży służ-

bowej, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe należy wyłączyć diety i inne należno-
ści z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości 
określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warun-
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ków ustalania należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednost-
ce budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju oraz poza granicami kraju (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporzą-
dzenia składkowego). Od wypłaconych kierowcom diet 
z tytułu podróży służbowej pracodawca nie nalicza składek 
na ubezpieczenia społeczne ani zaliczki na podatek docho-
dowy. Zatem podstawa wymiaru składek ZUS może być 
niższa od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej, tj. w 2014 r. od kwoty 3746 zł.

Aldona Salamon 
 specjalista z zakresu prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych, 
praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem 

w prowadzeniu szkoleń oraz w pracy 
w dziale personalnym, 

autorka publikacji i artykułów prasowych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 2 pkt 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kie-

rowców (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.),
■ art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. 

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

■ § 2 ust. 1 pkt 15 i 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, 
poz. 1106 z późn. zm.).

Jak obliczyć podstawę 
wymiaru zasiłku dla pracownicy 
po urlopie wychowawczym
PYTANIE
W jaki sposób oraz z jakiego okresu obliczyć podstawę 
wymiaru zasiłku dla pracownicy, która do końca stycz-
nia br. przebywała na urlopie wychowawczym (przez 
2 lata), a następnie od 1 lutego br. przedłożyła zwolnie-
nie lekarskie z powodu choroby? Wynagrodzenie, jakie 
pracownica otrzymuje po powrocie z urlopu wycho-
wawczego, wynosi 3300 zł.

ODPOWIEDŹ
W związku z tym, że pracownicy przysługuje wyna-

grodzenie w stałej miesięcznej wysokości, podstawę 
wymiaru wynagrodzenia chorobowego od 1 lutego br. 
stanowi kwota 3300 zł, a więc wynagrodzenie za mie-
siąc kalendarzowy, w którym powstała niezdolność do 
pracy, tj. za luty, określone w umowie o pracę.

WYJAŚNIENIE
Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obo-

wiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku cho-
robowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, 
również za dni wolne od pracy. Wynagrodzenie, jakie 
uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku, to przychód 
pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez 
pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 
oraz chorobowe, finansowanych ze środków pracownika 
(13,71%). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (także 
wynagrodzenia za czas choroby) stanowi przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, 

w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku gdy 
niezdolność do pracy powstanie wcześniej, do podstawy za-
siłku należy przyjąć wynagrodzenie za pełne miesiące ka-
lendarzowe zatrudnienia.

W sytuacji gdy pracownik przez cały okres, z którego 
jest obliczana podstawa wymiaru świadczenia, przebywał 
m.in. na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, a więc nie 
przepracował ani jednego dnia, podstawę wymiaru wyna-
grodzenia chorobowego bądź zasiłku stanowi wynagro-
dzenie za miesiąc kalendarzowy, w którym powstała nie-
zdolność do pracy, w wysokości:
■ wynagrodzenia określonego w umowie – jeśli pracowni-

kowi przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wy-
sokości,

■ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podob-
nym stanowisku pracy – jeżeli pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie zmienne.
Podstawę wymiaru świadczenia stanowi wynagrodzenie 

za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, gdy 
przez cały okres, z jakiego ma być ustalana ta podstawa, pra-
cownik przebywał m.in. na urlopie wychowawczym.

Jeżeli po powrocie z urlopu wychowawczego w miesiącu, 
w którym powstała niezdolność do pracy, pracownik przepra-
cował przynajmniej jeden dzień, osiągając z tego tytułu wyna-
grodzenie, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się:
■ wynagrodzenie określone w umowie o pracę – jeżeli pra-

cownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcz-
nej wysokości, lub

■ wynagrodzenie po uzupełnieniu do pełnego wynagrodze-
nia, tj. do takiej kwoty, którą pracownik otrzymałby, gdy-
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by przepracował cały miesiąc, w którym 
powstała niezdolność do pracy – jeżeli pra-
cownikowi przysługuje wynagrodzenie 
zmienne. Wynagrodzenie to ustala się, dzie-
ląc wynagrodzenie zmienne, które pracow-
nik otrzymał, przez dni przepracowane 
i mnożąc przez dni, które był zobowiązany 
w tym miesiącu przepracować.

PRZYKŁAD

Pracownica przez 2 lata przebywała na 
urlopie wychowawczym. Do pracy wró-
ciła 2 stycznia br. Dostarczyła zwolnie-
nie lekarskie od 7 do 31 stycznia br. 
w związku z opieką nad chorym dziec-
kiem. Pracownica otrzymuje wynagro-
dzenie zmienne. Za styczeń otrzymała 
wynagrodzenie w wysokości 189 zł. 
W tym miesiącu pracownica z obowią-
zujących 21 dni przepracowała 2 dni. 
Uzupełnienia wynagrodzenia należy do-
konać następująco:
■  189 zł – 25,91 zł (13,71%) = 163,09 zł,
■  163,09 zł : 2 dni przepracowane = 

= 81,55 zł,
■  81,55 zł × 21 dni robocze = 1712,55 zł.
Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego 
stanowi kwota 1712,55 zł.

Państwa pracownica przedłożyła zwolnienie 
lekarskie od 1 lutego br. W związku z tym, że 
jest to jej pierwsza niezdolność do pracy w bie-
żącym roku, w pierwszej kolejności ma prawo 
do wynagrodzenia chorobowego finansowa-
nego ze środków pracodawcy. Po urlopie wy-
chowawczym pracownica nie przepracowała 
ani jednego dnia, zatem do podstawy wymiaru 
świadczenia chorobowego należy przyjąć wy-
nagrodzenie za miesiąc kalendarzowy, w któ-
rym powstała niezdolność do pracy, czyli za 
luty. Pracownica otrzymuje wynagrodzenie 
w stałej miesięcznej wysokości, tj. w kwocie 
3300 zł. Powoduje to, że właśnie tę kwotę na-
leży przyjąć jako podstawę wymiaru świadcze-
nia chorobowego. Podstawę wymiaru świad-
czenia stanowi kwota 2847,57 zł, tj. 3300 zł – 
– 452,43 zł (13,71%).

Bogusław Nowakowski 
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 3 pkt 3, art. 36 i 37 ustawy z 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 
z późn. zm.),

■ art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.).

Czy rodzina otrzyma 
zasiłek pogrzebowy 
po zmarłym przedsiębiorcy, 
który zalegał z opłatą składek ZUS
PYTANIE
Kilka dni temu zmarł nasz ojciec, który pro-
wadził działalność gospodarczą. W ostat-
nich miesiącach jego firma przeżywała kło-
poty finansowe, w związku z czym nie 
opłacał on składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne. W najbliższych dniach 
zamierzamy zgłosić wniosek o zasiłek po-
grzebowy z tytułu pokrycia kosztów jego po-
grzebu. Czy pomimo tych zaległości będzie-
my mogli uzyskać ten zasiłek? Czy będziemy 
zobowiązani do uiszczenia długu zmarłego 
przedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ
Tak, otrzymają Państwo zasiłek pogrze-

bowy bez względu na to, czy osoba zmarła 
posiadała zadłużenie w ZUS.

WYJAŚNIENIE
Prawo do zasiłku pogrzebowego nie jest uza-

leżnione od tego, czy zmarły przedsiębiorca 
regularnie opłacał składki na ubezpieczenia 
społeczne, czy też zalegał z tymi płatnościa-
mi. Z kolei członkowie rodziny, którzy pokryli 
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kosz ty jego pogrzebu, nie muszą uregulować tych zaległo-
ści, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy.

W przypadku ubiegania się o zasiłek pogrzebowy po 
zmarłym przedsiębiorcy należy przedłożyć w ZUS m.in.:
■ wniosek o zasiłek pogrzebowy (ZUS Z-12),
■ skrócony odpis aktu zgonu przedsiębiorcy,
■ oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, 

a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachun-
ków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

■ dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powino-
wactwo z osobą zmarłą (np. skrócone odpisy aktów sta-
nu cywilnego).
Jeśli koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna osoba, zasi-

łek pogrzebowy zostaje podzielony pomiędzy te osoby (lub 
podmioty) proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrze-
bu. Każda osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku pogrzebo-
wego powinna wówczas złożyć odrębny wniosek wraz z wy-
maganymi załącznikami. Po upływie 12 miesięcy od dnia 
śmierci osoby ubezpieczonej prawo do zasiłku pogrzebowego 
wygasa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy terminowe zgłoszenie 
wniosku nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezie-
nia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych 
przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej. 
W takich przypadkach prawo do zasiłku wygasa po upływie 
12 miesięcy od dnia pogrzebu. Po upływie 12 miesięcy od 
śmierci osoby ubezpieczonej prawo do zasiłku pogrzebowego 
wygasa.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci m.in.:
■ ubezpieczonego lub członka jego rodziny,
■ osoby mającej ustalone prawo do emerytury, renty, eme-

rytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kom-
pensacyjnego albo członka rodziny takiej osoby,

■ osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa 
do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzy-
skania i pobierania,

■ osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świad-
czenie przedemerytalne,

■ osoby, której śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasił-
ków z ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego po 
ustaniu ubezpieczenia

– art. 77 ustawy o emeryturach i rentach.
Wypłata zasiłku pogrzebowego następuje w kwocie ry-

czałtowej 4000 zł lub w kwocie faktycznie poniesionych 
kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł. Zależy 
to od tego, kto ubiega się o wypłatę zasiłku.

Maria Gałecka
prawnik, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, 

autorka wielu publikacji z tego zakresu

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 77–81 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.).

Czy do podstawy wymiaru składek 
za osoby na urlopie wychowawczym 
należy wliczać świadczenia pozapłacowe
PYTANIE
Nasz pracodawca prowadzi produkcyjny zakład pracy. 
Pracownicy oprócz wynagrodzenia zasadniczego i pre-
mii otrzymują świadczenia pozapłacowe, finansowane 

m.in. z zfśs, oraz ekwiwalenty za pranie własnej odzieży 
roboczej. Czy do podstawy wymiaru składek emerytal-
no-rentowych za osobę przebywającą na urlopie wycho-
wawczym możemy wliczyć świadczenia pozapłacowe?

Osoby uprawnione do wypłaty zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy – kwota ryczałtowa 4000 zł Zasiłek pogrzebowy – kwota faktycznie poniesionych 
kosztów (nie więcej niż kwota ryczałtowa 4000 zł)

■ dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci 
przysposobione,

■ przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnię-
ciem pełnoletności inne dzieci, z wyłączeniem dzieci 
przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach ro-
dziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

■ wnuki i rodzeństwo,
■ małżonek (wdowa i wdowiec),
■ rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposa-

biające.

■ inna osoba (niespokrewniona),
■ pracodawca,
■ dom pomocy społecznej,
■ gmina,
■ powiat,
■ kościół.
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ODPOWIEDŹ
Nie. Wskazane przez Państwa świadczenia nie stano-

wią podstawy wymiaru składek ZUS i nie mogą być 
uwzględnione przy obliczaniu podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby prze-
bywającej na urlopie wychowawczym.

WYJAŚNIENIE
Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika przeby-
wającego na urlopie wychowawczym, nie wlicza do niej 
wartości świadczeń pozapłacowych wyłączonych z podsta-
wy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, takich 
jak ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wynikające 
z przepisów o bhp, czy wartość świadczeń z zfśs (pod wa-
runkiem że świadczenia finansowane z zfśs spełniają kry-
terium świadczeń socjalnych wskazanych w ustawie o za-
kładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia do celów obliczenia podstawy wymiaru składek emery-
talno-rentowych za osoby przebywające na urlopie wycho-
wawczym należy uwzględniać wynagrodzenie wypłacone 
za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
urlop wychowawczy, jeżeli stanowiło ono podstawę wy-
miaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

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

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

diów),
■ jednorazowe nagrody z okazji ślubu pracownika lub 

z okazji urodzenia się dziecka pracownika,

■ koszty wynajmu przez pracownika mieszkania sfinanso-
wanego lub dofinansowanego przez pracodawcę,

■ dopłaty pracodawcy do dodatkowego ubezpieczenia 
pracownika,

■ bony lub wypłaty w gotówce przyznawane w jednako-
wej wysokości lub z jednakowym wskaźnikiem procen-
towym w stosunku do płacy pracownika, określonej 
w umowie o pracę, wszystkim pracownikom lub grupom 
pracowników z okazji uroczystych dni, świąt, rocznicy 
powstania firmy itp.,

■ składniki wynagrodzenia, które nie są bezpośrednio za-
leżne od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale 
od wyników pracy grupy pracowników lub całego zakła-
du pracy.
W podstawie wymiaru składek emerytalno-rentowych za 

osoby na urlopie wychowawczym nie należy uwzględniać 
świadczeń pozapłacowych, którymi są m.in.:
■ wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepi-

sów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalen-
ty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami 
wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego mini-
stra, w tym także ekwiwalenty pieniężne za pranie 
odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego 
zamiast roboczego,

■ świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych 
na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych.

PRZYKŁAD

Michalina J. od 15 grudnia 2013 r. przebywa na 
urlopie wychowawczym. W 2013 r. pracownica ko-
rzystała ze świadczeń z zfśs, takich jak dofinanso-
wanie do wypoczynku i karnetu na basen oraz 
otrzymała paczki świąteczne (pracodawca różnicu-
je ich wysokość na podstawie kryterium socjalne-
go). Ponieważ wartości tych świadczeń są wyłączo-
ne z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne, nie wlicza się ich do przeciętnego wyna-
grodzenia z 12 miesięcy poprzedzających urlop 
wychowawczy.

Podstawa wymiaru składek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym

Okres obowiązywania

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ubezpieczenie zdrowotne

maksymalna podstawa 
wymiaru składek

minimalna podstawa 
wymiaru składek

podstawa 
wymiaru składki

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

60% kwoty prognozowanego 
wynagrodzenia – 2247,60 zł

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia – 1260 zł

kwota specjalnego zasiłku 
opiekuńczego – 520 zł

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

60% kwoty prognozowanego 
wynagrodzenia – 2227,80 zł

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia – 1200 zł

kwota specjalnego zasiłku 
opiekuńczego – 520 zł
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Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowaw-
czym nie może być:
■ wyższa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy,
■ niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

(art. 18 ust. 5b i 14 ustawy systemowej).

PRZYKŁAD

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

ba dni podlegania ubezpieczeniom z tytułu przeby-
wania na urlopie wychowawczym)], a za grudzień 
2013 r. nie może przekroczyć 2227,80 zł.

Andrzej Okułowicz 
prawnik, ekspert i praktyk, 

od 14 lat zajmujący się  prawem ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6, art. 18 ust. 5b i 14 ustawy 

z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442),

■ § 2 ust. 1 pkt 6 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.),

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

Czy nieopłacenie składki chorobowej 
za zleceniobiorcę skutkuje
wygaśnięciem ubezpieczenia chorobowego
PYTANIE
Jeden z naszych zleceniobiorców został zgłoszony do 
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Na razie 
jest w okresie wyczekiwania na zasiłek chorobowy. 
Z powodu przejściowych kłopotów finansowych na-
szej spółki składki na ubezpieczenia społeczne zosta-
ły zapłacone do ZUS po terminie. Czy to oznacza, że 
ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy wygaśnie 
i utraci on ciągłość tego ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ
Nie. Opóźnienie w opłaceniu składek na ubezpiecze-

nia społeczne, w tym składki chorobowej, pobranych 
przez płatnika od zleceniobiorcy, nie spowoduje usta-
nia dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 

WYJAŚNIENIE
Zleceniobiorcy z tytułu zawartej umowy cywilno-

prawnej podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobro-
wolnie, na swój wniosek. Do tego ubezpieczenia mogą 
przystąpić pod warunkiem, że ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe mają dla nich charakter obowiązkowy. 
Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym na-
stępuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej 

jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. 
Tylko wtedy, gdy zgłoszenie do dobrowolnego ubezpie-
czenia chorobowego zostanie dokonane w terminie 
7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeniowego 
(w przypadku zleceniobiorców – od dnia oznaczonego 
w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania) obję-
cie tym ubezpieczeniem nastąpi od dnia wskazanego we 
wniosku.

PRZYKŁAD

Karolina W. rozpoczęła pracę na podstawie umowy 
zlecenia od 2 grudnia 2013 r. Jest jednocześnie zatrud-
niona na pełny etat w innej firmie (zlecenia nie wyko-
nuje na rzecz swojego pracodawcy). Karolina W. nie 
może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego z ty-
tułu umowy zlecenia, gdyż ubezpieczenia emerytalno-
-rentowe z umowy zlecenia mają dla niej charakter 
dobrowolny. Obowiązkowo podlega ona wszystkim 
ubezpieczeniom z umowy o pracę. Ponieważ zatrud-
nienie na pełny etat zapewnia jej co najmniej minimal-
ne wynagrodzenie, umowa zlecenia jest tytułem tylko
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do dobrowolnych ubezpieczeń emerytal-
no-rentowych.

PRZYKŁAD

Ewelina Z. świadczy usługi w ramach umo-
wy zlecenia, która jest jej jedynym tytułem 
do obowiązkowych ubezpieczeń emerytal-
no-rentowych. Od 2 grudnia, który jest 
dniem rozpoczęcia wykonywania umowy, 
zadeklarowała zleceniodawcy chęć przy-
stąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego. 5 grudnia zleceniodawca 
złożył w ZUS zgłoszenie Eweliny Z. (na 
druku ZUS ZUA), w którym zaznaczył obję-
cie zleceniobiorcy obowiązkowymi ubez-
pieczeniami: emerytalnym, rentowymi, 
wypadkowym i zdrowotnym oraz dobro-
wolnie chorobowym. Ponieważ zachowany 
został 7-dniowy termin na zgłoszenie do 
ZUS, Ewelina Z. podlega ubezpieczeniu 
chorobowemu od dnia wskazanego we 
wniosku, tj. od 2 grudnia 2013 r.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:
■ od dnia wskazanego we wniosku o wyłą-

czenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej 
jednak niż od dnia, w którym wniosek zo-
stał złożony,

■ od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowe-
go, za który nie opłacono w terminie składki 
należnej na to ubezpieczenie – w przypadku 
osób prowadzących pozarolniczą działalność 
i osób z nimi współpracujących, duchownych 
oraz osób podlegających ubezpieczeniom 
emerytalno-rentowym dobrowolnie (bez ty-
tułu do ubezpieczeń obowiązkowych),

■ od dnia następującego po dniu, za który 
przysługuje zasiłek (jeżeli za część miesią-
ca został pobrany zasiłek),

■ od dnia ustania tytułu podlegania ubezpie-
czeniom społecznym (art. 14 ust. 2 ustawy 
systemowej).
W uzasadnionych przypadkach ZUS, na 

wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgo-
dę na opłacenie składki po terminie.

Nieopłacenie składki w ustawowym termi-
nie lub opłacenie jej na czas, ale w niższej wy-
sokości niż należna, skutkuje wygaśnięciem 
dobrowolnych ubezpieczeń tylko w odniesie-
niu do przedsiębiorców, którzy opłacają 
składki do ZUS na własne ubezpieczenia.

Za zleceniobiorców składki rozlicza płatnik 
będący zleceniodawcą. To na nim ciążą obo-

wiązki związane z dokonaniem zgłoszenia zle-
ceniobiorcy do odpowiednich ubezpieczeń, 
a także z obliczaniem oraz opłacaniem należ-
nych składek. Zleceniobiorca nie jest odpowie-
dzialny za nieterminowe opłacanie składek ZUS 
przez płatnika, zatem nie może ponosić od-
powiedzialności za wygaśnięcie/przerwanie 
ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie 
chorobowe jest o tyle ważne, że uprawnia do 
świadczeń z tego ubezpieczenia, tj. do zasiłku 
chorobowego, opiekuńczego lub macierzyń-
skiego. Aby uzyskać prawo do zasiłku, zlecenio-
biorca musi nie tylko podlegać ubezpieczeniu 
chorobowemu (przystąpić do niego), ale także 
pozostawać, co do zasady, nieprzerwanie 
w tym ubezpieczeniu przez okres tzw. wyczeki-
wania, czyli 90 dni. Nieopłacenie składek 
w ustawowym terminie skutkuje wygaśnięciem 
dobrowolnych ubezpieczeń, w tym chorobowe-
go, tylko w odniesieniu do przedsiębiorców.

PRZYKŁAD

Dorota R. za wykonanie umowy zlecenia, 
która trwała od 2 grudnia 2013 r., otrzyma-
ła w grudniu 2013 r. wynagrodzenie w wy-
sokości 2000 zł. Płatnik będący zlecenio-
dawcą, opłacający za siebie składki na 
ubezpieczenia społeczne, z chorobową 
włącznie, powinien zapłacić składki za sie-
bie oraz za zleceniobiorcę w terminie do 
15 stycznia 2014 r. Jednak zapłacił je dopie-
ro 17 lutego razem ze składkami należnymi 
za styczeń 2014 r. (termin ustawowy 15 lu-
tego przypadał w wolną sobotę). Mimo 
spóźnionej zapłaty składek za grudzień 
2013 r. Dorocie R. nie wygasło dobrowol ne 
ubezpieczenie chorobowe. Zleceniobior-
czyni nabędzie prawo do zasiłku chorobo-
wego po upływie 90 dni nieprzerwanego 
ubezpieczenia, tj. od 2 marca 2014 r. Na-
tomiast zleceniodawca, który składki na 
własne ubezpieczenia za grudzień 2013 r. 
opłacił po terminie, utracił ubezpieczenie 
chorobowe od 1 grudnia 2013 r.

PRZYKŁAD

Sabina K. postanowiła zrezygnować od 
13 stycznia 2014 r. z dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego z tytułu  
umowy zlecenia, o czym powiadomiła 
swojego płatnika. Zleceniodawca powi-
nien złożyć za nią formularz wyrejestro-



Zasiłki i świadczenia dla pracowników w pytaniach i odpowiedziach

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  10  (824)24 www.pgp.infor.pl

wania z dotychczasowych ubezpieczeń, w tym 
z chorobowego i złożyć ponowne zgłoszenie bez 
ubezpieczenia chorobowego. Płatnik złożył 14 stycz-
nia 2014 r. ZUS ZWUA, w którym wskazał rezygna-
cję z ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorczyni 
od 13 stycznia. Jednak Sabina K. zostanie wyłączo-
na z tego ubezpieczenia od 14 stycznia, a więc od 
dnia złożenia dokumentu wyrejestrowania.

Izabela Nowacka
ekonomistka, od ponad 10 lat zajmuje się tematyką 

wynagrodzeń i rozliczaniem płac, 

prowadzi portal kadrowo-płacowy,
 autorka licznych publikacji 

z dziedziny prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 11 ust. 2, art. 13 pkt 2, art. 14, art. 36 ust. 4, art. 46 

ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. 
zm.),

■ art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, 
poz. 512 z późn. zm.).

Czy pracownica musi oddać 
zasiłek macierzyński, 
jeśli sąd oddalił wniosek 
o przysposobienie dziecka
PYTANIE
Pracownica przyjęła na wychowanie dziecko i wystąpiła 
do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie. Ubezpie-
czona złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego 
za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. 
Zakład pracy ustalił prawo do zasiłku macierzyńskiego za 
okres od 25 sierpnia 2013 r. do 11 stycznia 2014 r. 
(140 dni). Zasiłek macierzyński wypłacaliśmy od 25 sierp-
nia do 31 grudnia 2013 r. Pracownica 30 grudnia br. zło-
żyła wniosek o wstrzymanie zasiłku macierzyńskiego od 
1 stycznia, ponieważ sąd 20 grudnia 2013 r. oddalił wnio-
sek o przysposobienie dziecka. Oświadczyła, że opiekę 
nad dzieckiem sprawowała do 30 listopada 2013 r. 
Czy pracownica powinna oddać pobrany zasiłek macie-
rzyński i czy należy go wstrzymać od 1 stycznia br.?

ODPOWIEDŹ
Nie. Pracownica nie jest zobowiązana do zwrotu po-

branego zasiłku macierzyńskiego, natomiast nie ma 
do niego prawa od 1 stycznia br. Wyrok sądu został 
wydany 20 grudnia 2013 r., ale dziecko pozostawało 
pod opieką pracownicy do 30 listopada 2013 r. Należy 
zatem uznać, że do tego dnia istniały okoliczności 
uprawniające ją do zasiłku macierzyńskiego.

WYJAŚNIENIE
Pracownica wystąpiła o urlop na warunkach urlopu ma-

cierzyńskiego, przedkładając dowody niezbędne do pod-
jęcia wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Ponadto spełniła 
warunek konieczny do nabycia prawa do zasiłku macie-

rzyńskiego w przypadku przysposobienia dziecka, to zna-
czy w okresie od 25 sierpnia do 30 listopada 2013 r. fak-
tycznie sprawowała opiekę nad dzieckiem. Nie ma więc 
podstaw, aby za ten okres pozbawić pracownicę prawa do 
zasiłku i żądać jego zwrotu w związku z negatywną dla 
niej decyzją sądu opiekuńczego. Jeżeli pracownica złożyła 
wniosek o rezygnację z zasiłku od 1 stycznia 2013 r., to od 
tego dnia zasiłek należy wstrzymać w związku z zaprzesta-
niem sprawowania opieki nad dzieckiem.

W przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 
ukończenia 7 lat lub dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia przez nie 
10 lat i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, 
zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepi-
sami Kodeksu pracy jako okres urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego. Jeśli na wychowanie przyjęte zostanie jed-
no dziecko, okres ten wynosi 20 tygodni.

Przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa 
z początkiem ostatniego dnia poprzedzającego dzień uro-
dzenia (art. 112 Kodeksu cywilnego). A zatem w przypad-
ku przyjęcia dziecka na wychowanie, zasiłek macierzyński 
przysługuje nie dłużej niż do dnia poprzedzającego siódme 
lub odpowiednio dziesiąte urodziny dziecka.

Dowodami do podjęcia wypłaty zasiłku macierzyńskiego 
z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do 
sądu z wnioskiem o jego przysposobienie są:
■ zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu z wnio-

skiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobie-
nia dziecka, zawierające także datę urodzenia dziecka oraz
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■ oświadczenie ubezpieczonej o dacie przyjęcia dziecka 
na wychowanie.

Anna Szocińska
specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 183 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

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

■ art. 29–31 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 
z późn. zm.),

■ § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów 
stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa (Dz.U. poz. 444 z późn. zm.).

Czy należy oskładkować 
polisę ubezpieczeniową 
opłaconą za pracownika 
będącego w zagranicznej podróży służbowej
PYTANIE
Zamierzamy wysłać pracowników w zagraniczną dele-
gację na 2 miesiące. Na okres podróży służbowej chce-
my wykupić pracownikom dodatkowe polisy ubezpie-
czeniowe (obejmujące koszty leczenia, następstw 
nieszczęśliwych wypadków, pomoc assistance oraz 
ubezpieczenie bagażu podróżnego stanowiącego wy-
posażenie służbowe pracownika). Czy od wartości tych 
polis powinniśmy za pracowników odprowadzić skład-
ki na ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ
Polisa ubezpieczeniowa finansowana przez pracodaw-

cę w przeważającej części przypadków stanowi przy-
chód pracownika ze stosunku pracy (jako nieodpłatne 
świadczenie), a tym samym jest wliczana do podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowot-
ne. Wartość polisy będzie jednak wyłą czona z oskładko-
wania, jeżeli jej wykupienie dla pra cowników jest nie-
zbędne do wykonywania przez pracodawcę działalności 
na obszarze danego państwa.

WYJAŚNIENIE
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 

oraz na ubezpieczenie zdrowotne pracownika stanowi 
przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, osiągany z tytułu zatrudnienia 
w ramach stosunku pracy.

Niektóre rodzaje przychodów są wyłączone z podstawy 
wymiaru składek. Wśród przychodów niepodlegających 
oskładkowaniu nie została jednak wymieniona polisa 
ubezpieczeniowa opłacona za pracownika przez jego pra-
codawcę.

Organy podatkowe wskazują, że wartość składki opłaconej 
przez pracodawcę na ubezpieczenie pracownika odbywają-

cego podróż służbową, które obejmuje m.in. ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie ba-
gażu oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej pracownika, 
stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji 
indywidualnej z 14 października 2011 r. (sygn. IBPBII/ 
/1/415–666/11/MK) wyjaśnił, że: (...) w praktyce w poję-
ciu przychodu mieści się każda realna korzyść, jaką uzyskał 
bądź uzyska podatnik. Do tych korzyści zaliczyć należy rów-
nież wydatek poniesiony przez pracodawcę na rzecz pracow-
ników za zakup polis ubezpieczeniowych w zakresie ubez-
pieczenia kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia 
pomocy i ochrony prawnej w związku z odbywaną podróżą 
przez ww. osoby. Wobec braku przepisów zwalniających po-
wyższe korzyści z opodatkowania stanowią one, co do zasa-
dy, przychód podlegający opodatkowaniu (...). Sytuacja, 
w której składka opłacana jest przez inną osobę niż ta, w któ-
rej interesie zawierana jest umowa, powoduje powstanie przy-
chodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa (...).

Potwierdza to wyrok NSA z 1 czerwca 2012 r. (sygn. akt 
II FSK 2351/10). W uzasadnieniu tego orzeczenia NSA 
wskazał, że: (...) zapłata składki przez ubezpieczającego 
(np. pracodawcę) stanowi wymierną korzyść, jaką uzyskał 
pracownik (ubezpieczony) z tytułu zawarcia umowy ubez-
pieczenia – w zamian za uiszczoną składkę ubezpieczony 
uzyskuje ochronę ubezpieczeniową (...). Prowadzi to do 
wniosku, iż co do zasady, możliwe jest rozpatrywanie uzyska-
nej przez pracowników ochrony ubezpieczeniowej w katego-
riach przychodu ze stosunku pracy w formie nieodpłatnego 
świadczenia otrzymywanego już w momencie uiszczenia 
składki i rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, którego war-
tość odpowiada wysokości uiszczonej składki ubezpieczenio-
wej (...).
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PRZYKŁAD

Firma budowlana wysłała dwóch swoich pracowników 
w delegację do Francji na okres 2 miesięcy w celu nadzo-
rowania budowy autostrady. Na okres podróży służbo-
wej firma wykupiła pracownikom  dodatkowe polisy 
obejmujące koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych 
wypadków, pomoc assistance oraz ubezpieczenie baga-
żu podróżnego stanowiącego wyposażenie służbowe 
pracownika (pracownicy nie mogą z nich korzystać 
w innych celach). W tej sytuacji dodatkowe ubezpiecze-
nie będzie stanowiło przychód pracowników podlegają-
cy oskładkowaniu.

Dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych 
oraz interpretacje organów podatkowych były w tej kwestii 
dość jednolite. Jednak ostatni wyrok NSA wskazuje, że ustala-
jąc obowiązek podatkowy (a zatem w tym przypadku również 
składkowy) od wartości sfinansowanej pracownikowi polisy, 
należy mieć na względzie, czy wykupienie tej polisy dla pra-
cowników jest konieczne w celu wykonywania przez praco-
dawcę działalności na obszarze danego państwa. Jeśli np. jest 
warunkiem otrzymania przez pracowników wizy, to kwota 
opłaconej składki nie stanowi dla pracowników przychodu. 
Dotyczy to przede wszystkim państw spoza Unii (np. Biało-
rusi). W uzasadnieniu wyroku z 23 kwietnia 2013 r. (sygn. akt 
II FSK 1741/11) NSA uznał, że: (...) sam fakt ubezpieczenia 
trzeba rozpatrywać nie tyle w kategoriach osobistej korzyści od-
delegowanego pracownika, co obowiązku pracodawcy zobowią-
zanego do wykonania określonych usług na rzecz obcego kontra-
henta. Wykupione ubezpieczenie ściśle związane jest bowiem 
z realizacją przedmiotu działalności pracodawcy. Wykupując to 
ubezpieczenie, pracodawca nie kieruje się chęcią zapewnienia 

korzyści swojemu pracownikowi, lecz potrzebą uniknięcia ewen-
tualnych, nieprzewidywalnych co do wysokości i następstw w za-
kresie wykonywania zawartych umów – wydatków. Zatem, jeśli 
wykupienie polisy dla pracowników jest konieczne i warunkuje 
wykonywanie działalności pracodawcy, to pracownik nie uzysku-
je przychodu z objęcia go ubezpieczeniem (...).

A zatem, nie w każdym przypadku polisa ubezpieczenio-
wa opłacona przez pracodawcę będzie stanowiła przychód 
ze stosunku pracy. Jeśli posiadanie dodatkowego ubezpie-
czenia jest np. warunkiem uzyskania wizy i wykonywania 
pracy przez pracowników na terytorium danego kraju, to 
nie można uznać, że pracownik uzyskuje z tego tytułu przy-
chód. Pracodawca nie ma więc obowiązku odprowadzenia 
od opłaconego za pracowników ubezpieczenia składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem NSA, jeśli wykupienie polisy dla pracowników jest 
warunkiem wykonywania działalności przez pracodawcę, to 
pracownik nie uzyskuje przychodu z objęcia go ubezpiecze-
niem.

Małgorzata Kozłowska
 radca prawny, specjalista i praktyk, 

autorka licznych opracowań i publikacji z zakresu 
prawa pracy, ubezpieczeń i składek oraz zasiłków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 13 paź-

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

■ art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

■ art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 
z późn. zm.).

Czy pracownik ma prawo do zasiłku, 
jeśli ulegnie wypadkowi podczas strajku
PYTANIE
Pracownik nie świadczy pracy podczas strajku. 
W związku z tym wątpliwości budzi to, czy jeżeli w tym 
czasie doszło do uszczerbku na zdrowiu, można takie 
zdarzenie uznać za wypadek przy pracy, a w konse-
kwencji – czy pracownikowi przysługuje prawo do 
świadczeń z tytułu wypadku przy pracy.

ODPOWIEDŹ
Strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pra-

cowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania 
sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świad-
czeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pra-
cowników lub innych grup, którym przysługuje prawo 

zrzeszania się w związkach zawodowych (art. 17 usta-
wy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Strajk jest 
środkiem ostatecznym i nie może zostać ogłoszony bez 
uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania spo-
ru, m.in. zgłoszenia żądań, rokowań, mediacji.

WYJAŚNIENIE
Pracownik biorący udział w legalnym strajku zachowuje 

wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, w tym 
prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z wyjąt-
kiem prawa do wynagrodzenia. Udział w legalnym strajku 
nie może stanowić podstawy do zastosowania przez praco-
dawcę jakiejkolwiek sankcji wobec pracowników (art. 23 
ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).
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Udział w strajku jest uprawnieniem pracownika. Jak pod-
kreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 14 września 2012 r. (sygn. 
akt I PK 98/12): (...) udział pracownika w strajku zorganizowa-
nym zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych (...). 
Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 
w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z jej przepisami 
pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem 
prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu 
pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

A zatem pracownik, który ulegnie wypadkowi podczas straj-
ku, nabędzie prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczy-
ną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło 
w związku z pracą:
■ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracowni-

ka zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
■ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracowni-

ka czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
■ w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji praco-

dawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem 
wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

– art. 3 ustawy wypadkowej.
Na równi z wypadkiem przy pracy w zakresie uprawnienia 

do świadczeń traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ 
przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u praco-
dawcy organizacje związkowe (art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy wy-
padkowej). Jedną z takich sytuacji jest udział w strajku 
i np. wyznaczenie pracownikom przez związek zawodowy 
dyżurów w czasie strajku. Udział w legalnym strajku nie ozna-
cza zerwania związku z pracą.

PRZYKŁAD

Pracownik biorący udział w strajku 11 września 2013 r. 
poślizgnął się i złamał nogę. Otrzymał zwolnienie le-
karskie na okres od 11 września do 10 października

2013 r. Powyższe zdarzenie pracodawca musi uznać 
za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, co 
wiąże się ze sporządzeniem protokołu powypadkowe-
go oraz wypłaceniem 100% świadczenia za cały okres 
niezdolności do pracy.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysłu-
gują, gdy:
■ wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione narusze-

nie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (umyśl-
nie lub powstałe wskutek rażącego niedbalstwa),

■ ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpły-
wem środków odurzających lub substancji psychotropo-
wych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodo-
wania wypadku.

PRZYKŁAD

Pracownik biorący udział w strajku był bardzo agre-
sywny. Pod wpływem emocji zaatakował funkcjona-
riusza policji. W wyniku starcia policjant doznał po-
ważnego uszczerbku na zdrowiu i trafił do szpitala, 
a pracownik złamał nogę. Pracownik otrzymał zwol-
nienie lekarskie od 11 września do 25 października 
2013 r. Z ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku wy-
nika, że wypadek, któremu uległ pracownik, nastąpił 
z jego wyłącznej winy, co potwierdził również sąd 
w wydanym orzeczeniu. Za okres niezdolności do pra-
cy pracownik nie ma zatem prawa do zasiłku chorobo-
wego z ubezpieczenia wypadkowego oraz z ubezpie-
czenia chorobowego (art. 15 ustawy zasiłkowej).

Pozbawienie pracownika prawa do świadczeń z ubezpie-
czenia wypadkowego nie oznacza pozbawienia prawa do 
świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego rodziny pracow-
nika. Członkowie rodziny pracownika mają również prawo 

Wypadek podczas strajku w orzecznictwie sądowym

Data i sygnatura Teza z orzeczenia Prawo 
do świadczeń

Wyrok Sądu Naj-
wyższego z 25 lip-
ca 1990 r. (sygn. 
akt II PRN 5/90)

O uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy decyduje związek z pracą, który należy 
ujmować szeroko z wykluczeniem automatyzmu zerwania związku z pracą zdarzeń 
nagłych wywołanych przyczyną zewnętrzną, którym pracownik ulega w związku 
z udziałem w strajku.

TAK

Wyrok Sądu Okrę-
gowego w Białym-
stoku z 21 lutego 
2013 r. (sygn. akt 
V Pa 5/13)

Za wypadek przy pracy można uznać samobójstwo pracownika w czasie strajku. Na-
głość próby samobójczej należy oceniać w kategoriach decyzji podjętej pod wpływem 
impulsu chwili, mogącego również pozostawać w związku z wykonywaniem obowiąz-
ków pracowniczych. Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być szczególne 
(nadzwyczajne, nietypowe) przeżycie wewnętrzne (stres, uraz psychiczny) w postaci 
emocji o znacznym nasileniu powstałe wskutek okoliczności nietypowych dla normal-
nych stosunków pracowniczych. Nie można twierdzić, że nastąpiło zerwanie związku 
z pracą zdarzeń nagłych, wywołanych przyczyną zewnętrzną, którym pracownik ulega 
w związku z udziałem w strajku. Nagła, wywołana przyczyną zewnętrzną, samobójcza 
śmierć pracownika pozostawała w związku z pracą.

TAK
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do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, które są konse-
kwencją udziału pracownika w strajku.

Aneta Mościcka 
specjalista z zakresu prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z 30 października 

2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy 
pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322 z późn. zm.),

■ art. 1, 17 i 23 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. nr 55, poz. 236 
z późn. zm.),

■ art. 15 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 
z późn. zm.),

■ rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia oko-
liczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. nr 227, 
poz. 2298).

Jak ustalać odszkodowanie 
z tytułu zakazu konkurencji
PYTANIE
Jak obliczać odszkodowanie z tytułu zakazu konkuren-
cji? Czy może ono różnić się od wynagrodzenia za pracę?

ODPOWIEDŹ
Przepisy prawa pracy nie zawierają sposobu oblicza-

nia pieniężnej rekompensaty dla byłego pracownika za 
przestrzeganie klauzuli konkurencyjnej. Przyjmuje się 
jednak, że w podstawie wymiaru odszkodowania 
uwzględnia się wszystkie składniki o charakterze wy-
nagrodzenia za pracę. Do podstawy nie należy nato-
miast wliczać świadczeń nieposiadających charakteru 
wynagrodzenia za pracę, czyli m.in. diet za podróże 
służbowe, ryczałtów za pranie odzieży roboczej.

WYJAŚNIENIE
Istnieją 2 rodzaje umów o zakazie konkurencji:

■ umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia 
(art. 1011 k.p.),

■ umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia 
(art. 1012 k.p.).
Zakaz konkurencji polega na tym, że pracownik w zakre-

sie ustalonym w odrębnej umowie nie może prowadzić 
działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też 
świadczyć pracy na rzecz podmiotu prowadzącego taką 
działalność. Zakaz konkurencji na czas trwania stosunku 
pracy obejmuje okres trwania stosunku pracy i może doty-
czyć wszystkich pracowników, bez względu na posiadaną 
przez nich wiedzę. W jego wyniku pracodawca nie ma obo-
wiązku przyznania pracownikom objętym zakazem konku-
rencji żadnej rekompensaty czy odszkodowania.

Jeżeli umowa o zakazie konkurencji została podpisana 
na okres trwającego zatrudnienia, to odszkodowanie z ty-
tułu tego zakazu może być ustalone w dowolnej wysoko-
ści lub strony mogą postanowić o jego niewypłacaniu.

Są jednak firmy, które decydują się na takie wypłaty, 
wypłacając z tego tytułu np. comiesięczny dodatek do 
wynagrodzenia.

Inaczej jest z umowami o zakazie konkurencji zawiera-
nymi na czas po ustaniu zatrudnienia. Po pierwsze, można 
je podpisywać wyłącznie z pracownikami mającymi dostęp 
do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Z tego względu 
wspomniane umowy zawierane są z reguły z osobami za-
trudnionymi na stanowiskach kierowniczych lub z osoba-
mi mającymi dostęp do różnego rodzaju technologii stoso-
wanych przez danego pracodawcę, a których przekazanie 
konkurencji mogłoby osłabić jego pozycję na rynku. Po 
drugie, w przeciwieństwie do umów dotyczących zakazu 
konkurencji w trakcie zatrudnienia, umowy te obejmują 
okres po ustaniu stosunku pracy i są odpłatne.

Podstawa 
wymiaru odszkodowania

Jednym z elementów koniecznych, jakie należy określić 
w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, 
jest wysokość należnego pracownikowi odszkodowania. 
Może być ono ustalone przez wskazanie konkretnej kwoty 
pieniężnej lub określone przez procentową relację do za-
robków pracownika. Jednak w obu przypadkach ustalona 
przez strony wysokość odszkodowania nie może być niższa 
niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika 
przed ustaniem stosunku pracy.

Przy umowie o zakazie konkurencji zawartej na okres po 
ustaniu stosunku pracy minimalną wysokością odszkodo-
wania dla pracownika jest równowartość 25% wynagro-
dzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem sto-
sunku pracy.

Należy podkreślić, że wynagrodzenie otrzymane nie jest 
równoznaczne z wynagrodzeniem ustalonym w umowie 
o pracę, nawet jeżeli zostało określone w stałej wysokości.

W pewnych sytuacjach może być ono niższe od określo-
nego w umowie. Jeśli w okresie, z którego pensja 
uwzględniana jest w podstawie odszkodowania, pracow-
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nik nie wykonywał pracy w związku z przestojem czy cho-
robą, w podstawie odszkodowania uwzględnia się otrzy-
mane wynagrodzenie za czas przestoju czy tej choroby 
(a nie wynagrodzenie, jakie otrzymałby pracownik, gdy-
by pracował).

A zatem do podstawy odszkodowania należy przyjąć 
wszystkie składniki o charakterze wynagrodzenia za 
pracę. Takimi składnikami są m.in.: wynagrodzenie za-
sadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, pre-
mie, nagrody, różnego rodzaju dodatki, takie jak np. do-
datek stażowy, funkcyjny itp. Nie ma żadnych podstaw 
do wykluczenia któregokolwiek z tych elementów wyna-
grodzenia.

Do podstawy obliczania odszkodowania nie należy nato-
miast wliczać świadczeń nieposiadających charakteru wy-
nagrodzenia za pracę, czyli m.in. diet za podróże służbo-
we, ryczałtów za pranie odzieży roboczej, świadczeń 
finansowanych ze środków zfśs, jednorazowych zasiłków 
na zagospodarowanie czy świadczeń urlopowych.

Przy obliczaniu odszkodowania z tytułu zakazu konku-
rencji bierze się pod uwagę jedynie składniki wynagrodze-
nia już wypłacone przed ustaniem stosunku pracy.

Jeśli jakiś składnik wynagrodzenia, np. premia roczna, 
jest wypłacany po ustaniu stosunku pracy, to takich wypłat 
nie należy przyjmować do obliczania wysokości odszkodo-
wania.

Okres zakazu konkurencji 
dłuższy niż umowa o pracę

W sytuacji gdy okres obowiązywania umowy o zakazie 
konkurencji po ustaniu zatrudnienia jest krótszy od umo-
wy o pracę, wyliczenie wysokości odszkodowania nie po-
woduje żadnego problemu. Okres zatrudnienia, z którego 
należy obliczyć otrzymane wynagrodzenie, stanowiące 
podstawę odszkodowania, jest równy okresowi trwania 
zakazu konkurencji.

Sytuacja jednak komplikuje się w przypadku umów o za-
kazie konkurencji, które zobowiązują byłego pracownika 
do powstrzymania się od świadczenia pracy na rzecz kon-
kurencji przez okres dłuższy niż trwała umowa o pracę. Po-
wstaje wówczas pytanie, czy jako podstawę takiego od-
szkodowania przyjąć, wynagrodzenie z faktycznego okresu 
zatrudnienia, czy może raczej wysokość odszkodowania 
należałoby uzależnić od długości trwania zakazu konku-
rencji i w takim przypadku jego podstawę dopełnić. Po-
mocne w tym zakresie będzie orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego.

W wyroku z 21 marca 2001 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt 
I PKN 315/00, OSNP 2002/24/596) stanął na stanowisku, 
że punktem odniesienia do ustalenia wysokości minimal-
nego odszkodowania powinien być czas trwania umowy 
o pracę, a minimalne odszkodowanie należy obliczać na 
podstawie wynagrodzenia otrzymanego w czasie trwania 
zatrudnienia, a nie według wynagrodzenia, które pracow-
nik mógłby otrzymywać po zakończeniu trwania stosunku 
pracy w okresie zakazu konkurencji.

PRZYKŁAD

Z pracownikiem, otrzymującym miesięczne wyna-
grodzenie w wysokości 6000 zł, rozwiązano za wypo-
wiedzeniem umowę o pracę po 5-miesięcznym okre-
sie zatrudnienia.
Wcześniej podpisano z nim umowę o zakazie konku-
rencji na okres 12 miesięcy po ustaniu stosunku pra-
cy, w której nie ustalono wysokości przysługującego 
pracownikowi odszkodowania. W takim przypadku 
należne odszkodowanie powinno zostać obliczone 
następująco:
6000 zł × 5 miesięcy = 30 000 zł,
30 000 zł × 25% = 7500 zł.

Natomiast w orzeczeniu z 8 stycznia 2008 r. Sąd Najwyż-
szy (sygn. akt I PK 161/07, OSNP 2009/3–4/42) stwier-
dził, że (...) wysokość odszkodowania należnego pracowni-
kowi za powstrzymywanie się od prowadzenia działalności 
konkurencyjnej w stosunku do byłego pracodawcy (art. 1012 
§ 3 k.p.), jeżeli stosunek pracy trwał krócej niż umowny 
okres zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia, powin-
na być odniesiona do okresu, przez jaki byłego pracownika 
ma obowiązywać zakaz konkurencji, a nie do okresu jego 
faktycznego zatrudnienia (...).

PRZYKŁAD

Z pracownikiem, otrzymującym miesięczne wyna-
grodzenie w wysokości 6000 zł, rozwiązano za wypo-
wiedzeniem umowę o pracę po 5-miesięcznym okre-
sie zatrudnienia. Wcześniej podpisano z nim umowę 
o zakazie konkurencji na okres 12 miesięcy po usta-
niu stosunku pracy, w której nie ustalono wysokoś-
ci przysługującego pracownikowi odszkodowania. 
W takim przypadku należne odszkodowanie powin-
no zostać obliczone następująco:
6000 zł × 12 miesięcy = 72 000 zł,
72 000 zł × 25% = 18 000 zł.
W związku z tym, że przepisy nie określają, jak w po-
wyższej sytuacji postąpić, pracodawca może wybrać 
sposób wyliczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
drugi sposób liczenia jest znacznie korzystniejszy dla 
pracownika. Postępując w ten sposób, pracodawca 
nie narazi się na roszczenia pracownika.

Ustalanie odszkodowania z tytułu zakazu konku-
rencji
KROK 1. Ustalenie podstawy wymiaru odszkodowa-
nia
Należy zsumować wynagrodzenia z okresu zatrud-
nienia równego długości trwania umowy o zakazie 
konkurencji albo wynagrodzenie z faktycznego okre-
su zatrudnienia.
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KROK 2. Obliczenie 25% ustalonej podstawy wy-
miaru
Od ustalonej w powyższy sposób podstawy należy 
wyliczyć 25%.

KROK 3. Porównanie kwoty odszkodowania 
z umowy o zakazie konkurencji z jego minimalną 
kwotą
Należy sprawdzić, czy ustalona w powyższy sposób 
kwota jest niższa od kwoty odszkodowania wynikają-
cej z umowy.

KROK 4. Ustalenie ostatecznej kwoty odszkodo-
wania
Jeśli kwota wyliczonego odszkodowania jest niższa 
od kwoty wynikającej z umowy o zakazie konkuren-
cji, to ostateczną kwotą odszkodowania do wypłace-
nia pracownikowi jest kwota wynikająca z umowy 
o zakazie konkurencji. Jeśli kwota wyliczonego od-
szkodowania jest wyższa od kwoty wynikającej 
z umowy o zakazie konkurencji, to jest ona ostatecz-
ną kwotą odszkodowania, którą należy wypłacić pra-
cownikowi.

PRZYKŁAD

Z pracownikiem o 3-letnim stażu pracy została roz-
wiązana umowa o pracę. Zgodnie z zapisami 
w umowie o zakazie konkurencji zawartej na po-
czątku zatrudnienia po jego ustaniu przez okres 
18 miesięcy będzie mu przysługiwać odszkodowa-
nie w wysokości 1500 zł miesięcznie. Pracownik 
w okresie zatrudnienia otrzymywał następujące 
wynagrodzenia:
– przez pierwsze 2 lata – 5700 zł miesięcznie, 
– przez ostatni rok – 4300 zł miesięcznie.
Przy obliczaniu odszkodowania z tytułu zakazu kon-
kurencji należy najpierw ustalić podstawę wymiaru 
odszkodowania. W tym celu trzeba zsumować wyna-
grodzenia z ostatnich 18 miesięcy pracy (tyle będzie 
trwała umowa o zakazie konkurencji):
12 miesięcy × 4300 zł = 51 600 zł,
6 miesięcy × 5700 zł = 34 200 zł,
51 600 zł + 34 200 zł = 85 800 zł.
Następnie należy obliczyć 25% ustalonej kwoty:
85 800 zł × 25% = 21 450 zł.
Kwotę odszkodowania należy podzielić przez okres 
umowy, tj. 18 miesięcy.
21 450 zł : 18 miesięcy = 1191,67 zł.

W tym przypadku odszkodowanie należne pracownikowi 
według umowy o zakazie konkurencji będzie wyższe niż jego 
minimalna wartość wynikająca z przepisów prawa pracy, 
a więc w takiej wysokości należy mu je miesięcznie wypłacać.

Opodatkowanie i oskładkowanie 
odszkodowania

Umowa o zakazie konkurencji zawarta między pracow-
nikiem i pracodawcą wynika z łączącego strony stosunku 
pracy. A zatem wypłacane pracownikowi odszkodowanie 
z tytułu zakazu konkurencji należy zakwalifikować do 
przychodów ze stosunku pracy (określonych w art. 12 
u.p.d.o.f.).

Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych 
są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące 
u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, ma-
jące swoje źródło w łączącym (obecnie lub w przeszłości) 
pracownika z pracodawcą stosunku pracy.

Tego rodzaju odszkodowanie nie korzysta ze zwolnienia 
od podatku.

Odszkodowanie wynikające z umowy o zakazie konku-
rencji wypłacone zarówno w trakcie stosunku pracy, jak 
i po jego rozwiązaniu nie jest zwolnione z podatku.

Zwolnione z podatku są otrzymane odszkodowania, je-
żeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost 
z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie tych ustaw, lecz wyłączone 
z tego zwolnienia są odszkodowania przyznane na podsta-
wie przepisów o zakazie konkurencji oraz wynikające z za-
wartych umów (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d) i g) u.p.d.o.f.).

Oznacza to, że omawiane odszkodowanie jest opodatko-
wane. Dotyczy to zarówno odszkodowania z tytułu zakazu 
konkurencji po ustaniu zatrudnienia, jak i dobrowolnego 
odszkodowania za zakaz w trakcie zatrudnienia.

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wypłacone 
po ustaniu stosunku pracy jest traktowane jako przychód 
pracowniczy, ale nie oznacza to, że stanowi ono podstawę 
do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Odszkodowania te nie stanowią też podstawy wymiaru 
składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Inaczej jest natomiast w przypadku dodatkowych świad-
czeń na podstawie umowy o zakazie konkurencji w czasie 
trwania stosunku pracy. Podlegają one uwzględnieniu 
w podstawie wymiaru składek ZUS.

Dorota Twardo 
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 1011–1014 i 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
■ art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d) i g) ustawy z 26 lipca 1991 r. 

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

■ § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 
z późn. zm.),

■ art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
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Jak wystąpić 
o nakaz zapłaty
ADAM MALINOWSKI – radca prawny

Stan prawny na 11 marca 2014 r. 
Nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd jednoosobo-
wo na posiedzeniu niejawnym, a następnie jest dorę-
czany pozwanemu wraz z odpisem pozwu. Jest to 
pierwszy moment, w którym pozwany dowiaduje się 
o nakazie. Jeśli w ciągu 2 tygodni od doręczenia na-
kaz nie zostanie zaskarżony, ma skutki prawomocne-
go wyroku, co oznacza, że może stanowić podstawę 
egzekucji komorniczej. 

Rodzaje postępowań

Przyspieszone orzekanie w procesie cywilnym to przede 
wszystkim postępowanie nakazowe i upominawcze. Ob 
ydwa stanowią dla pozwanego pewną propozycję szybkiego 
i prostego załatwienia sprawy bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów (zwłaszcza egzekucyjnych). Nie za-
wsze jednak z różnych względów dłużnik na to się decyduje 
i może okazać się, że i tak konieczna będzie rozprawa w są-
dzie. Plusem obydwu postępowań jest fakt, że wyrokowanie 
odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że stro-
ny nie są w ogóle informowane o terminie posiedzenia i sę-
dzia orzeka tylko na podstawie dokumentów. Dlatego tak 
ważne jest prawidłowe sporządzenie i opłacenie pisma. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Przy roszczeniach z umów dotyczących kwot poniżej 
10 000 zł należy zastosować specjalne formularze1).

Opłaty
W obydwu rodzajach postępowania należy prawidłowo 

opłacić pozew. W przeciwnym razie zostanie on zwrócony 
po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków. W termi-
nie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie 
strona może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została 

wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek 
od daty pierwotnego wniesienia (nie dzieje się tak jednak 
w razie kolejnego zwrotu z tej samej przyczyny). Sąd odrzu-
ca bez wezwania o uiszczenie opłaty wniesione przez adwo-
kata lub radcę prawnego zarzuty od nakazu zapłaty, podle-
gające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej 
od wskazanej przez stronę wartości. Nie dotyczy to sprzeci-
wu od nakazu w postępowaniu upominawczym, jako że nie 
podlega on opłacie – powód płaci bowiem całą opłatę przy 
wniesieniu pozwu, a wniesienie sprzeciwu może mieć sku-
tek jedynie przy zwrocie opłaty. Wskazanych rygorów nie 
stosuje się, gdy obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej 
powstał na skutek sprawdzenia przez sąd wartości przed-
miotu sporu lub zaskarżenia. 

Przy wnoszeniu pozwu w postępowaniu nakazowym na-
leży uiścić 1/4 opłaty stosunkowej (5% od wartości przed-
miotu sporu w granicach od 30 zł do 100 000 zł). Końcówkę 
opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego i jest to 
wbrew pozorom bardzo istotne, ponieważ złe zaokrąglenie 
może skutkować zwrotem pozwu. Jak wskazał Sąd Najwyż-
szy  w uchwale z 22 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 
83/06, niepublikowana): (…) apelacja wniesiona przez ad-
wokata, bez spełnienia obowiązku zaokrąglenia w górę koń-
cówki uiszczonej opłaty stosunkowej do pełnego złotego, podle-
ga odrzuceniu (…). 

Opłaty w postępowaniu uproszczonym

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu 
nakazowym lub upominawczym, ale uproszczonym po-
biera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmio-
tu sporu lub wartości przedmiotu umowy: 

do 2000 zł 30 zł

ponad 2000 zł do 5000 zł 100 zł

ponad 5000 zł do 7500 zł 250 zł

ponad 7500 zł 300 zł

1)  Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:
■  o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękoj-

mi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy 
nie przekracza tej kwoty,

■  o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spół-
dzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.
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Co do środków zaskarżenia, to zgodnie z art. 19 ust. 4 
u.k.s.c. 3/4 opłaty pobiera się od pozwanego w razie wnie-
sienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowa-
niu nakazowym. Nie pobiera się jednak opłaty podstawowej 
(30 zł) od zarzutów podlegających opłacie stosunkowej, 
w których zgłoszono wniosek o zwolnienie od kosztów sądo-
wych (uchwała SN z 13 października 2006 r., sygn. akt III 
CZP 75/06, OSNC z 2007 r. nr 6, poz. 86). Opłata wynikają-
ca z podziału niewielkiej kwoty na części nie może jednak 
być niższa niż 30 zł. Jeśli mamy wątpliwości co do wysokości 
opłaty, zawsze lepiej jest zapłacić więcej, ponieważ sąd 
zwróci pieniądze po zakończeniu postępowania, a więc nie 
narażamy się w ten sposób na zwrot lub odrzucenie pisma. 

Postępowanie nakazowe

Aby uruchomić postępowanie nakazowe, konieczny jest 
wniosek powoda i to zgłoszony w pozwie. Wybór trybu na-
kazowego jest bowiem przywilejem powoda, który może 
z niego skorzystać, ale może też skierować sprawę od razu 
do postępowania zwykłego. Takie zachowanie byłoby jed-
nak nieracjonalne, jako że w postępowaniu nakazowym 
dużo prościej i szybciej uzyskuje się orzeczenie. Jedynym 
dopuszczalnym środkiem dowodowym są dokumenty speł-
niające określone wymogi. Zgodnie z art. 485 § 1 k.p.c. sąd 
wydaje nakaz, jeżeli powód dochodzi roszczenia pienięż-
nego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a oko-
liczności są udowodnione: 
■ dokumentem urzędowym – dokument taki sporządzo-

ny w przepisanej formie przez powołane do tego organy 
władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie 
ich działania stanowi dowód tego, co zostało w nim 
urzędowo zaświadczone; zasadę tę stosuje się odpo-
wiednio do dokumentów urzędowych sporządzonych 
przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdziel-
cze i inne organizacje społeczne w zakresie zleconych im 
przez ustawę spraw (zaliczymy tu np. wyrok sądu, decy-
zję administracyjną lub niektóre akty notarialne), 

■ zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem – jest to 
dokument, który potwierdza wysokość zobowiązania 
dłużnika, a zatem wysokość dochodzonego roszczenia; 
jest to dokument prywatny (podobnie jak dwie poniższe 
kategorie), a zatem stanowi on dowód tego, że osoba, 
która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w do-
kumencie; dla stwierdzenia akceptacji wystarczy wła-
snoręczny podpis dłużnika, jak wskazał Sąd Najwyższy 
w wyroku z 23 lutego 2006 r. (sygn. akt II CSK 131/05, 
niepublikowany): (…) upoważnienie powoda przez po-
zwanego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może 
być traktowane jako zaakceptowanie przez dłużnika ra-
chunku uzasadniające wydanie przez sąd nakazu zapłaty 
w postępowaniu nakazowym (…),

■ wezwaniem do zapłaty i pisemnym oświadczeniem 
dłużnika o uznaniu długu – są to dokumenty potwier-
dzajace aktualność roszczenia wierzyciela w sytuacji, 
gdy dłuznik opóźnia się ze spełnieniem swojego świad-
czenia lub uznał zadłużenie, 

■ zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, 
zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu 
braku środków na koncie – jest to potwierdzenie aktu-
alności roszczenia podpisane przez dłużnika, który nie 
dysponował odpowiednią kwotą na koncie. 
Sąd wydaje również nakaz przeciwko zobowiązanemu 

z weksla i czeku (dokumenty najczęściej występujące 
w praktyce), a także z warrantu lub rewersu, których praw-
dziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia 
na powoda praw niezbędne jest przedstawienie dokumen-
tów do uzasadnienia roszczenia, jeśli przejście nie wynika 
bezpośrednio z papieru wartościowego (przy wekslu bę-
dzie to zazwyczaj indos). 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Przy wekslu lub czeku bardzo ważne jest dołączenie 
oryginału dokumentu i pozostawienie go w aktach 
sprawy. Nie jest bowiem możliwe wydanie nakazu tylko 
na podstawie poświadczonego odpisu. 

Jeżeli nie dołączono oryginału, przewodniczący wzywa 
powoda do złożenia go pod rygorem zwrotu pozwu na pod-
stawie art. 130 k.p.c. (uchwała SN z 7 grudnia 1993 r., sygn. 
akt III CZP 165/93, OSNC z 1994 r. nr 6, poz. 134). Nakaz 
zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku może być 
w formie skróconej umieszczony na ich odpisie, a zatem do 
pozwu należy dołączyć dodatkowy egzemplarz dokumentu.

W pozostałych wypadkach dopuszczalne jest dołączenie 
odpisów dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem 
jest poświadczona przez notariusza albo występujących 
w tej sprawie adwokata lub radcę prawnego. Nie utrudnia 
to powszechnej praktyki sądowej składania przez strony 
przy pismach procesowych kserokopii dokumentów, jako 
że złożenie ich przez stronę, stanowi jej twierdzenie co do 
okoliczności faktycznych, które zostaną ocenione w myśl 
art. 230 k.p.c. (wyrok SA w Poznaniu z 22 grudnia 2005 r., 
sygn. akt I ACa 540/05, niepublikowany). 

Orzeczenie warunkowe

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem warunkowym – sąd po 
szczątkowym postępowaniu dowodowym (opartym tylko na 
dokumentach) wydaje orzeczenie, które stwarza jedynie do-
mniemanie zgodności z prawdą twierdzeń powoda. Dopiero 
w tym momencie o sprawie dowiaduje się pozwany – sąd do-
ręcza mu bowiem orzeczenie wraz z pozwem i załącznikami. 
Z chwilą wydania nakaz stanowi tytuł zabezpieczenia, wyko-
nalny bez nadawania klauzuli wykonalności. Oznacza to, że 
nakaz zastępuje postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia. 
Powód może zatem od razu wszcząć postępowanie wykonaw-
cze (w praktyce będzie to jednak możliwe dopiero od mo-
mentu doręczenia nakazu). We wniosku o wszczęcie postępo-
wania wykonawczego powód powinien oznaczyć sposób 
zabezpieczenia, gdyż nie wynika on z treści nakazu (np. za-
kaz zbywania określonych ruchomości). Z kolei nakaz wyda-
ny na podstawie weksla lub czeku staje się natychmiast wyko-
nalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia, nawet 
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jeśli wniesiono zarzuty. Oznacza to, że ma on 
skutki natychmiastowo wykonalnego wyroku, 
a zatem nadaje się do egzekucji bez względu na 
wynik postępowania wywołanego wniesieniem 
zarzutów. W razie wniesienia zarzutów sąd może 
na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie 
nakazu, które to postanowienie powód może 
z kolei zaskarżyć zażaleniem. Jak zatem widzi-
my, na podstawie nieprawomocnego nakazu 
można przedsięwziąć sporo czynności proceso-
wych. W szczególności może on być podstawą 
wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej (uchwała 
SN z 2 grudnia 2003 r., sygn. akt III CZP 92/03, 
OSNC z 2005 r. nr 2, poz. 22). 

Nakaz zapłaty jest pierwszym pismem dorę-
czanym pozwanemu w sprawie, a zatem za-
chodzi konieczność ingerencji sądu, jeśli wska-
zany w pozwie adres był nieprawidłowy. Stąd 
w art. 4921 k.p.c. wskazano, że jeżeli doręcze-
nie nie może nastąpić dlatego, że miejsce poby-
tu pozwanego nie jest znane albo gdyby dorę-
czenie nie mogło nastąpić w kraju, sąd z urzędu 
uchyla nakaz, a przewodniczący podejmuje od-
powiednie czynności (np. zawiesza postępo-
wanie). 

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli po wydaniu nakazu okaże się, że po-
zwany w chwili wniesienia pozwu nie miał 
zdolności sądowej, procesowej albo organu 
powołanego do jego reprezentowania, 
a braki te nie zostały usunięte, sąd z urzędu 
uchyla nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie 
postanowienie (np. o odrzuceniu pozwu).

W wypadku zasadności roszczenia sąd naka-
zuje pozwanemu, żeby w ciągu 2 tygodni od 
doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w ca-
łości wraz z kosztami albo w tym terminie 
wniósł zarzuty. Pismo zawierające zarzuty 
wnosimy do sądu, który wydał nakaz. Trzeba 
w nim wskazać, czy rozstrzygnięcie jest kwe-
stionowane w całości czy w części, przedstawić 
zarzuty, a także wszystkie okoliczności fak-
tyczne i dowody na ich potwierdzenie. Jeżeli 
pozew wniesiono na urzędowym formularzu 
(w postępowaniu uproszczonym), wniesienie 
zarzutów wymaga również zachowania tej for-
my. Pamiętajmy, że w postępowaniu nakazo-
wym powództwo wzajemne jest niedopusz-
czalne – jeśli zostanie wytoczone, sąd zade-
kretuje je jako oddzielną sprawę i skieruje do 
rozpoznania we właściwym trybie. W przypad-
ku prawidłowego wniesienia zarzutów sąd wy-
znacza rozprawę, a sprawa toczy się dalej na 
zasadach ogólnych, z tym że sąd wydaje wy-
rok, który nie dotyczy żądań, ale odnosi się do 
samego nakazu (utrzymuje go w mocy lub 

uchyla). W toku postępowania nie można w za-
sadzie występować z nowymi roszczeniami za-
miast lub obok dotychczasowych. 

Postępowanie 
upominawcze

Nakaz upominawczy jest dużo słabszym in-
strumentem i stanowi tylko propozycję polu-
bownego załatwienia sprawy, z której pozwany 
może, ale nie musi skorzystać. Stosujemy tu 
omówione już zasady wnoszenia pozwu. W po-
stępowaniu upominawczym sąd działa z urzędu 
– wydaje nakaz, jeżeli powód dochodzi roszcze-
nia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli 
przepis szczególny tak stanowi. Nakaz nie może 
jednak być wydany, jeżeli roszczenie jest oczy-
wiście bezzasadne, przytoczone okoliczności 
budzą wątpliwości, zaspokojenie roszczenia za-
leży od świadczenia wzajemnego, gdy miejsce 
pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby 
doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić 
w kraju. Wtedy sprawa od razu jest kierowana 
na rozprawę. 

Środkiem zaskarżenia jest sprzeciw, który od 
zarzutów różni się skutkami – w efekcie za-
skarżenia nakaz upominawczy traci moc, czyli 
jest traktowany tak, jakby nigdy nie był wyda-
ny, a sprawa toczy się od początku. Pismo za-
wierające sprzeciw wnosi się do sądu, który 
wydał nakaz, a w przypadku nakazu wydane-
go przez referendarza – do sądu, przed którym 
wytoczono powództwo. Wymogi formalne wy-
glądają bardzo podobnie – trzeba pamiętać 
o formularzach, jeśli mamy do czynienia z po-
stępowaniem uproszczonym. 

Jeżeli 2-tygodniowy termin do zaskarżenia 
już upłynął, trzeba mimo wszystko wnieść 
opłacony sprzeciw i złożyć jednocześnie wnio-
sek o przywrócenie terminu. Należy pamiętać 
o tym, aby w takiej sytuacji nie składać zaża-
lenia – wniosek o przywrócenie terminu jest 
bowiem oparty na twierdzeniu o prawidło-
wym działaniu sądu, a zażalenie wręcz prze-
ciwnie. Stąd trzeba dobrze rozważyć takie 
procesowe zagranie. Sąd nadaje nakazowi 
klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie 
po jego uprawomocnieniu się. Wydanie z ob-
razą art. 498 k.p.c. nakazu w postępowaniu 
upominawczym zamiast w nakazowym, z po-
uczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu 
i o utracie przez ten nakaz mocy w razie zgło-
szenia w terminie sprzeciwu, wywołuje skutki 
przewidziane w art. 504 k.p.c., a zatem z jed-
nej strony zaskarżony nakaz traci moc, 
a z drugiej niezaskarżony ma skutki prawo-
mocnego wyroku. 
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Wzór pozwu

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

P POZEW Data wpływu 
(wypełnia sąd)P o u c z e n i e

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i po-
prawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy nie-
potrzebne skreślić.

2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić. Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne 
miejsce, należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.
3. Do pozwu należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników w celu doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, 
a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.
4. W wypadku gdy żądanie pozwu, inne wnioski pozwu, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiednich 
rubrykach, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej 
rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.
1. Wartość przedmiotu sporu
(kwota w złotych, cyframi i słownie)

2. Sąd, do którego jest składany pozew
(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wy-
dział)

6975 zł 
(sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych)

Sąd Rejonowy w Płońsku
I Wydział Cywilny
al. Legionów 46
08-400 Płońsk

W rubrykach 3.1.1.– 4.6. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki 
organizacyjnej mającej zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, 
numeru domu i lokalu. Strona i jej pełnomocnik mogą również podać numer telefonu. Jeżeli dane nie zmieściły się w od-
powiednich rubrykach, pozostałe dane należy podać w formularzu DS.
3. Strona powodowa 4. Strona pozwana
3.1.1. Powód i jego adres 4.1. Pozwany i jego adres
Stefan Jaworski
ul. Sikorskiego 39
08-400 Garwolin 
PESEL: 54071567823

Tomasz Lipski 
Błota 44
08-400 Płońsk

3.1.2. Pełnomocnik powoda 4.2. Pozwany i jego adres
Radca prawny Karol Kowalski
ul. Hoża 3
09-800 Warszawa

Joanna Lipska
al. Wyzwolenia 168
08-400 Płońsk

3.1.3. Adres powoda do doręczeń 
(jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania powoda) 

4.3. Pozwany i jego adres

Radca prawny Karol Kowalski
ul. Hoża 3
09-800 Warszawa

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

3.2.1. Powód i jego adres 4.4. Pozwany i jego adres
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

3.2.2. Pełnomocnik powoda 4.5. Pozwany i jego adres
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

3.2.3. Adres powoda do doręczeń
(jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania powoda)

4.6. Pozwany i jego adres

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
5. Czy wymieniono wszystkich powodów i pozwanych? 
(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć do pozwu formularz DS)

tak*/nie*
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6. Żądanie pozwu 
Należy wybrać właściwy rodzaj żądania 6.1 lub 6.2 i wypełnić odpowiednie rubryki.

6.1. Żądanie zasądzenia Gdy żądanie pozwu jest wnoszone przez więcej niż jednego powoda lub jest  
skierowane przeciwko więcej niż jednemu pozwanemu, należy wskazać, w jaki 
sposób sąd ma zasądzić dochodzoną kwotę.

solidarnie*/w inny sposób* (wskazać jak)

żądana kwota odsetki

6974,87 zł
 

- ustawowe* 
- umowne* (wskazać wysokość lub sposób obliczania)

kwota lub kwoty, od których
naliczane mają być odsetki

okres, za który należą się odsetki 
(wskazać daty lub opisać – np. do dnia zapłaty)

od do

2200 zł
2200 zł
2574,87 zł

6 maja 2013 r. 
6 czerwca 2013 r.
6 lipca 2013 r.

Dnia zapłaty

6.2. Inne żądanie
    
   

– nakazania określonego zachowania się* 
– wydania rzeczy*
– pozostałe*

Poniżej należy opisać zachowanie, które sąd ma nakazać, lub opisać rzecz, której wydanie ma być nakazane (tak, 
aby wyrok mógł być wykonany), a jeśli  to niezbędne – również wskazać termin wykonania. Jeżeli powyżej wskazano 
„pozostałe” – należy dokładnie wskazać treść takiego żądania.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7. Żądanie zwrotu kosztów procesu

Wnoszę o zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa proceso-
wego według norm przepisanych.

8. Inne wnioski pozwu, o których mowa w art. 187 § 2 k.p.c. lub w art. 4841 § 2 k.p.c. (wskazać jakie)

Wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu 
wnoszę o skierowanie sprawy na rozprawę, przeprowadzenie rozprawy również bez obecności strony powodowej 
i o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 6974,87 zł  wraz z ustawowymi odsetkami należnymi według za-
sad opisanych w pkt 6.1. niniejszego pozwu, a ponadto wnoszę o zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powoda 
kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

9. Uzasadnienie 
Należy wskazać wszystkie fakty, z których wynika, że żądanie pozwu jest zasadne (w szczególności należy wskazać umo-
wę, z której roszczenie wynika, obowiązek, którego pozwany nie wykonał, oraz datę wymagalności tego obowiązku). 
W miarę potrzeby należy uzasadnić również właściwość sądu.

Powoda i pozwanych, działających w formie spółki cywilnej, łączyła umowa najmu lokalu użytkowego nr 1 położone-
go w Płońsku przy ul. Kościuszki 4, zawarta w dniu 22 sierpnia 2012 r. Powód nie prowadzi działalności gospodarczej,  
a  zatem uzasadniona jest właściwość wydziału cywilnego Sądu Rejonowego. Pozwani w miarę regularnie uiszczali 
umówiony czynsz najmu za przedmiotowy lokal do marca 2013 r. Za marzec zapłacili ze znaczącym opóźnieniem, 
a zaprzestali płatności, począwszy od kwietnia 2013 r. (tj. za kwiecień, maj i czerwiec 2013 r.), mimo faktu, że umowa 
najmu trwała, a wynajmujący udostępniał lokal najemcom i spełniał swoje wszystkie umowne obowiązki. Na rosz-
czenie dochodzone niniejszym pozwem składa się kwota 2200 zł należna za kwiecień 2013 r., 2200 zł za maj 2013 r., 
2200 zł za czerwiec 2013 r. Powyższe kwoty są dochodzone wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ich wymagalności 
– zgodnie z § 3 ust. 4 umowy najmu datą płatności czynszu najmu był 5. dzień miesiąca odnośnie do czynszu za mie-
siąc poprzedzający. Odsetki są zatem dochodzone od 6. dnia miesiąca. Ponadto powód dochodzi zwrotu kwot uisz-
czonych przez powoda za energię elektryczną zużytą przez pozwanych w przedmiotowym lokalu za czerwiec 2013 r. 
w kwocie 267,17 zł, a za lipiec 2013 r. w kwocie 107,10 zł. 
W dniu 31 maja 2013 r. powód wypowiedział pozwanym umowę najmu z uwagi na powstałe zaległości w zapłacie czyn-
szu najmu. Umowa trwała do 6 lipca 2013 r., kiedy to pozwani wydali lokal powodowi. 
W tym stanie rzeczy powództwo jest w pełni uzasadnione. Nie zachodzi żadna przyczyna wyłączająca odpowiedzialność 
pozwanych, a podpis na umowie złożony przez pozwanego, w świetle art. 865 k.c. zobowiązuje do zapłaty czynszu 
wszystkich wspólników spółki cywilnej i to na zasadzie odpowiedzialności solidarnej.
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10. Wnioski dowodowe 
Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód 
i wszystkie dane, które są niezbędne, by sąd mógł ten dowód 
przeprowadzić (np. w wypadku dowodów niedołączonych 
do pisma – wskazać, gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku 
świadków – podać imię, nazwisko oraz adres ze wskazaniem 
kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i loka-
lu). Jeżeli dane nie zmieściły się w odpowiednich rubrykach, 
pozostałe dane należy podać w formularzu WD.

Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych 
w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowa-
dzenie wnioskowanego dowodu.

10.1.1. Zgłaszany dowód 10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
Umowa najmu z dnia 22 sierpnia 2012 r. Stosunki umowne między stronami, wysokość czynszu.
10.2.1. Zgłaszany dowód 10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
Wypowiedzenie umowy najmu z dnia 31 maja 2013 r. Niedotrzymanie warunków umowy przez pozwanych, data 

rozwiązania umowy.
10.3.1. Zgłaszany dowód 10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
FV nr 90310367/4R/2013, 90310367/5R/2013 wraz z do-
wodami przelewów oraz oświadczenia pozwanego doty-
czące obowiązku zapłaty za energię elektryczną. 

Zapłata przez powoda należności za energię elektryczną.

10.4.1. Zgłaszany dowód 10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
Oświadczenie najemcy z dnia 16 lipca 2013 r. Próba polubownego załagodzenia sporu, brak zapłaty.
11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody? 
(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD) tak*/nie*

12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)
1) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. 
2) Umowa najmu z dnia 22 sierpnia 2012 r. 
3) Wypowiedzenie umowy najmu z dnia 31 maja 2013 r.
4) FV 90310367/4R/2013, 90310367/5R/2013 wraz z dowodami przelewów. 
5) Dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 250 zł (art. 28 pkt 3 u.k.s.c.). 
6) 2 odpisy pozwu wraz z załącznikami. 
13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej pozew oraz podpis 14. Data
Radca prawny Karol Kowalski

P O U C Z E N I E
Pozew należy złożyć na urzędowym formularzu: 
(A) w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi:
1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, 
2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży 
konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania 
z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu. 
W sprawach tych również odpowiedź na pozew, pozew wzajemny, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapła-
ty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i pisma zawierające wnioski 
dowodowe należy złożyć na urzędowych formularzach.
W postępowaniu uproszczonym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń 
w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju;
(B) w sprawach, w których powód – usługodawca lub sprzedawca dochodzi roszczeń wynikających z umów o:
1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,
3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,
4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
5) wywóz nieczystości,
6) dostarczanie energii cieplnej,
również wtedy, gdy sprawy te nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. W powyższych sprawach pozew 
wzajemny, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upo-
minawczym również należy złożyć na urzędowych formularzach.
Formularze są dostępne w budynkach sądów oraz w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl.
Pozew należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.
Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzu-
pełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.
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WESZŁY W ŻYCIE
10 marca 2014 r. 

PRAWO 
ADMINISTRACYJNE

Ustawa z  8 listopada 2013 r. 
o zmianie ustawy o dostępie 
do informacji publicznej

Nowelizacja dotyczy bardzo waż-
nej z punktu widzenia obywateli 
i przedsiębiorców ustawy o do-
stępie do informacji publicznej. 
W praktyce bardzo często zdarzało 
się bowiem, że urzędy i organy ad-
ministracji odmawiały dostępu do 
istotnych informacji z powołaniem 
się na uchybienia formalne bądź 
niemożność odpowiedzi na skom-
plikowane w treści wnioski. Nowe-
lizacja ma za zadanie usprawnić 
proces uzyskiwania informacji pu-
blicznej w organach administracji, 
a jednocześnie ograniczyć naduży-
wanie tej instytucji w celu uzyski-
wania informacji chronionych pra-
wem. I tak, w art. 2 ustawy 
ustalono, że przepisy ustawy nie 
naruszają przepisów innych ustaw 
określających odmienne zasady 
i tryb dostępu do informacji bę-
dących informacjami publicznymi, 
pod warunkiem że nie ograniczają 
obowiązków przekazywania infor-
macji publicznej do centralnego re-
pozytorium informacji publicz nej. 
Ustalono, że przepisów ustawy 
w zakresie przekazywania informa-
cji publicznej do centralnego repo-
zytorium oraz jej udostępniania 
w tym repozytorium nie stosuje się 
do:
1)  centralnej bazy danych ksiąg 

wieczystych, o której mowa 
w art. 363 ust. 1 ustawy z  6 lipca 
1982 r. o księgach wieczystych 
i hipotece (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 707 z późn. zm.),

2)  Krajowego Rejestru Karnego, 
o którym mowa w art. 1 ustawy 
z 24 maja 2000 r. o Krajowym 
Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.),

3)  Krajowego Rejestru Sądowego, 
o którym mowa w art. 1 ustawy 
z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1203) oraz elektro-
nicznego katalogu dokumentów 
spółek, 

4)  rejestru zastawów, o którym 
mowa w art. 36 ust. 1 ustawy 
z 6 grudnia 1996 r. o zastawie re-
jestrowym i rejestrze zastawów 
(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 67, 
poz. 569 z późn. zm.). 

W dalszej części nowelizacji usta-
lono, że minister właściwy do spraw 
informatyzacji tworzy stronę głów-
ną Biuletynu Informacji Publicznej:
1)  zawierającą wykaz podmiotów, 

o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, 
wraz z odnośnikami umożliwiają-
cymi połączenie z ich stronami; we 
wskazanych przepisach jest mowa 
o organach władzy publicznej, or-
ganach samorządów gospodar-
czych i zawodowych, podmiotach 
reprezentujących zgodnie z odręb-
nymi przepisami Skarb Państwa, 
reprezentujących państwowe oso-
by prawne albo osoby prawne sa-
morządu terytorialnego oraz re-
prezentujących inne państwowe 
jednostki organizacyjne albo jed-
nostki organizacyjne samorządu 
terytorialnego, a wreszcie o pod-
miotach reprezentujących inne 
osoby lub jednostki organizacyjne, 
które wykonują zadania publiczne 
lub dysponują majątkiem publicz-
nym, oraz osoby prawne, w któ-
rych Skarb Państwa, jednostki 
samorządu terytorialnego lub sa-
morządu gospodarczego albo za-
wodowego mają pozycję domi-
nującą w rozumieniu przepisów 
o ochronie konkurencji i konsu-
mentów; ponadto do udostępnie-
nia informacji obowiązane są nie-
które organizacje pracodawców 
i związki zawodowe,

2)  zapewniającą dostęp do infor-
macji publicznej oraz możliwość 
jej przeszukiwania w systemie, 

3)  zapewniającą dostęp do central-
nego repozytorium.

Wymienione powyżej podmioty 
tworzą własne strony Biuletynu In-
formacji Publicznej, na których udo-
stępniają informacje podlegające 
udostępnieniu w tej drodze.

W art. 9b ust. 1 ustawy wskazano, 
że minister właściwy do spraw infor-
matyzacji prowadzi centralne repo-
zytorium, powszechnie dostępne 
w sieci teleinformatycznej. Repozy-
torium zapewnia przeszukiwanie 
zasobów informacyjnych w szcze-
gólności według:
1)  kryterium przedmiotowego,
2)  kryterium podmiotowego,
3)  elementów metadanych, o któ-

rych mowa w przepisach szcze-
gółowych.

Minister właściwy do spraw infor-
matyzacji może zlecić wyspecjalizo-
wanym podmiotom czynności zwią-
zane z prowadzeniem centralnego 
repozytorium, pod warunkiem za-
pewnienia:
1) przez te podmioty:

a)  rozliczalności i niezawodno-
ści jego prowadzenia,

b)  integralności, rozliczalności, 
dostępności, autentyczności 
i niezaprzeczalności zasobów 
informacyjnych w nim udo-
stępnianych,

2)  możliwości przeprowadzenia 
przez tego ministra kontroli speł-
nienia warunków, o których 
mowa w pkt 1.

Rada Ministrów określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób weryfikacji, 
sposób przetwarzania i udostępnia-
nia w centralnym repozytorium zaso-
bów informacyjnych i metadanych 
oraz standardy techniczne prowa-
dzenia centralnego repozytorium, 
minimalny zestaw elementów meta-
danych, uwzględniając zasadę neu-
tralności technologicznej, koniecz-
ność zapewnienia przeszukiwalności, 
dostępności informacji jak najszer-
szej grupie użytkowników, możli-
wość zastosowania automatyzacji 
procesów oraz potrzebę zapewnienia 
ich użyteczności i efektywności. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1474

Opracował Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 11 MARCA 2014 R.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA
Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia

1 2 3
Dokonanie czynności urzędowej
1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł 1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub 
o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu 
cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

4. Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego 
uwzględniające wnioski stron

39 zł

5. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez 
osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

22 zł

6. (uchylony)
7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia 
(imion)

37 zł

8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107 zł
9. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
na rzecz innej osoby

56 zł

10. Zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł
11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu 
na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

90 zł

12. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:
1) pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawa-
nych na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
a) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem lit. b 1023 zł
b) w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty pro-
wadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsiębiorców

259 zł

c) pozostałych 256 zł
2) pozwoleń wodnoprawnych 100 zł
13. Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie od-
działywać na środowisko

120 zł

14. Wymagane przepisami o ochronie środowiska:
1) zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie 1069 zł
2) zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie 214 zł
15. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzo-
wym

170 zł

16. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług 
jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

170 zł

17. Zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów pra-
wa podatkowego

30 zł

18. (uchylony)
19. Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt 26 zł
20. Przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 98 zł
21. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wy-
dania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

44 zł

22. Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia 
wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

24 zł

23. (uchylony)
23a. Wydanie informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej pod-
miotowi, o którego numer identyfikacji podatkowej wystąpiono

21 zł

24. Wydanie duplikatu książeczki wojskowej 28 zł
25. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulo-
wanego lub działalności w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej

523 zł

26. Decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego 219 zł
27. Decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego 58 zł
28. Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospoli-
tej Polskiej do ewidencji zaproszeń

27 zł
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29. Dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do 
rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

1000 zł

30. Dokonanie wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich 176 zł
31. Zmiana wpisu w rejestrze statków rybackich 59 zł
32. (uchylony)
33. (uchylony)
34. Dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych 110 zł
35. Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych: zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpiecze-

niowych obejmująca:
1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawar-
ciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym, który został wpisa-
ny do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń

110 zł 1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten 
nie został nadany, numer paszportu, dowodu 
osobistego lub innego dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość, adres zamieszkania, numer 
w ewidencji działalności gospodarczej albo nu-
mer w rejestrze przedsiębiorców, firmę przedsię-
biorcy, pod którą wykonywana jest działalność 
gospodarcza, siedzibę i adres – w przypadku 
agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fi-
zyczną.
2) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, 
numer w rejestrze przedsiębiorców – w przy-
padku agenta ubezpieczeniowego będącego 
osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie-
posiadającą osobowości prawnej,
3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten 
nie został nadany, numer paszportu, dowodu 
osobistego lub innego dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość, adres zamieszkania – w przy-
padku osób fizycznych, przy pomocy których 
agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności 
agencyjne,
4) numer polisy potwierdzającej zawarcie umo-
wy obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej, datę obowiązywania tej 
umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu 
ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę 
– w przypadku agenta ubezpieczeniowego 
działającego na rzecz więcej niż jednego zakła-
du ubezpieczeń w zakresie tego samego działu 
ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do usta-
wy o działalności ubezpieczeniowej,
5) wykreślenie agenta ubezpieczeniowego na 
wniosek zakładu ubezpieczeń

2) pozostałe zmiany 55 zł

36. Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej: 1) dokonanie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących agencje zatrudnienia
2) dokonanie wpisu do rejestru działalności re-
gulowanej podmiotu produkującego tablice reje-
stracyjne

1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogo-
wym

412 zł

2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:
a) wyrobu alkoholu etylowego 11 610 zł
b) wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje 
roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu

1005 zł

c) oczyszczania alkoholu etylowego 11 610 zł
d) skażania alkoholu etylowego 11 610 zł
e) odwadniania alkoholu etylowego, 11 610 zł
jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbo-
wą pobiera się od każdego z nich
3) podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów 
tytoniowych

11 610 zł

4) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:
a) wyrobu napojów spirytusowych 11 610 zł
b) rozlewu napojów spirytusowych 11 610 zł
c) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsię-
biorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alko-
holu,

1005 zł

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbo-
wą pobiera się od każdego z nich
5) podmiotu wykonującego działalność kantorową 1087 zł
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6) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepi-
sów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycz-
nych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świad-
czenie usług turystycznych

514 zł

7) (uchylony)
8) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o środkach 
ochrony roślin w zakresie:
a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania 
tych środków

1135 zł

b) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stoso-
wania środków ochrony roślin

220 zł

c) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin 616 zł
9) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy – Prawo pocz-
towe

412 zł

9a) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach

50 zł

10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w ni-
niejszym ustępie

616 zł

36a. Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami 
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podmiotu wy-
konującego działalność na podstawie przepisów o środkach ochrony roślin 
w zakresie:
1) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do sto-
sowania środków ochrony roślin

220 zł

2) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin 616 zł
36b. Decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań 
skuteczności działania środka ochrony roślin

5000 zł

36c. Zmiana zakresu udzielonego upoważnienia do prowadzenia badań 
skuteczności działania środków ochrony roślin

1000 zł

36d. Decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia do opracowywania oceny 
lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin

1000 zł

36e. Zmiana zakresu udzielonego upoważnienia do opracowywania oceny 
lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin

500 zł

37. Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli: zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzą-
cych agencje zatrudnienia

1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności 50% stawek 
określonych 

od wpisu
2) treścią zmiany wpisu, o którym mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny 
rodzaj działalności

100% stawek 
określonych 

od wpisu
38. (uchylony)
39. Zgoda na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt niebędących zwierzętami 
gospodarczymi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej

105 zł

40. (skreślony)
41. Zatwierdzenie programu szkolenia osób wykonujących określone czyn-
ności w ruchu zakładu górniczego – od każdego programu

105 zł

42. Zatwierdzenie planów ruchu:
1) podziemnych zakładów górniczych 1005 zł
2) odkrywkowych zakładów górniczych lub zakładów górniczych wydoby-
wających kopaliny otworami wiertniczymi

805 zł

3) innych zakładów 505 zł
43. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:
1) osobie prawnej 1005 zł
2) osobie fizycznej 505 zł
44. (uchylony)
45. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia

205 zł

46. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby

105 zł

47. Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów 505 zł
48. (uchylony)
48a. Zgoda na podjęcie wstrzymanej działalności posiadacza odpadów 100 zł
48b. Zgoda na wznowienie użytkowania składowiska odpadów 100 zł
48c. Zgoda na wydobywanie odpadów: 500 zł
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1) z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowa-
dzenia składowiska odpadów
2) ze zwałowiska odpadów
48d. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej 
części

500 zł

48e. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji do-
tyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego 
przejęciem składowiska odpadów

259 zł

49. Decyzja w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób 
budowlany

155 zł

50. Udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu 
skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości – od 
każdej nieruchomości

5 zł udzielenie informacji w związku z wyceną doko-
nywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na 
zlecenie organu administracji publicznej

51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania 
przestrzennego:
1) od wypisu:
a) do 5 stron 30 zł
b) powyżej 5 stron 50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpo-
wiadającą stronie formatu A4

20 zł

b) nie więcej niż 200 zł
52. Decyzja w sprawie zwolnienia od obowiązku każdorazowego zdawania 
odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

100 zł

53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

10 zł 1) decyzja umarzająca postępowanie lub wyda-
wana w postępowaniu odwoławczym albo w try-
bie szczególnym
2) decyzja w sprawie przyznania dodatku miesz-
kaniowego
3) decyzja w sprawie dotacji przedmiotowej na 
zadania w dziedzinie rolnictwa
4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej w ramach realizacji jego 
zadań w zakresie telekomunikacji
5) decyzja w sprawie skargi pasażera lotniczego 
na naruszenie przez przewoźnika lotniczego 
przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE 
z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne 
zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów 
w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchyla-
jącego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 
(Dz.Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s.1)
6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej
7) decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywne-
go, wykonującego przejazd w ramach pomocy 
humanitarnej lub medycznej

Wydanie zaświadczenia
1. Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez 
urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, doty-
czący obywateli polskich przebywających za 
granicą, przeznaczony wyłącznie na potrzeby 
polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub 
urzędów konsularnych
2) odpisy skrócone:
a) wydawane w sprawach dokumentów stwier-
dzających tożsamość
b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu 
stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy 
zwolnienie to przysługuje również cudzoziem-
com, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie 
się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospo-
litej Polskiej, oraz obywatelom tych państw ob-
cych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła 
odpowiednie porozumienia

1) zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa 
żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo 
za granicą

38 zł
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2) odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł 3) odpisy zupełne wydawane w sprawach doku-

mentów paszportowych3) odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł
4) zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub 
o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu 
cywilnego

24 zł

5) pozostałe zaświadczenia 26 zł
2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, 
zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

17 zł

3. Zaświadczenie wydawane przez wojskowego komendanta uzupełnień, 
stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za 
granicą

46 zł

4. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, 
dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archi-
wum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub 
wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego 
opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

5. Legalizacja dokumentu 26 zł
6. Wydanie Apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legali-
zacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze 
5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz.938)

60 zł

7. Poświadczenie własnoręczności podpisu 9 zł
8. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zale-
głości – od każdego egzemplarza

21 zł

9. Świadectwo dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szyb-
ko psujących się artykułów żywnościowych

132 zł

10. Świadectwo:
1) fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowa-
dzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

20 zł

2) (uchylony)
11. Zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od 
towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej

160 zł

12. Karta rejestracyjna broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe 
cech użytkowych

82 zł karta rejestracyjna wydawana szkole

13. Europejska Karta Broni Palnej 105 zł
14. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia tech-
niczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodar-
czej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska

105 zł

15. Zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym położone jest projek-
towane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopusz-
czalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę

105 zł

16. (uchylony)
17. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej 
podmiotowi, który się nim posługuje

21 zł

18. Zaświadczenie potwierdzające zidentyfikowanie określonego podmiotu 
na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa 
członkowskiego innym niż terytorium kraju

20 zł

19. Zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako po-
datnik VAT czynny lub zwolniony

21 zł

20. Zaświadczenie stwierdzające, że podatnik jest zarejestrowanym podat-
nikiem podatku akcyzowego

21 zł

21. Pozostałe zaświadczenia 17 zł 1) zaświadczenie wydawane w interesie publicz-
nym
2) zaświadczenie wydawane w związku z ubie-
ganiem się o wydanie zezwolenia upoważniają-
cego do przekraczania granicy, przewi dzianego 
w umowach międzynarodowych o ułatwieniach 
w małym ruchu granicznym, w celach służbo-
wych lub w związku z wykonywanymi czynnoś-
ciami urzędowymi lub społecznymi
3) zaświadczenie w sprawach poszukiwania 
osób zaginionych w czasie działań wojennych 
lub w związku z tymi działaniami
4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji, prze-
wozu i sprowadzenia zwłok lub szczątków zwłok 
ludzkich
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5) zaświadczenie w sprawie budowy lub odbu-
dowy obiektów budowlanych zniszczonych albo 
uszkodzonych wskutek działalności spowodo-
wanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk ży-
wiołowych
6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób dotknię-
tych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym
7) zaświadczenie dotyczące scalania i zamiany 
gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunal-
nego i gminnego, służebności gruntowych, roz-
graniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierża-
wy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, 
porządkowania własności gospodarstw rolnych, 
ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji 
użytków rolnych oraz związane z realizacją prze-
pisów o reformie rolnej i osadnictwie
8) zaświadczenie wydawane na podstawie 
przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich
9) potwierdzenie złożenia podania oraz innych 
dokumentów składanych w sprawach indywi-
dualnych z zakresu administracji publicznej
10) zaświadczenie o nadaniu statystycznego 
numeru identyfikacyjnego
11) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy 
gmin właściwe do pobierania podatku rolnego
12) zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia 
wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii 
Europejskiej
13) zaświadczenie dla przesyłki ziemniaków, 
potwierdzające, że ziemniaki pochodzą z miej-
sca produkcji uznanego za wolne od grzyba 
Synchytrium endobioticum 
14) zaświadczenie potwierdzające, że w partii 
bulw ziemniaka nie stwierdzono występowania 
Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego

39 zł

2. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem zezwo-
lenia udzielonego na podstawie art. 53a ust.2 ustawy z 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. nr 264, poz. 1573 oraz 
z 2012 r. poz.589 i 769)

340 zł 1) zezwolenie udzielane cudzoziemcowi na pod-
stawie art. 53 ust.1 pkt 15 ustawy z  13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach
2) zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzy-
stającemu z ochrony czasowej

2a. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa 
w art. 53a ust.2 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, wydane na 
podstawie:
1) pkt 1 i 3 85 zł
2) pkt 2 340 zł
3. Zezwolenie na osiedlenie się 640 zł zezwolenie udzielane:

1) członkowi najbliższej rodziny repatrianta
2) cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu

4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europej-
skich

640 zł

5. (uchylony)
6. Wiza wydawana przez komendanta placówki Straży Granicznej: 1) wiza dla członka rodziny obywatela państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfedera-
cji Szwajcarskiej, który do niego dołącza lub 
z nim przebywa
2) wiza dla cudzoziemca korzystającego z ochro-
ny czasowej
3) wiza dla cudzoziemca w wieku poniżej 6 lat
4) wiza dla uczniów szkół, studentów, studentów 
podyplomowych oraz towarzyszących im na-

1) dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat równowartość 
35 euro*)

2) w pozostałych przypadkach równowartość 
60 euro*)

*) przeliczenia 
równowartości euro 

na złote dokonuje się 
według referencyjnego 
kursu euro ogłoszone-

go przez Europejski 
Bank Centralny
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w ostatnim dniu 

roboczym poprzedzają-
cym dzień złożenia 

wniosku o wydanie wizy

uczycieli, którzy podróżują w celu nauki, studio-
wania lub szkolenia
5) wiza dla naukowców przybywających w celu 
prowadzenia badań naukowych
6) wiza dla przedstawicieli organizacji
niekomercyjnych w wieku do 25 lat uczestni-
czących w seminariach, konferencjach, impre-
zach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych 
organizowanych przez organizacje niekomer-
cyjne

7. Przedłużenie wizy: przedłużenie wizy Schengen
w przypadkach, o których mowa w art. 33 
ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) nr 810/2009 z 13 lipca 2009 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizo-
wy (kodeks wizowy) (Dz.Urz. UE L 243 
z 15.09.2009, str. 1)

1) Schengen równowartość 
30 euro*)

2) krajowej 406 zł
*) przeliczenia 

równowartości euro 
na złote dokonuje się 

według referencyjnego 
kursu euro ogłoszone-

go przez Europejski 
Bank Centralny 
w ostatnim dniu 

roboczym poprzedzają-
cym dzień złożenia 

wniosku o przedłużenie 
wizy

8. Zezwolenie wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości 
lub prawa użytkowania wieczystego, albo na nabycie lub objęcie przez 
cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną 
dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, bę-
dąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez 
cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cu-
dzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym 
użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub 
obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem 
spółki

1570 zł

9. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:
1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związa-
nych z obiektem budowlanym:

1) pozwolenie na budowę lub remont obiek-
tów budowlanych zniszczonych lub uszkodzo-
nych wskutek działalności spowodowanej 
ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywio-
łowych

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej in-
nej niż rolnicza i leśna:

2) pozwolenie na budowę budynków przezna-
czonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

– za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł
– nie więcej niż 539 zł
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł 3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych 

wpisanych do rejestru zabytków
c) innego budynku 48 zł
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
e) budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teleko-
munikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdo-
wych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g

2143 zł

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teleko-
munikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra

105 zł

h) innych budowli 155 zł
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji miesza-
nej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni miesz-
kalnej tego budynku 
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W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż 
jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową 
pobiera się od każdego obiektu odrębnie 

2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie 
robót budowlanych

50% stawek
określonych w pkt 1

10. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 25% stawek 
określonych w ust. 9 

pkt 1

pozwolenie na użytkowanie:
1) wydawane wskutek podań wnoszonych 
w sprawie budowy lub przebudowy obiektów bu-
dowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 
wskutek działalności spowodowanej ruchem za-
kładu górniczego lub klęsk żywiołowych
2) budynków przeznaczonych na cele naukowe, 
socjalne i kulturalne

11. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł

12. Pozwolenie na broń (świadectwo broni) udzielane: pozwolenie na broń:

1) osobie fizycznej 242 zł 1) otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróż-
nienia przewidzianego w przepisach o dyscypli-
nie wojskowej

2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowo-
ści prawnej

1193 zł 2) wydawane szkole

13. Zezwolenia oraz upoważnienia wydane na podstawie przepisów o ruchu 
drogowym, z zastrzeżeniem ust. 13a:

1) na wykonywanie działalności gospodarczej 433 zł

2) pozostałe 48 zł

13a. Zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końco-
wej partii produkcji

1537 zł

14. Zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego 0,1% funduszu 
udziałowego

15. Zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej 0,1% kapitału 
zakładowego

16. Zezwolenie na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub 
udziałem kapitału polskiego

12 750 zł

17. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału 
zagranicznego banku, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków 
wydanego zezwolenia

12 750 zł

18. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed-
stawicielstwa banku zagranicznego, przedłużenie terminu ważności lub 
zmiana warunków wydanego zezwolenia

6713 zł

19. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zmiana wy-
danego zezwolenia

12 750 zł

20. Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa

855 zł

21. Licencja połowowa wydawana:

1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m 596 zł

2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m 1186 zł

22. Sportowe zezwolenie połowowe wydawane:

1) na okres jednego miesiąca 16 zł

2) na okres jednego roku:

a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat 31 zł

b) innym podmiotom 49 zł

3) na okres zawodów sportowych 15 zł

23. Pozwolenie albo zezwolenie na:

1) połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szko-
leniowych

15 zł

2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich 419 zł

3) prowadzenie zarybiania 15 zł

24. Pozwolenie wodnoprawne 217 zł
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25. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów o zapobieganiu zanie-
czyszczania morza przez statki:

1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza 117 zł

2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji 229 zł
26. Zezwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa geologicznego 
i górniczego, dopuszczające wyroby do stosowania w zakładach górni-
czych:
1) dotyczące dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych:
a) maszyn wyciągowych, wyciągarek wolnobieżnych, urządzeń sygnalizacji 
i łączności szybowej

654 zł

b) naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin wyciągowych wyrów-
nawczych, prowadniczych i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wycią-
gowych lub wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w niniej-
szym punkcie

221 zł

2) dotyczące dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz 
z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych 
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

438 zł

3) dotyczące dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach pod-
ziemnych zakładów górniczych:
a) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem 
spalinowym do przewozu osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz apa-
ratury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 
1,5 kV prądu stałego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowa-
nia oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych 
i przodkowych oraz od dopuszczenia urządzeń do mechanicznego wytwa-
rzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i pojazdów do 
przewożenia lub przechowywania środków strzałowych

654 zł

b) urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągo-
wych oraz ich podzespołów

438 zł

c) taśm przenośnikowych 221 zł
27. (uchylony)
28. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu lub innego środka 
wspomagającego uprawę roślin

705 zł

29. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu nar-
komanii:
1) na uprawę maku lub konopi włóknistych 30 zł
2) na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub skup konopi włókni-
stych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży

125 zł

30. Pozwolenie na wywóz za granicę zabytku: pozwolenie na wywóz stały zabytku za granicę 
w przypadku:
1) zamiany lub darowizny muzealiów oraz in-
nych zabytków znajdujących się w posiadaniu 
muzeów państwowych i samorządowych oraz 
innych instytucji kultury, a także muzeów pro-
wadzonych przez instytuty badawcze, instytuty 
naukowe Polskiej Akademii Nauk i publiczne 
szkoły wyższe 
2) zwrotu zabytków utraconych w wyniku prze-
stępstwa lub wywiezionych niezgodnie z pra-
wem z terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 
państw członkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
3) zwrotu zabytków utraconych w wyniku prze-
stępstwa lub wywiezionych niezgodnie z pra-
wem z terytorium państwa niebędącego 
członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, jeżeli zwrot tych zabytków 
wynika z umów międzynarodowych ratyfikowa-
nych przez Rzeczpospolitą Polską

1) na wywóz czasowy 44 zł
2) na wywóz stały 100 zł
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31. Indywidualne zezwolenie dewizowe 113 zł

32. Pozwolenie radiowe wydawane w związku z wykonywaniem działalności 
polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci 
telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących

1939 zł

33. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubez-
pieczeń albo reasekuracji

1087 zł

34. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
z zagranicą paliwami i energią

4244 zł

35. Zezwolenie na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie 
jonizujące, wydawane na podstawie przepisów Prawa atomowego:

1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promie-
niotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transpor-
tem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źró-
deł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających 
źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące 
oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom 
i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia 
lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają 
być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni 
rentgenowskich

209 zł

2) na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych 
i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promienio-
twórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót 
materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami 
zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów ją-
drowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa 
jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) 
oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promie-
niotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowa-
nie jonizujące

514 zł

3) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów 
promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopo-
we oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwór-
cze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych 
w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów me-
dycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyro-
bów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vi-
tro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, na obrót tymi 
wyrobami oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz 
z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów me-
dycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz 
aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, do których dodano sub-
stancje promieniotwórcze, oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną 
lub stałą), oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składo-
wisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalo-
nego paliwa jądrowego

1023 zł

36. Zgody i zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych

1) zgoda na uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO 3466 zł

2) zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz 
lub tranzyt produktów GMO

3466 zł

37. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o ochronie przyrody 
w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub 
zwierząt, ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom 
wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej

107 zł zezwolenie na przewożenie przez granicę Rze-
czypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawa-
ne ogrodom botanicznym lub zoologicznym

38. Zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologiczne-
go lub ośrodka rehabilitacji zwierząt

76 zł

39. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy o międzynaro-
dowym przemieszczaniu odpadów

1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrotne przemieszczanie 
odpadów

1411 zł
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2) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący jednokrotne przemieszcze-
nie odpadów

708 zł

3) od zezwoleń wstępnych 2000 zł

40. Pozwolenie na wprowadzenie substancji i energii do środowiska wyda-
wane na podstawie przepisów o ochronie środowiska:

1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem 
pkt 2

2011 zł

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty pro-
wadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsiębiorców

506 zł

3) pozostałe 506 zł

Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kom-
pensacyjnego

150% stawki 
określonej 

odpowiednio 
w pkt 1, 2 albo 3

41. (uchylony)

42. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

107 zł

43. Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, na potrzeby działalno-
ści regulowanej Prawem geologicznym i górniczym

505 zł

43a. (utracił moc)

43b. (utracił moc)

43c. Zezwolenie na: 616 zł

a) zbieranie odpadów

b) przetwarzanie odpadów

c) zbieranie i przetwarzanie odpadów

44. Inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, 
koncesja):

1) zezwolenie wydawane na podstawie przepi-
sów o hodowli zwierząt gospodarskich

2) zezwolenie na ekshumację, przewóz i spro-
wadzenie zwłok ludzkich lub ich szczątków
3) zezwolenie dotyczące scalania i zamiany 
gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunal-
nego i gminnego, służebności gruntowej, roz-
graniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierża-
wy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, 
uporządkowania własności gospodarstw rol-
nych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melio-
racji użytków rolnych oraz związane z realizacją 
przepisów o reformie rolnej i osadnictwie
4) zezwolenie w sprawie dotyczącej inwestycji 
jednostek budżetowych wydawane na wnioski 
składane przez inwestorów zastępczych
5) zezwolenie w sprawach należących do właści-
wości organów celnych – wydawane na wniosek 
składany przez osobę przekraczającą granicę pań-
stwową i załatwianych w toku kontroli celnej, doko-
nywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy
6) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
7) zezwolenie na działania związane z ochroną 
przyrody, wydawane organizacjom ekologicz-
nym i jednostkom naukowym działającym na 
rzecz ochrony przyrody
8) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, re-
montem, utrzymaniem i ochroną dróg
9) pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogo-
wym obiektów budowlanych lub urządzeń nie-

1) na wykonywanie działalności gospodarczej 616 zł

2) pozostałe 82 zł
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związanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego
10) zezwolenie na przejazd pojazdu nienorma-
tywnego
11) pozwolenie na prowadzenie prac naukowo-
-badawczych lub prac nad tworzeniem nowych 
odmian roślin uprawnych, z wykorzystaniem 
organizmów kwarantannowych lub roślin, pro-
duktów roślinnych lub przedmiotów porażo-
nych przez te organizmy lub niespełniających 
wymagań specjalnych, lub których wprowadze-
nie i przemieszczanie jest zabronione
12) zezwolenie na działania związane z ochroną 
przyrody, wydawane osobom fizycznym działają-
cym na rzecz ochrony przyrody w zakresie czyn-
nej ochrony gatunkowej
13) zezwolenie wydawane osobom fizycznym na 
działania związane z płoszeniem i miejscowym 
ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wy-
rządzających szkody w gospodarstwie rolnym, 
leśnym lub rybackim nieobjętych odszkodowa-
niem Skarbu Państwa
14) zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna-
czony udzielane cudzoziemcowi, który jest 
prawdopodobnie ofiarą handlu ludźmi

45. W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodza-
jów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności

100% stawki 
określonej 

od zezwolenia 
(pozwolenia, 

koncesji)

46. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwo-
lenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:

1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działal-
ności

50% stawki 
określonej 

od zezwolenia 
(pozwolenia, 

koncesji)

2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności
z zastrzeżeniem ust. 17–19

100% stawki 
określonej 

od zezwolenia 
(pozwolenia, 

koncesji)

Złożenie dokumentu

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 
odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17 zł dokument stwierdzający udzielenie pełnomoc-
nictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony 
organ, upoważniający do odbioru dokumentów

2) w sprawach:

a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinar-
nych oraz w sprawach o wykroczenia

b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje 
zwolnienie od kosztów sądowych

3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżon-
kowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony 
w art. 7 pkt 1–5 ustawy

5) jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podat-
kowych składanych za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej

PODSTAWA PRAWNA: 
■ u stawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski



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 dziedziny: 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



Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną na 
nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi na 
internet?

W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:
  Jakie przychody musimy wykazać przed 
fiskusem?

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe, korzystając z katalogu

  dostępnych ulg i zwolnień?
  Jak obliczyć należny podatek?
  Kto rozliczy podatek roczny  
pracownika?

  Jaki PIT wybiera przedsiębiorca?
  Jak skorzystać z ulgi na dziecko?
  Kiedy małżonkowie mogą rozliczać się 
razem?

A ponadto:

  Przykładowo wypełnione formularze,

  Pisma Ministerstwa Finansów,

  Orzecznictwo

  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM  
I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!

A ponadto:

Przykładowo wypełnione formularze

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




