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[§ 1–2] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY

I. Dokumentacja pracownicza 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
(Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1812, Dz.U. z 2003 r. Nr 230, 

poz. 2293, Dz.U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869, Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971)1

Na podstawie art. 2981 Kodeksu pracy zarzą-
dza się, co następuje:

Rozdział 1
Dokumentowanie podjęcia pracy 

przez pracownika

§ 1. [Dokumentacja składana przez kandyda-
ta do pracy]2

1. Pracodawca może żądać od osoby ubiega-
jącej się o zatrudnienie złożenia następujących do-
kumentów:
1) wypełnionego kwestionariusza osobowego dla 

osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) świadectw pracy z poprzednich miejsc pra-

cy lub innych dokumentów potwierdzających 
okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pra-
cy przypadające w roku kalendarzowym, w któ-
rym pracownik ubiega się o zatrudnienie,

3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje za-
wodowe, wymagane do wykonywania oferowa-
nej pracy,

4) świadectwa ukończenia gimnazjum – w przy-
padku osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
w celu przygotowania zawodowego,

5) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do pracy na określonym sta-
nowisku,

6) innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich 
przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.
2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może 

dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzają-
ce jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świa-

dectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne 
dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, 
obejmujące okresy pracy przypadające w innym 
roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik 
ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stano-
wiące podstawę do korzystania ze szczególnych 
uprawnień w zakresie stosunku pracy.

2a. Pomocniczy wzór kwestionariusza osobo-
wego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie sta-
nowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2b. Pracodawca może żądać od pracownika zło-
żenia kwestionariusza osobowego w przypadkach, 
o których mowa w art. 221 § 2 Kodeksu pracy.

3. Pracodawca przechowuje w aktach osobo-
wych pracownika odpisy lub kopie składanych do-
kumentów. Pracodawca może żądać od pracowni-
ka przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko 
do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.

4. Pomocniczy wzór kwestionariusza osobo-
wego dla pracownika stanowi załącznik nr 1a do 
rozporządzenia.

§ 2. [Sporządzanie i potwierdzenie umowy o pracę]
1. Pracodawca sporządza umowę o pracę co 

najmniej w dwóch jednobrzmiących egzempla-
rzach, z których jeden doręcza się pracownikowi, 
a drugi włącza do jego akt osobowych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pi-
semnego potwierdzenia przez pracodawcę rodzaju 
umowy o pracę zawartej z pracownikiem i warun-
ków tej umowy. Potwierdzenie to doręcza się pra-
cownikowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

3. Pomocniczy wzór umowy o pracę stanowi 
załącznik nr 2 do rozporządzenia.

1  W ujednoliconym przez redakcję tekście uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany. 
2  Hasła w klamrach pochodzą od redakcji.
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I. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA  [§ 3–6]

§ 3. [Potwierdzenie zapoznania się z przepisami]
Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika 

do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie za-
poznania się z treścią regulaminu pracy, a w przy-
padku określonym w art. 29 § 3 Kodeksu pracy 
– z informacją, o której mowa w tym przepisie, oraz 
z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, z zakresem informacji obję-
tych tajemnicą określoną w obowiązujących usta-
wach dla umówionego z pracownikiem rodzaju 
pracy, a także z obwieszczeniem, o którym mowa 
w art. 150 Kodeksu pracy.

§ 4. [Wystawianie legitymacji i innych doku-
mentów]

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pracodawca 
w związku z zatrudnieniem pracownika wystawia 
legitymację służbową, przepustkę albo inny do-
kument upoważniający pracownika do przebywa-
nia na terenie zakładu pracy lub załatwiania spraw 
służbowych poza zakładem.

§ 5. [Zawiadomienie komornika o zajęciu wy-
nagrodzenia] 

Jeżeli świadectwo pracy przedłożone przez 
pracownika zawiera wzmiankę o zajęciu wyna-
grodzenia za pracę, pracodawca zawiadamia 
o zatrudnieniu takiego pracownika komornika 
prowadzącego postępowanie egzekucyjne oraz 
pracodawcę, który wydał świadectwo (art. 884 § 3 
Kodeksu postępowania cywilnego).

Rozdział 2
Prowadzenie akt osobowych 
i dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy

§ 6. [Akta osobowe]
1. Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne 

dla każdego pracownika akta osobowe.
2. Akta osobowe pracownika składają się z 3 

części i obejmują:
1) w części A – dokumenty zgromadzone 

w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, 
określone w przepisach § 1 ust. 1 i 2;

2) w części B – dokumenty dotyczące nawiąza-
nia stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnie-
nia pracownika, w tym:
a) umowę o pracę, a jeżeli umowa nie została 

zawarta na piśmie – potwierdzenie ustaleń 
co do rodzaju umowy oraz jej warunków, 
a także zakres czynności (zakres obowiąz-
ków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej for-

mie określił zadania pracownika wynikające 
z umowy o pracę,

aa)  dokumenty dotyczące wykonywania pracy 
w formie telepracy,

b)  pisemne potwierdzenie zapoznania się 
przez pracownika z przepisami i informa-
cjami określonymi w § 3 oraz zaświadcze-
nia o ukończeniu wymaganego szkolenia 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) oświadczenie pracownika będącego rodzi-
cem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub 
o braku zamiaru korzystania z uprawnień 
określonych w przepisach wymienionych 
w art. 1891 Kodeksu pracy,

d) dokumenty dotyczące powierzenia pra-
cownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu 
albo do wyliczenia się,

e) dokumenty związane z podnoszeniem 
przez pracownika kwalifikacji zawodowych,

f) oświadczenia dotyczące wypowiedzenia 
pracownikowi warunków umowy o pracę 
lub zmiany tych warunków w innym trybie,

g) dokumenty związane z przyznaniem pra-
cownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz 
wymierzeniem kary porządkowej,

h) pisma dotyczące udzielenia pracownikowi 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, do-
datkowego urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 
wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,

ha)  dokumenty związane z obniżeniem wymia-
ru czasu pracy, w przypadku określonym 
w art. 1867 Kodeksu pracy,

i) orzeczenia lekarskie wydane w związku 
z przeprowadzonymi badaniami okresowy-
mi i kontrolnymi,

j) umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony 
zawarły taką umowę w okresie pozostawa-
nia w stosunku pracy,

ja)  wnioski pracownika dotyczące ustalenia in-
dywidualnego rozkładu jego czasu pracy 
(art. 142 Kodeksu pracy), stosowania do 
niego systemu skróconego tygodnia pra-
cy (art. 143 Kodeksu pracy), a także sto-
sowania do niego systemu czasu pracy, 
w którym praca jest świadczona wyłącznie 
w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 
Kodeksu pracy),

jb)  wniosek pracownika o poinformowanie 
właściwego inspektora pracy o zatrudnia-
niu pracowników pracujących w nocy oraz 
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[§ 7–10] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY

kopię informacji w tej sprawie skierowanej 
do właściwego inspektora pracy,

k) korespondencję z reprezentującą pracow-
nika zakładową organizacją związkową we 
wszystkich sprawach ze stosunku pracy 
wymagających współdziałania pracodaw-
cy z tą organizacją lub innymi podmiotami 
konsultującymi sprawy ze stosunku pracy,

ka)  (uchylona),
l) informacje dotyczące wykonywania przez pra-

cownika powszechnego obowiązku obrony;
3) w części C – dokumenty związane z ustaniem 

zatrudnienia, w tym:
a) oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwią-

zaniu umowy o pracę,
aa)  dotyczące żądania wydania świadectwa 

pracy (art. 97 § 11 Kodeksu pracy) oraz 
związane z niewypłaceniem pracownikowi 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypo-
czynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy),

b) kopię wydanego pracownikowi świadectwa 
pracy,

c) potwierdzenie dokonania czynności zwią-
zanych z zajęciem wynagrodzenia za pra-
cę w związku z prowadzonym postępowa-
niem egzekucyjnym (art. 884 § 2 Kodeksu 
postępowania cywilnego),

d) umowę o zakazie konkurencji po rozwią-
zaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły 
taką umowę,

e) orzeczenia lekarskie wydane w związku 
z przeprowadzonymi badaniami okresowy-
mi po rozwiązaniu stosunku pracy.

3. Dokumenty znajdujące się w poszczegól-
nych częściach akt osobowych powinny być uło-
żone w porządku chronologicznym oraz ponume-
rowane; każda z tych części powinna zawierać 
pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

4. Pomocnicze wzory pism dotyczących 
oświadczeń pracodawcy o wypowiedzeniu umowy 
o pracę, wypowiedzeniu warunków umowy o pra-
cę oraz rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowie-
dzenia stanowią załączniki nr 3–6 do rozporządze-
nia.

§ 7. [Dokumentacja chorób zawodowych i wy-
padków przy pracy]

Pracodawca prowadzi dokumentację dotyczą-
cą podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawo-
dowych, wypadków przy pracy oraz wypadków 
w drodze do pracy i z pracy, a także świadczeń 
związanych z tymi chorobami i wypadkami.

§ 8. [Dokumentowanie czasu pracy, wypłaty 
wynagrodzenia i wydania odzieży roboczej]

Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla 
każdego pracownika:
1) kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obej-

mującym: pracę w poszczególnych dobach, 
w tym pracę w niedziele i święta, w porze noc-
nej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni 
wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu 
pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od 
pracy oraz inne usprawiedliwione i nieuspra-
wiedliwione nieobecności w pracy; w stosunku 
do pracowników młodocianych pracodawca 
uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy 
przy pracach wzbronionych młodocianym, któ-
rych wykonywanie jest dozwolone w celu od-
bycia przez nich przygotowania zawodowego,

2) imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia 
za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,

3) kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia 
roboczego oraz środków ochrony indywidual-
nej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego 
za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich 
pranie i konserwację.
§ 8a. [Wniosek o udzielenie czasu wolnego]
Do karty ewidencji czasu pracy pracownika 

dołącza się jego wnioski o udzielenie czasu wol-
nego od pracy w zamian za czas przepracowany 
w godzinach nadliczbowych.

§ 9. [Przekazanie dokumentacji pracodawcy 
przejmującemu pracowników]

W sytuacji określonej w art. 231 Kodeksu pra-
cy albo w odrębnych przepisach przewidujących 
następstwo prawne nowego pracodawcy w sto-
sunkach pracy nawiązanych przez poprzednie-
go pracodawcę, dotychczasowy pracodawca jest 
obowiązany przekazać akta osobowe pracownika 
oraz pozostałą dokumentację w sprawach związa-
nych z jego stosunkiem pracy pracodawcy przej-
mującemu tego pracownika.

§ 10. [Odpowiednie stosowanie do innych 
form nawiązania stosunku pracy]

Przepisy rozporządzenia dotyczące doku-
mentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę stosuje się odpowiednio w razie nawiąza-
nia stosunku pracy na podstawie innych aktów niż 
umowa o pracę, z zastrzeżeniem odrębności wyni-
kających z tych aktów.
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Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11. [Utrata mocy obowiązującej]
W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia pracodawcy dostosują prowadzo-

ną dokumentację w sprawach związanych ze sto-
sunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników 
do przepisów tego rozporządzenia.

§ 12. [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

2 czerwca 1996 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko  

 2. Imiona rodziców  

 3. Data urodzenia  

 4. Obywatelstwo  

 5.  Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)  
   

 6. Wykształcenie  
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

  
   

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 7. Wykształcenie  uzupełniające  

 

 

 
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia  

 

 
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania  
 
 

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10.  Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1–3 są zgodne z dowodem osobistym seria 
nr  wydanym przez  
lub innym dowodem tożsamości 

  

                   (miejscowość i data)  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
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ZAŁĄCZNIK Nr 1a  

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA

1. Imię (imiona) i nazwisko   

2. Numer ewidencyjny PESEL   

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)   

4. Stan rodzinny   

                              (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

5. Powszechny obowiązek obrony:   

    a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony   

 b)  stopień wojskowy   

numer specjalności wojskowej   

  c) przynależność ewidencyjna do WKU   

  d) numer książeczki wojskowej   

  e)  przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP   
 

6. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku   

 
    (imię i nazwisko, adres, telefon)

7.  Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 i 2 są zgodne z dowodem osobistym seria   
nr   wydanym przez   
lub innym dowodem tożsamości   

     
 (miejscowość i data) (podpis pracownika)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

                                                                   
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                                              (miejscowość i data)

          (numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ
zawarta w dniu    

                           (data zawarcia umowy)

między   
     (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę 

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a  
   (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na   
(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy)
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1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

 1) rodzaj umówionej pracy 
                                              (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

 2) miejsce wykonywania pracy 

 3) wymiar czasu pracy 

 4) wynagrodzenie 
                                     (składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

 5) inne warunki zatrudnienia   

 6)  
       (dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie 

      uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, 
       o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*)

2. Termin rozpoczęcia pracy  

   
 (data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy lub osoby    
  reprezentującej pracodawcę 
  albo osoby upoważnionej do składania 
  oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

  
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                                        (miejscowość i data)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM*

 Pan (Pani) 
                                                                                                                                                        (imię i nazwisko)

Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu  

z zachowaniem   
                                         (wskazać długość okresu wypowiedzenia)

okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu   

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest   

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) 

prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w   

(siedziba sądu)
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Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawcze-

go przed Komisją Pojednawczą**
                                                                                           (siedziba komisji)

 
  

 (potwierdzenie odbioru przez pracownika (podpis pracodawcy lub osoby    
 – data i podpis) reprezentującej pracodawcę  
  albo osoby upoważnionej do składania 
  oświadczeń w imieniu pracodawcy)

 * Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nie określony.
** Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja  pojednawcza.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

  
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                                                      (miejscowość i data)

          (numer REGON-EKD)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ 
Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA*

 Pan (Pani) 
                                                                                                                                                            (imię i nazwisko)

Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu   

z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi   

                          (wskazać długość zastosowanego okresu  wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1 k.p.)

i upłynie w dniu  

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest  

 

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) 

prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w   

(siedziba sądu)

 Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawcze-

go przed Komisją Pojednawczą**
                                                                                           (siedziba komisji)

   
 (potwierdzenie odbioru przez pracownika (podpis pracodawcy lub osoby    
 – data i podpis) reprezentującej pracodawcę  
  albo osoby upoważnionej do składania 
  oświadczeń w imieniu pracodawcy)

  *  Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nie określony.
**  Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.
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ZAŁĄCZNIK Nr 5

  
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                                        (miejscowość i data)

          (numer REGON-EKD)

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ*

                                Pan (Pani) 
                                                                                                                                                        (imię i nazwisko)

Wypowiadam Panu (Pani) umowę o pracę zawartą w dniu  
w części dotyczącej  

                                   (wskazać postanowienia umowy o pracę podlegające wypowiedzeniu)

z zachowaniem  
          (wskazać długość okresu wypowiedzenia)

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

Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia   
proponuję następujące, nowe warunki umowy o pracę:   

   
Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

Jeżeli Pan (Pani) przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia    nie złoży oświad-
czenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na proponowaną zmianę warunków umowy.

W razie odmowy przyjęcia przez Pana (Panią) zaproponowanych warunków umowy o pracę, umowa roz-
wiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem  

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) 
prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w  

                              
(siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego 
przed Komisją Pojednawczą**  

                                             (siedziba komisji)

    
 (potwierdzenie odbioru przez pracownika (podpis pracodawcy lub osoby    
 – data i podpis) reprezentującej pracodawcę 

  albo osoby upoważnionej do składania 
  oświadczeń w imieniu pracodawcy)

  *  Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nie określony.
**  Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.
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ZAŁĄCZNIK Nr 6

  
  (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                                     (miejscowość i data)

          (numer REGON-EKD)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA
 

 Pan (Pani) 
                                                                                                                                                          (imię i nazwisko)

Z dniem    rozwiązuję z Panem (Panią) bez zachowania okresu wypowiedzenia umo-

wę o pracę zawartą w dniu     z powodu   

 
(wskazać przyczynę i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę)

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) 

prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w  

                              
(siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawcze-

go przed Komisją Pojednawczą* 
                                                         (siedziba komisji)

   
 (potwierdzenie odbioru przez pracownika (podpis pracodawcy lub osoby    
 – data i podpis) reprezentującej pracodawcę  
  albo osoby upoważnionej do składania 
  oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.
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KOMENTARZ
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie konkretnie wskazanych 
dokumentów. Kandydat do pracy ma obowiązek je przedłożyć. Jeśli jednak zainteresowany pracą 
ich nie przedłoży, to jedyną konsekwencją może być rezygnacja z jego zatrudnienia. Pracodawca 
ma prawo żądać konkretnych dokumentów, ale nie ma takiego obowiązku. Nie musi zatem wy-
magać wszystkich dokumentów wymienionych w § 1 komentowanego rozporządzenia, a także 
może zatrudnić osobę, która nie przedstawi któregoś z tych dokumentów. 

Dokumenty wymagane przez pracodawcę
Jedynym dokumentem, którego pracodawca musi wymagać od kandydata do pracy, jest orze-

czenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydane 
po poddaniu się przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie wstępnym badaniom lekarskim. Nie 
można bowiem dopuścić do pracy pracownika, który nie ma takiego orzeczenia (art. 229 § 1 
pkt 1 i § 4 Kodeksu pracy). 

Ważnym dokumentem, którego pracodawca może wymagać od kandydata do pracy, jest 
kwestionariusz osobowy zawierający przede wszystkim dane identyfikujące osobę ubiegającą 
się o zatrudnienie i wskazujące na jej wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Zakres 
danych z tego kwestionariusza, żądanych przez pracodawcę, nie może wykraczać poza zakres 
danych, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Na podstawie tego przepisu praco-
dawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych 
obejmujących: 

 ■ imię (imiona) i nazwisko, 
 ■ imiona rodziców, 
 ■ datę urodzenia, 
 ■ miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 
 ■ wykształcenie,
 ■ przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Sposób dokumentowania danych osobowych
Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, 

której one dotyczą. Pracodawca ma jednak prawo żądać udokumentowania tych danych 
(art. 221 § 3 Kodeksu pracy). Może więc żądać 
np. przedstawienia do wglądu dowodu osobi-
stego. 

Pracodawca może także żądać świadectw 
pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych 
dokumentów potwierdzających okresy zatrud-
nienia, ale tylko obejmujących okresy pracy 
przypadające w roku kalendarzowym, w któ-
rym pracownik ubiega się o zatrudnienie. Wiele uprawnień pracowniczych przysługuje bowiem 
pracownikom w skali roku kalendarzowego, np. urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, wy-
nagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę, zwolnienie od pracy na tzw. opiekę 
nad dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy). Na podstawie świadectwa pracy za okres zatrudnienia 
zakończony w danym roku kalendarzowym, w którym pracownik podejmuje kolejną pracę, 
nowy pracodawca może ustalić, z których z tych uprawnień pracownik już skorzystał i w jakim 
wymiarze.

UWAGA!
Od kandydatów do pracy pracodawca może wymagać 
tylko świadectw pracy z roku kalendarzowego, w któ-
rym pracownik podejmuje zatrudnienie.
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Dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania ofero-
wanej pracy są z reguły świadectwa i dyplomy ukończenia szkół, zaświadczenia o przebytych 
kursach i szkoleniach itp. Kandydat do pracy może przedstawić jakiekolwiek dokumenty, które 
potwierdzają jego kwalifikacje zawodowe.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego musi natomiast przed-
stawić świadectwo ukończenia gimnazjum, ponieważ z art. 191 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy wynika, że 
co do zasady wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum 
(wyjątki w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 grudnia 
2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, 
którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób 
niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum; Dz.U. Nr 214, poz. 1808 ze zm.).

Dokumenty dobrowolnie przedstawiane przez kandydata do pracy
Komentowane rozporządzenie określa też, jakie dokumenty osoba ubiegająca się o zatrudnie-

nie może przedłożyć pracodawcy z własnej inicjatywy. 
Są to przede wszystkim:

 ■ świadectwa pracy za okresy zatrudnienia, które skończyły się w poprzednich latach ka-
lendarzowych – na ich podstawie pracodawca ustala staż pracy pracownika, od którego 
zależy wiele uprawnień pracowniczych, dlatego ich przedstawienie leży w interesie pra-
cownika;

 ■ inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia pracownika – są one przedstawiane wów-
czas, gdy pracownik z różnych względów nie dysponuje świadectwami pracy za pewne okresy, 
np. zaświadczenia o zatrudnieniu, wyroki sądowe (ocena wiarygodności tych dokumentów 
należy do pracodawcy; jeżeli pracodawca ich nie uwzględni przy ustalaniu stażu pracy pracow-
nika, pracownik może tego dochodzić przed sądem pracy),

 ■ dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie sto-
sunku pracy – najczęściej jest to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (podstawa do ko-
rzystania ze skróconego czasu pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dodatkowej 
przerwy w pracy).

Kandydat do pracy może jednak dobrowolnie podać wiele innych informacji, które nie są wy-
magane przez przepisy prawa pracy. 

PRZYKŁAD
Pracownik ubiegający się o pracę na stanowisku kasjera dobrowolnie przedłożył pracodaw-
cy zaświadczenie o niekaralności. Pracodawca sporządził na tę okoliczność notatkę służ-
bową i skserował otrzymane zaświadczenie. Następnie zamieścił je w aktach osobowych. 
Postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Wzór kwestionariusza zawarty w załączniku nr 1 do rozporządzenia jest jedynie wzorem po-
mocniczym, zatem pracodawca może opracować własny wzór kwestionariusza. Jednak informa-
cje zawarte w załączniku są zgodne z art. 221 Kodeksu pracy, dlatego w praktyce stosuje go wielu 
pracodawców. 

PRZYKŁAD
Pracodawca, zamiast żądać od pracowników wypełnienia kwestionariusza osobowego, wy-
maga od nich składania życiorysu bądź CV. Takie dokumenty zamieszcza w aktach osobo-
wych. Jeżeli treść informacji zawarta w życiorysie lub CV, wymaganych przez pracodawcę, 
nie wykracza poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, to takie postępowanie 
pracodawcy jest dopuszczalne. Nieistotna jest bowiem w tym przypadku nazwa dokumentu, 
lecz jego treść. 
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Pracodawca nie może żądać od kandydata 
na pracownika fotografii. Jeżeli zatem nie ma 
szczególnych przepisów odrębnych nakazują-
cych kandydatom złożenie fotografii w związ-
ku z procesem rekrutacji, to pracodawca nie 
może żądać od kandydata przesłania foto-
grafii. Kandydat może oczywiście złożyć zdjęcie z własnej inicjatywy.

Dodatkowe dokumenty przedstawiane przez pracownika
Już po zawarciu umowy o pracę, tj. po zatrudnieniu danej osoby, pracodawca ma prawo żą-

dać od niej kolejnych danych osobowych. Wynika to z art. 221 § 2 Kodeksu pracy. Na podstawie 
tego przepisu pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania:

 ■ numeru PESEL,
 ■ innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci 

pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pra-
cownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Pracownik ma obowiązek podania danych dotyczących dzieci tylko wówczas, gdy zamierza 
korzystać z uprawnień związanych z rodzicielstwem. W przeciwnym razie nie musi informować 
o tym pracodawcy. Może też ujawnić fakt posiadania dzieci nie w momencie zatrudniania go, ale 
dopiero w trakcie zatrudnienia, np. po kilku miesiącach albo nawet latach.

Od kandydata do pracy, także od pracownika, nie można natomiast żądać nazwiska rodowego 
matki. Takie stanowisko prezentuje GIODO na swojej stronie internetowej – www.giodo.gov.pl. 
Wynika ono z tego, że w przepisach prawa pracy nazwisko rodowe matki nie jest wymienione 
wśród danych, których można żądać od pracownika lub kandydata do pracy. 

Pracodawca nie może także zamieszczać w aktach osobowych kserokopii dowodu osobistego. 
Dowód osobisty zawiera bowiem m.in. dane, których pracodawca nie może żądać od pracow-
nika. 

Sposób przechowywania dokumentów w aktach osobowych
Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika tylko odpisy lub kopie składanych 

dokumentów, a przedłożenia oryginałów tych dokumentów może żądać tylko do wglądu lub 
sporządzenia ich odpisów albo kopii. Zatem odpisy i kopie są sporządzane przez pracodawcę na 
jego koszt. Nie można żądać, aby dostarczył je 
pracownik (może on jednak zrobić to z własnej 
inicjatywy).

W omawianym zakresie wątpliwości w prak-
tyce budzi to, czy komentowane rozporządzenie 
dotyczy tylko dokumentów składanych przez 
pracownika w związku z jego zatrudnieniem, 
tj. dokumentów składanych na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia (na co wskazywałoby 
umiejscowienie tego przepisu właśnie w § 1, a nie jako osobnego paragrafu), czy wszystkich do-
kumentów składanych przez pracownika, także w toku dalszego zatrudnienia. Wśród ekspertów 
prawa pracy dominuje drugi pogląd, tj. że ze wszystkich oryginałów, jakie pracownik przedstawia 
pracodawcy, pracodawca może dołączać do akt osobowych tylko kopie lub odpisy, a oryginały 
powinien zwrócić pracownikowi.

Załącznik do rozporządzenia zawiera także wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika 
– tak samo jak w przypadku kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
jest to jedynie wzór pomocniczy.

W praktyce wielu pracodawców stosuje jeden kwestionariusz przy zatrudnianiu pracowników. 
Jednak w takim przypadku z kwestionariusza powinno jasno wynikać, które dane osoba jest 

UWAGA!
Pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy 
jego fotografii. 

UWAGA!
Odpisy i kopie dokumentów zamieszczane w aktach 
osobowych sporządza pracodawca na swój koszt.
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zobowiązana podać przy ubieganiu się o zatrudnienie, a które dane powinny być uzupełnione 
dopiero po zatrudnieniu tej osoby (tj. po zawarciu umowy o pracę).

Sporządzanie umowy o pracę
Umowę o pracę zawiera się na piśmie (art. 29 § 2 zd. 1 Kodeksu pracy). Natomiast przepis § 2 

rozporządzenia nakłada obowiązek sporządzenia jej co najmniej w dwóch egzemplarzach – jeden 
powinien otrzymać pracownik, a drugi ma się znaleźć w jego aktach osobowych.

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powi-
nien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piś-
mie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 zd. 2 Kodeksu 
pracy). Także to potwierdzenie powinno zostać sporządzone co najmniej w dwóch jednakowych 
egzemplarzach, przy czym jeden z nich powinien zostać doręczony pracownikowi za pisemnym 
potwierdzeniem odbioru.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia zawiera wzór umowy o pracę. Tak jak pozostałe wzory jest 
to wzór pomocniczy, a nie powszechnie obowiązujący. Pracodawca może więc stosować swoje 
własne wzory umów o pracę. Wzór zawarty w rozporządzeniu jest jednak o tyle użyteczny, że 
jest zgodny z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, który określa elementy umowy o pracę. Z przepisu tego 
wynika, że umowa o pracę powinna zawierać: 

 ■ strony umowy, 
 ■ rodzaj umowy, 
 ■ datę jej zawarcia,
 ■ warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagro-

dzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 
wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

Natomiast obowiązek wskazania dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umo-
wie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do otrzymania, oprócz 
normalnego wynagrodzenia, także dodatku takiego jak za godziny nadliczbowe, dotyczy tylko 
umów o pracę zawieranych z pracownikami zatrudnianymi na niepełny etat.

Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika zmienia się z pełnego na niepełny w trakcie zatrudnienia, 
to wraz ze zmianą etatu powyższą klauzulę należy wprowadzić do umowy (w drodze aneksu). 

Potwierdzenie zapoznania się z przepisami
Pracodawca ma obowiązek uzyskania od pracownika – jeszcze przed dopuszczeniem go do 

pracy – pisemnych potwierdzeń, z których wynika, że pracownik został zapoznany z:
 ■ treścią regulaminu pracy, 
 ■ informacją, o której mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy (dotyczącą dodatkowych warunków 

zatrudnienia), 
 ■ przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ■ zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówio-

nego z pracownikiem rodzaju pracy, 
 ■ obwieszczeniem, o którym mowa w art. 150 Kodeksu pracy (dotyczącym systemów i rozkła-

dów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy).

Uzyskanie takich potwierdzeń jest korzystne dla pracodawcy, gdyż udowadnia, że prawidłowo 
wywiązał się ze swoich obowiązków.

Wydawanie legitymacji
Część pracodawców stosuje w swoich zakładach pracy legitymacje służbowe, przepustki albo 

inne dokumenty upoważniające pracowników do przebywania na terenie zakładu pracy lub za-
łatwiania spraw służbowych poza zakładem. Wprowadzenie takich dokumentów zależy tylko 
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od woli pracodawcy i nie jest obowiązkowe. Pracodawca może domagać się od pracownika 
zdjęcia, jeżeli jest mu ono potrzebne np. do legitymacji czy identyfikatora, ale pod warunkiem że 
z przepisów wewnątrzzakładowych wynika, iż pracownicy mają obowiązek nosić identyfikatory 
czy legitymacje służbowe ze zdjęciem. Takie stanowisko zaprezentował GIODO w przesłanym do 
redakcji MPPiU piśmie nr DOLiS-035–219/07/461/08. Jeżeli w przepisach wewnątrzzakładowych 
nie ma takiego wymogu, to aby zamieścić zdjęcie pracownika na identyfikatorze, pracodawca 
musi mieć na to jego zgodę. 

Zawiadomienie komornika o zajęciu wynagrodzenia
Zajęcie wynagrodzenia pracownika obowiązuje nadal, choćby po zajęciu nawiązano z dłuż-

nikiem nowy stosunek pracy albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, jeżeli osoba ta 
wiedziała o zajęciu (art. 884 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Z tego powodu w razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca 
podaje informacje o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy. Natomiast je-
żeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komor-
nika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, 
przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Nowy pracodawca, któremu pracownik 
przedstawi świadectwo pracy z informacją o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pra-
cownika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. 

Ponadto jeżeli nowy pracodawca, któremu pracownik nie okazał świadectwa pracy, dowie 
się, gdzie pracownik byt przedtem zatrudniony, jest zobowiązany zawiadomić poprzedniego pra-
codawcę o jego zatrudnieniu, chyba że pracownik przedstawi zaświadczenie tego pracodawcy 
stwierdzające, że jego należności nie były zajęte (art. 884 § 2–3 Kodeksu postępowania cywil-
nego). Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął 
należność, i numer sprawy egzekucyjnej oraz wskazać wysokość potrąconych już kwot (art. 884 
§ 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Prowadzenie akt osobowych
Pracodawca ma obowiązek w szczególności prowadzić dokumentację w sprawach związa-

nych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy). Akta 
osobowe muszą być prowadzone oddzielnie dla każdego pracownika. Warto zwrócić uwagę, 
że prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy nie jest tożsame z prowadzeniem 
przez pracodawcę akt osobowych pracowników. Rozporządzenie ściśle określa bowiem sposób 
prowadzenia akt osobowych.

Wszystkie dokumenty zgromadzone w aktach osobowych pracownika powinny być ułożone 
w porządku chronologicznym, powinny mieć ponumerowane strony, a ponadto każda z czę-
ści, tj. A, B i C, powinna, na początku lub na końcu, zawierać pełny wykaz dokumentów, które 
obejmuje. Taki sposób porządkowania dokumentów jest zasadny, gdyż akta osobowe powinny 
obrazować przebieg zatrudnienia pracownika.

Wątpliwości budzą kwestie, czy dokumenty należy układać według daty ich sporządzenia czy 
według kolejności podpisywania, czy wpinać je do teczek tak, aby na początku były najnowsze czy 
najstarsze dokumenty, oraz jak postępować w przypadku, gdy któryś z dokumentów powinien 
być usunięty z akt osobowych, gdyż wówczas powstaje luka w numeracji stron.

Ze względu na to, że komentowane rozporządzenie nakazuje wyłącznie, aby dokumenty były 
„ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane”, pracodawca może przyjąć własny 
system układania dokumentów, zachowując zasadę chronologii i numeracji kolejnych stron.

Natomiast w razie konieczności usunięcia jakiegoś dokumentu z akt osobowych, np. zawia-
domienia pracownika o nałożeniu na niego kary porządkowej, po roku jego nienagannej pracy 
dokument trzeba usunąć z akt i wykreślić go z wykazu dokumentów dotyczących tej części, w tym 
przypadku części B. Pracodawca powinien usunąć z akt osobowych pracownika zarówno odpis 
zawiadomienia o ukaraniu, jak i wszelkie ślady jego uprzedniego złożenia do akt.
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Zawartość akt osobowych

Zbiór dokumentów dotyczących ubiegania się o zatrudnienie znajduje się w części A akt oso-
bowych. To, jakie konkretnie dokumenty powinny się tam znaleźć, określają przepisy § 1 ust. 1 
i 2 rozporządzenia.

W odniesieniu zaś do części B dotyczącej nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia 
pracownika oraz części C dotyczącej ustania zatrudnienia przepisy rozporządzenia wymienia-
ją dokumenty, które muszą się znaleźć w aktach osobowych. Użyte w przepisie sformułowanie 
„w tym” wskazuje jednocześnie, że nie jest to katalog zamknięty i pracodawca może dołączać do 
tych części również inne dokumenty. 

W poszczególnych częściach akt osobowych zamieszcza się następujące dokumenty pracow-
nicze:

Część A

Dokumenty, które pracodawca ma obowiązek zgromadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy:
 ■ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Dokumenty, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
 ■ wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 ■ świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające okresy 
zatrudnienia,

 ■ dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 ■ świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu 
przygotowania zawodowego,

 ■ inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Część B

Dokumenty, które pracodawca ma obowiązek zgromadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy:
 ■ pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z treścią regulaminu pracy, a w razie jego braku 
z obwieszczeniem dotyczącym systemów i rozkładów czasu pracy,

 ■ pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z przepisami oraz zasadami dotyczącymi bez-
pieczeństwa i higieny pracy,

 ■ zaświadczenie o ukończeniu przez pracownika wymaganego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

 ■ umowa o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie – potwierdzenie w formie pisemnej 
ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. 

Dokumenty gromadzone w części B akt w trakcie zatrudnienia pracownika:
 ■ dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy,
 ■ pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z informacją o warunkach zatrudnienia wyni-
kającą z art. 29 § 3 Kodeksu pracy,

 ■ zaświadczenia z odbywanych przez pracownika szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy,

 ■ orzeczenia lekarskie wydawane w związku z przeprowadzanymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,
 ■ oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, o którym mowa w art. 148 
pkt 3, art. 178 § 2, art. 1821 § 1, art. 186 § 1 i 2, art. 188 Kodeksu pracy, o zamiarze lub o braku 
zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich określonych w tych przepisach,

 ■ inne dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia, np.:
–  dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyli-

czenia się,
–  dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
–  oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany 

tych warunków w innym trybie,
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–  dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem 
kary porządkowej,

–  pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowe-
go urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego 
oraz urlopu bezpłatnego,

–  dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku określonym w art. 1867 
Kodeksu pracy,

–  umowa o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w sto-
sunku pracy,

–  wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy (art. 142 
Kodeksu pracy), stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu 
pracy), a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wy-
łącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy),

–  wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowni-
ków pracujących w nocy oraz kopia informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspek-
tora pracy,

–  korespondencja z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we wszystkich 
sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją lub in-
nymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku pracy,

–  informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony.

Część C

 ■ oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
 ■ kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy,
 ■ inne dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, np.:
–  dotyczące żądania wydania świadectwa pracy (art. 97 § 11 Kodeksu pracy) oraz związane z nie-

wypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Ko-
deksu pracy),

–  potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku 
z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego),

–  umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,
–  orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwią-

zaniu stosunku pracy.

Jeżeli w czasie trwania stosunku pracy pracodawca i pracownik podpisali np. umowę o zakazie 
konkurencji (która jest dokumentem związanym z przebiegiem zatrudnienia), to musi ona być 
dołączona do akt osobowych. 

Sąd Najwyższy w uchwale z 10 października 2003 r. (I PK 295/02, OSNP 2004/19/332) wypo-
wiedział się na temat przechowywania w aktach osobowych notatek dotyczących niewywiązywa-
nia się pracownika z obowiązków służbowych. Zgodnie z tą uchwałą „(...) pracodawca ma pra-
wo dokumentowania niewywiązywania się przez pracownika z jego obowiązków. Pracownik nie 
może zatem żądać zniszczenia i zaprzestania gromadzenia takiej dokumentacji jako dotyczącej 
przebiegu jego zatrudnienia. Może on natomiast żądać włączenia tej dokumentacji do akt oso-
bowych i nakazania pracodawcy dalszego ich gromadzenia w ramach tych akt” (w omawianym 
orzeczeniu pracodawca przechowywał takie notatki w sekretariacie biura). Ponadto z wyroku SN 
z 4 czerwca 2002 r. (I PKN 249/01, OSP 2003/6/83, OSNP 2004/7/118) wynika, że sporządzenie 
i złożenie do akt osobowych pracownika notatki o jego zachowaniu, będące wynikiem ustalenia 
przyczyn powstania konfliktu między pracownikami, nie może być uznane za bezprawne narusze-
nie dobra osobistego pracownika.

Wątpliwości w praktyce budzi także kwestia przechowywania w aktach osobowych takich 
dokumentów, jak wnioski urlopowe pracowników, gdyż taki obowiązek nie wynika z rozporzą-
dzenia. Nie ma przeszkód, aby pracodawca gromadził takie wnioski w aktach osobowych. Jednak 
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z praktycznego punktu widzenia może to być 
dość kłopotliwe ze względu na ich liczbę. Dla-
tego wnioski urlopowe lepiej przechowywać nie 
w aktach osobowych, lecz w dokumentacji do-
tyczącej stosunku pracy, np. w odrębnej teczce. 
Warto jednak pamiętać, że to pracodawca jest 

zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, co powinno zostać odnoto-
wane w jego ewidencji czasu pracy.

Warto zwrócić uwagę, że przepis § 6 rozporządzenia nie w każdym przypadku konkretnie 
wskazuje, jakie dokumenty muszą być gromadzone w aktach osobowych (jak to jest np. w pkt 2 
lit. a, gdzie jasno wynika, że chodzi o umowę o pracę), ale określa rodzaj dokumentacji przez 
wskazanie jej zakresu tematycznego. I tak przykładowo dotyczy to: 

 ■ dokumentów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika (może to być 
np. wniosek pracownika o wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy tzw. 
umowa szkoleniowa), 

 ■ dokumentów związanych z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do 
urlopu wychowawczego (wniosek pracownika i informacja pracodawcy o obniżeniu wymiaru 
czasu pracy), 

 ■ korespondencji z reprezentującą pracownika organizacją związkową (np. pismo pracodaw-
cy o zamiarze dyscyplinarnego zwolnienia pracownika czy pisma pracodawcy i związku za-
wodowego w sprawie uzgodnienia terminu rozwiązania umowy o prace za wypowiedzeniem 
z pracownicą będącą w ciąży lub przebywającą na urlopie macierzyńskim w razie ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji pracodawcy). 

Dostęp do akt osobowych
Chociaż akta osobowe pracownika nie są tajne, jednak ani w Kodeksie pracy, ani w komento-

wanym rozporządzeniu nie ma przepisów, które wprost gwarantowałyby pracownikom nieogra-
niczony do nich dostęp. Z przepisu art. 85 § 5 Kodeksu pracy wynika jedynie, że pracodawca, na 
żądanie pracownika, jest zobowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie 
zostało obliczone jego wynagrodzenie. Natomiast z art. 149 § 1 wynika, że pracodawca udostęp-
nia ewidencję czasu pracy pracownikowi, na jego żądanie.

Ze względu na to, że zarówno akta osobowe, jak i cała dokumentacja pracownicza zawierają 
dane osobowe, w tym przypadku na podstawie art. 221 § 5 Kodeksu pracy należy stosować prze-
pisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 
ze zm.). Potwierdził to także Sąd Najwyższy w postanowieniu z 16 marca 2000 r. (I PKN 672/99, 
OSNP 2001/15/490), stwierdzając, że: „(...) przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) mają zastosowanie wobec danych dotyczą-
cych zatrudnienia tylko w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa pracy (art. 94 pkt 9a k.p.; 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu pro-
wadzenia akt osobowych pracownika)”.

Pracodawca jest więc w praktyce zobligowany do udostępniania pracownikowi na żądanie 
dostępu do jego akt osobowych. Wynika to wprost z przepisów ustawy o ochronie danych oso-
bowych (art. 32 ust. 1 ustawy), zgodnie z którymi każdej osobie przysługuje prawo do kontroli 
przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

 ■ uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim 
zbiorze, 

 ■ żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, 
 ■ czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekomplet-

ne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne 
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

UWAGA!
Pracodawca nie musi zamieszczać w aktach osobo-
wych wniosków urlopowych.
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W omawianym zakresie wypowiedział się także Sąd Najwyższy w postanowieniu z 16 września 
1999 r. (I PKN 331/99, OSNP 2001/9/314), stwierdzając, że: „(...) pracownik może dochodzić 
przed sądem pracy nakazania udzielenia informacji mających istotne znaczenie dla jego sytuacji 
pracowniczej (art. 2 § 1 i 476 § 1 k.p.c.)”. 

Dostęp do swoich akt osobowych powinien mieć też były pracownik. Natomiast pracow-
nik nie ma prawa tworzyć kopii z udostępnionych mu dokumentów znajdujących się w aktach 
osobowych. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 6 wrześ-
nia 2005 r. (II SA/Wa 825/05, niepubl.), który orzekł, że „(...) art. 221 § 5 Kodeksu pracy nie 
stanowi podstawy do żądania pracownika wydania dokumentów z akt osobowych na podsta-
wie przepisów o ochronie danych osobowych. Przepis ten określa prawa pracodawcy związane 
z przetwarzaniem danych osobowych pracownika i tylko w tym zakresie, w kwestiach nieuregulo-
wanych odsyła do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Żądanie przez pracownika 
udostępnienia dokumentów (kserokopii) z jego akt osobowych jest ściśle związane z istniejącym 
stosunkiem pracy, na co wprost wskazuje art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Przepis ten zobowiązuje 
pracodawcę do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 
osobowych pracowników (...). Nie ma jednak przeszkód, żeby pracodawca umożliwił pracowni-
kowi dobrowolnie sporządzenie kopii z dokumentów zamieszczonych w jego aktach osobowych. 
Jest to szczególnie uzasadnione wówczas, gdy pracownik utracił dokumenty kadrowe np. w wy-
niku pożaru mieszkania.

Dokumenty w języku polskim
Wprawdzie przepisy Kodeksu pracy ani komentowanego rozporządzenia tego nie regulują, ale 

co do zasady dokumenty znajdujące się w aktach osobowych pracownika powinny być sporzą-
dzone w języku polskim. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykonywaniu przepisów 
z zakresu prawa pracy używa się bowiem języka polskiego (art. 1 pkt 3 i art. 8 ust. 1 ustawy 
z 7 października 1999 r. o języku polskim; j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.).

Natomiast dokumenty z zakresu prawa pracy mogą być jednocześnie sporządzone w wersji lub 
wersjach obcojęzycznych. Jeżeli jednak osoba świadcząca pracę jest obywatelem polskim, pod-
stawą ich wykładni jest wersja w języku polskim. Umowa o pracę lub inny dokument wynikający 
z zakresu prawa pracy mogą być sporządzone w języku obcym na wniosek osoby świadczącej 
pracę, władającej tym językiem i niebędącej obywatelem polskim (art. 8 ust. 1a i ust. 1b ustawy 
o języku polskim).

Skutki nieprowadzenia akt osobowych
Pracodawca ma obowiązek prowadzenia zarówno dokumentacji pracowniczej, jak i akt oso-

bowych pracowników. Zgodnie bowiem z art. 281 pkt 6 Kodeksu pracy, kto będąc pracodawcą 
lub działając w jego imieniu nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 
pracy oraz akt osobowych pracowników, podlega karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Zarówno akta osobowe, jak i wszystkie dokumenty związane ze stosunkiem pracy mają 
istotne znaczenie dowodowe z punktu widzenia praw pracowników, zwłaszcza w kontekście 
ustalania obecnie i w przyszłości uprawnień do różnego rodzaju świadczeń z ubezpieczeń spo-
łecznych oraz w razie ewentualnego sporu pracownika z pracodawcą. Brak akt osobowych i do-
kumentacji zawsze działa na niekorzyść pracodawcy, gdyż to on jako podmiot zobowiązany do 
gromadzenia dokumentów w określony przepisami sposób nie spełnił tego obowiązku. W przy-
padku sporu sądowego to na pracodawcy będzie spoczywał ciężar dowodu (art. 6 Kodeksu 
cywilnego). Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 14 maja 1999 r. (I PKN 62/99, OSNP 
2000/15/579), stwierdzając, że: „(...) pracodawca, który wbrew obowiązkowi przewidzianemu 
w art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy nie prowadzi list obecności, list płac ani innej dokumentacji 
ewidencjonującej czas pracy pracownika i wypłacanego mu wynagrodzenia, musi liczyć się 
z tym, że będzie na nim spoczywał ciężar udowodnienia nieobecności pracownika, jej rozmiaru 
oraz wypłaconego wynagrodzenia”.
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Forma prowadzenia akt osobowych

Należy pamiętać, że akta osobowe pracownika muszą być prowadzone w formie pisemnej, 
a nie elektronicznej. Wskazują na to sformułowania użyte w rozporządzeniu, takie jak: dokument, 
karta wynagrodzeń czy pisemne potwierdzenie. Jednocześnie nie ma przepisu, który dopuszczał-
by możliwość prowadzenia akt osobowych wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma jednak 
przeszkód prawnych, aby pracodawca prowadził równolegle akta osobowe w wersji papierowej 

i elektronicznej. Jest to także związane z kwestią 
okresów przechowywania akt osobowych pra-
cownika oraz dokumentacji pracowniczej.

Wzory pism dotyczących oświadczeń praco-
dawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, wy-
powiedzeniu warunków umowy o pracę oraz 
rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia 

zostały pomocniczo zamieszczone w załącznikach nr 3–6 do rozporządzenia i stanowią dla praco-
dawcy wyłącznie wzory, których nie ma on obowiązku stosować. Dokumenty pracownicze mają 
być sporządzane zgodnie z przepisami prawa pracy, tj. zawierać w swojej treści określone prawem 
elementy, i będą oceniane wyłącznie pod tym kątem. Pracodawca może oczywiście opracować 
swoje własne wzory takich pism.

Dokumentowanie chorób zawodowych i wypadków przy pracy
Pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej podejrzeń o choroby zawo-

dowe, chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, 
a także świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany: 
 ■ podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, 
 ■ zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
 ■ ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku,
 ■ zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom (art. 234 Kodeksu 

pracy).

Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i pro-
kuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wy-
padku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za 
wypadek przy pracy. Sporządzona podczas prowadzenia powyższych działań dokumentacja musi 
być przechowywana przez pracodawcę.

Pracodawca jest także zobowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz przechowy-
wać przez 10 lat protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą 
dokumentacją powypadkową (art. 234 § 3 i § 31 Kodeksu pracy). Ponadto pracodawca musi 
prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie 
choroby (art. 235 § 4 Kodeksu pracy).

Najczęściej tego rodzaju dokumentacja jest prowadzona zbiorczo dla wszystkich pracowników 
przez służby bhp zatrudnione w zakładzie pracy.

Dokumenty kadrowe inne niż akta osobowe
Pracodawca ma obowiązek prowadzenia nie tylko akt osobowych, ale także innych doku-

mentów związanych ze stosunkiem pracy. Należą do nich karta ewidencji czasu pracy, lista płac 
oraz karta ewidencyjna przydziału obuwia i odzieży. Są to dokumenty, które pracodawca musi 
prowadzić obowiązkowo. 

Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 16 listopada 2000 r. (I PKN 80/00, OSNP 
2002/11/264), w którym stwierdził, że: „(...) kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany do 

UWAGA!
Akta osobowe powinny być prowadzone w formie 
papierowej. 
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prowadzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy własnego i podległych mu pracowników, nie 
może, dochodząc wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i w wolne soboty, wywo-
dzić korzystnych dla siebie skutków, powołując się na brak takiej dokumentacji”.

W przypadku braku dokumentacji dotyczącej np. czasu pracy pracodawca lub w razie sporu 
sąd może uwzględnić fakty wynikające z indywidualnie prowadzonej przez pracownika ewidencji 
czasu pracy czy jego osobistych zapisków w tym 
zakresie.

Ponadto obowiązki w zakresie gromadzenia 
i przechowywania dokumentów związanych 
ze stosunkiem pracy mogą wynikać dla praco-
dawcy z innych przepisów niż rozporządzenia, 
np. podatkowych czy ubezpieczeniowych. 

I tak np. płatnik (pracodawca) składek jest 
zobowiązany przechowywać listy płac, karty 
wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie 
których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia 
zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika (art. 125a ust. 4 ustawy z 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1440 ze zm.). Z kolei karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki przechowuje 
się przez okres wymaganego dostępu do tych informacji (czyli 50-letni okres wynikający z przepi-
sów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych), nie krócej jednak niż przez 5 lat (art. 74 ust. 2 
pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Przepisy gwarantują więc pracownikom prawo do informacji o ich okresach zatrudnienia oraz 
o okresach składkowych w zakresie ubezpieczeń społecznych. Możliwość sięgnięcia do doku-
mentacji osobowej i płacowej pochodzącej z odległych lat jest dla pracownika istotna z punktu 
widzenia ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości. ZUS uwzględnia bowiem wyłącznie 
niepodważalnie udokumentowane okresy zatrudnienia i wysokości zarobków. 

Z przepisów komentowanego rozporządzenia wynika, jakie dokumenty dotyczące stosunku 
pracy stanowią dokumentację kadrową i płacową podlegającą obowiązkowi przechowywania 
przez 50 lat. Warto jednak zwrócić uwagę, że w trakcie zatrudnienia wytwarzane są także inne 
dokumenty, które wprawdzie znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji pracowniczej, ale nie 
stanowią części akt osobowych podlegających przechowywaniu, np. listy obecności, harmo-
nogramy pracy lub wnioski urlopowe. Dlatego chociaż nie ma obowiązku ich przechowywania, 
wskazane byłoby przechowywanie ich przez okres 3 lat, gdyż roszczenia ze stosunku pracy ulegają 
przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 Ko-
deksu pracy).

Wniosek o udzielenie czasu wolnego
Wnioski o zrekompensowanie pracownikowi czasem wolnym pracy w godzinach nadliczbo-

wych są gromadzone przez pracodawcę do celów dowodowych. Wynika to z faktu różnego wy-
miaru czasu wolnego udzielanego w zamian za pracę nadliczbową w zależności od tego, czy jest 
on udzielany na wniosek pracownika czy z inicjatywy pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 1512 

Kodeksu pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na 
pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. 
Udzielenie czasu wolnego za pracę nadliczbową może także nastąpić bez wniosku pracownika. 
W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowe-
go, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.

PRZYKŁAD
Pracownik, który przepracował 2 godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy dobo-
wej, złożył wniosek o odbiór czasu wolnego za 1 godzinę nadliczbową. Nie wystąpił natomiast 

UWAGA!
Jeżeli pracodawca nie prowadzi dokumentacji do-
tyczącej czasu pracy, sąd pracy może uwzględnić 
dane z ewidencji czasu pracy prowadzonej przez 
pracownika.



24 [komentarz] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY

o odbiór czasu wolnego za drugą godzinę nadliczbową. Za tę godzinę nadliczbową praco-
dawca powinien oddać pracownikowi 1,5 godziny czasu wolnego. Natomiast wniosek pra-
cownika o udzielenie czasu wolnego za 1 godzinę nadliczbową pracodawca powinien za-
mieścić w części B akt osobowych. 

Przejęcie zakładu pracy a dokumentacja
W przypadku przejęcia zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy albo na podstawie 

odrębnych przepisów (np. gdy zakłady pracy łączą się lub jeden zakład pracy jest przejmowany 
przez inny na podstawie odrębnej ustawy) pracodawca likwidowany lub przejmowany ma obo-
wiązek przekazać akta osobowe oraz całą dokumentację związaną ze stosunkami pracy nowemu 
pracodawcy. Jest to konieczne z punktu widzenia ustalania uprawnień pracowniczych. W okolicz-
nościach przejęcia pracodawcy następca prawny wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego 
pracodawcy, a stosunki pracy pracowników trwają nadal. Przejęcie dokumentacji pracowniczej 
i akt osobowych pracowników jest zatem istotne z punktu widzenia uprawnień pracowniczych 
i będzie potrzebne np. przy wystawianiu pracownikowi świadectwa pracy lub ustalaniu upraw-
nień pracowniczych.

Formy zatrudnienia inne niż umowa o pracę
Przepisy komentowanego rozporządzenia mają zastosowanie w zakresie prowadzenia doku-

mentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników do pracowników, 
których stosunek pracy został nawiązany nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także na 
podstawie innych aktów. Stosunek pracy może bowiem zostać nawiązany także na podstawie 
powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, z różnicami wynikającymi 
z odrębnych przepisów.

Przykładowo zgodnie z art. 17 ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1393 ze zm.) przy ministrze właściwym do spraw transportu działa Państwowa Komisja 
Badania Wypadków Lotniczych. W zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy do 
członków Komisji stosuje się Kodeks pracy, z zastrzeżeniem przepisów tej ustawy, z której wynika, 
że z dniem wyznaczenia z członkiem Komisji zawiera się umowę o pracę, natomiast wygaśnięcie 
członkostwa w Komisji jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. 
Zatem i dla takich osób prowadzi się akta osobowe oraz dokumentację pracowniczą.

Komentarz:
                Bożena Lenart –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje 

się problematyką prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej 
tematyki

Małgorzata Podgórska –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje 
się problematyką prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej 
tematyki
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Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 15 maja 1996 r.

w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy 
oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

(Dz.U. Nr 60, poz. 282, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1809, Dz.U. z 2003 r.  Nr 230, poz. 2289, 
Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509)

Na podstawie art. 97 § 4 Kodeksu pracy zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. [Treść świadectwa pracy]
1. W świadectwie pracy, oprócz informacji 

określonych w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, zamiesz-
cza się informacje niezbędne do ustalenia upraw-
nień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpiecze-
nia społecznego, dotyczące:
 1)  wymiaru czasu pracy pracownika w czasie 

trwania stosunku pracy,
 1a)  podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnię-

cia stosunku pracy,
 2)  urlopu wypoczynkowego wykorzystanego 

przez pracownika w roku kalendarzowym, 
w którym ustał stosunek pracy,

 3) wykorzystania dodatkowego urlopu albo in-
nego uprawnienia lub świadczenia, przewi-
dzianego przepisami prawa pracy,

 4)  należności ze stosunku pracy uznanych i nie 
zaspokojonych przez pracodawcę do dnia 
ustania tego stosunku, z powodu braku środ-
ków finansowych,

 5)  okresu korzystania z urlopu bezpłatnego 
i podstawy prawnej jego udzielenia,

 6)  wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 7)  liczby dni, za które pracownik otrzymał wyna-

grodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, 
w roku kalendarzowym, w którym ustał sto-
sunek pracy,

 8)  wykorzystania w roku kalendarzowym, 
w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia 
od pracy przewidzianego w art. 188 Kodek-
su pracy,

 9)  okresu, za który pracownikowi przysługuje 
odszkodowanie w związku ze skróceniem 
okresu wypowiedzenia umowy o pracę na 
podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,

10)  okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub 
jej form zastępczych,

11)  okresu wykonywania pracy w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze,

12)  okresów nieskładkowych, przypadających 
w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świa-
dectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu 
prawa do emerytury lub renty,

13)  danych, które są zamieszczane na żądanie 
pracownika.
2. Wzór świadectwa pracy zawiera załącznik 

do rozporządzenia.
§ 1a. [Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony] 
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia sto-

sunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony, pracodawca wydaje świadectwo 
pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub 
wygaśnięcie stosunku pracy.

§ 2. [Wydanie świadectwa pracy]
1. Pracodawca wydaje świadectwo pracy bez-

pośrednio pracownikowi albo osobie upoważnio-
nej przez pracownika na piśmie. 

2. Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracowni-
kowi albo osobie przez niego upoważnionej w ter-
minie wynikającym z § 1a oraz z art. 97 § 12 i 13 
Kodeksu pracy nie jest możliwe, pracodawca, nie 
później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego ter-
minu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi 
lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo do-
ręcza je w inny sposób.

§ 2a. (uchylony).
§ 3. [Wydanie świadectwa pracy po śmierci 

pracownika]
W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu 

śmierci pracownika (art. 631 § 1 Kodeksu pracy), 
pracodawca sporządza świadectwo pracy i włą-
cza je do akt osobowych zmarłego pracownika. 
Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świade-
ctwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłe-
go pracownika, a także inna osoba będąca spad-
kobiercą tego pracownika.

I. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   [§ 1–3]
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§ 4. [Wydanie odpisu świadectwa pracy]
Kopię świadectwa pracy przechowuje się 

w aktach osobowych pracownika; w uzasadnio-
nych przypadkach pracodawca wydaje odpis tego 
świadectwa pracownikowi albo osobie, o której 
mowa w § 2 ust. 1 i w § 3.

§ 5. [Sprostowanie świadectwa pracy]
1. Pracodawca zawiadamia pracownika na piś-

mie o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku 
o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od 
dnia otrzymania tego wniosku. W razie uwzględ-
nienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi 
w tym terminie nowe świadectwo pracy.

2. W razie uwzględnienia przez sąd pracy po-
wództwa pracownika o sprostowanie świadectwa 
pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pra-
cownikowi niezwłocznie nowe świadectwo pracy, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia upra-
womocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

3. W razie prawomocnego orzeczenia sądu 
pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub 
przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgod-
nego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy 
o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, 
pracodawca, na żądanie pracownika, jest obo-
wiązany uzupełnić treść wydanego mu uprzednio 
świadectwa pracy o dodatkową informację o tym 
orzeczeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 3, 
zostało wydane w związku z rozwiązaniem przez 
pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedze-
nia z winy pracownika, z naruszeniem przepisów 
o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pra-
codawca jest obowiązany wydać pracownikowi, 
w terminie określonym w ust. 2, nowe świade-
ctwo pracy zawierające informację o rozwiąza-
niu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokona-

nym przez pracodawcę, powołującą art. 97 § 3 
Kodeksu pracy.

5. W przypadkach określonych w ust. 1 zdanie 
drugie oraz w ust. 2 i 4 pracodawca jest obowią-
zany, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi no-
wego świadectwa pracy, usunąć z akt osobowych 
pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świa-
dectwo pracy.

§ 6. [Wydanie świadectwa pracy po orzeczeniu 
odszkodowania w związku z jego niewydaniem]

Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio 
w razie uwzględnienia przez sąd pracy powódz-
twa pracownika o odszkodowanie w związku z nie-
wydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego 
świadectwa pracy (art. 99 § 4 Kodeksu pracy).

§ 7. [Uzupełnienie treści świadectwa]
W razie prawomocnego orzeczenia sądu pra-

cy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu 
nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika 
umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie 
art. 55 § 11 Kodeksu pracy (art. 611 Kodeksu pracy), 
pracownik jest obowiązany przedłożyć pracodaw-
cy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnie-
nia treści tego świadectwa o informację o wyda-
nym orzeczeniu sądu pracy. W razie niespełnienia 
tego obowiązku przez pracownika, pracodawca 
ma prawo wezwać pracownika do niezwłocznego 
przedłożenia świadectwa pracy w celu zamiesz-
czenia w nim takiej informacji.

§ 8. [Utrata mocy obowiązującej]
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie świadectw 
pracy i opinii (Dz.U. Nr 45, poz. 269, z 1989 r. Nr 49, 
poz. 271 i z 1990 r. Nr 18, poz. 105).

§ 9. [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

2 czerwca 1996 r.

ZAŁĄCZNIK

  
    (pracodawca oraz jego siedziba                                                                                                    (miejscowość i data)
         lub miejsce zamieszkania) 

          (numer REGON-EKD)

ŚWIADECTWO PRACY
1. Stwierdza się, że 

(imię i nazwisko pracownika)

 imiona rodziców 

 urodzony 
(data urodzenia)
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 był zatrudniony   
(pracodawca)

   w okresie od       do        w  wymiarze    
                                                                                                                         (wymiar czasu pracy)

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę   

 

 
    (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

 a) rozwiązania 
         (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

 b) 
        (szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)

 c) wygaśnięcia 
            (podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4. W okresie zatrudnienia pracownik:

 1)  wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:    
                                                                                                 (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku 

                                                                                               kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

                     w tym   
(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy 

w roku kalendarzowym,  w którym ustał stosunek pracy)

  2) korzystał z urlopu bezpłatnego   
                                                                         (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

  3) wykorzystał urlop wychowawczy   
                                                                                              (okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)

  4) był niezdolny do pracy przez okres     dni
                                                                                     (liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie 
                                                                                                          – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, 
                                                                                     w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

  5)  wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy 

                                 (liczba dni zwolnienia  wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

  6)  został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1  Ko-

deksu  pracy  
                                             (okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

  7) odbył służbę wojskową w okresie      
                                                                               (okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)

  8)  wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze  

        (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

  9)  wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami pra-
wa pracy  

 10) 
(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, 

uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)
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 11) 
           (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy, 

przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.)

5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:  
                                                                                    (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

 
                     (wysokość potrąconych kwot)

6. Informacje uzupełniające 
 

 
                                  (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem 
o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 
7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia 
z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ..................................... 

                     (podstawa prawna – art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY
1. Nr REGON-EKD –   stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd sta-

tystyczny.
2. W ust. 1 –  pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na za-

sadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi 
wykazuje również okres jego pracy u poprzedniego pracodawcy i wskazuje tego 
pracodawcę,

 –  pracodawca wykazuje również okresy poprzedniego zatrudnienia u tego praco-
dawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas 
określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, jeżeli nie wy-
dał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej 
umowy lub poprzednich umów, zgodnie z art. 97 § 13 Kodeksu pracy.

3. W ust. 3 lit. a  pracodawca podaje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych 
w art. 30 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wy-
powiedzeniem lub bez wypowiedzenia – dodatkowo wskazuje stronę stosunku 
pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

 lit. b  pracodawca wskazuje podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do 
rozwiązania tego stosunku dochodzi w trybie określonym w art. 231 § 4 lub § 5, 
w art. 48 § 2, w art. 683 lub w art. 201 § 2 Kodeksu pracy.

4. W ust. 4 w pkt 1  pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego 
przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek 
pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; 
odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzysta-
nego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 
Kodeksu pracy,

 w pkt 8  pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, 
o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 
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1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczegól-
nych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43, z 1985 r. 
Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. Nr 102, poz. 520, z 1996 r. Nr 63, 
poz. 292, z 1997 r. Nr 61, poz. 377 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) – na stanowi-
skach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,

 w pkt 9  pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko 
w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wy-
nikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów,

 w pkt 10  pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładko-
we określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

5. W ust. 6 pracodawca zamieszcza informację:
 1)  o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia 

ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;
 2) na żądanie pracownika:
  a)  o wysokości i składnikach wynagrodzenia,
  b) o uzyskanych kwalifikacjach,
  c)   o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu 

mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 5 ust. 3 rozporządzenia, przy czym 
pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.

KOMENTARZ

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści 
świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego  wydawania i prostowania

Pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiąza-
niem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Należy je wystawić niezwłocznie. 

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące:
 ■ okresu i rodzaju wykonywanej pracy, 
 ■ zajmowanych stanowisk, 
 ■ trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz 

inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia 
społecznego. 

Ponadto w świadectwie pracy należy zamieścić:
 ■ wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, 
 ■ na żądanie pracownika – informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyska-

nych kwalifikacjach.

Okres zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy
W świadectwie pracy należy wskazać, u jakiego pracodawcy pracownik był zatrudniony i w ja-

kim okresie (ust. 1 wzoru świadectwa pracy). Nie ma natomiast znaczenia, na podstawie jakiego 
rodzaju umowy o pracę pracownik był zatrudniony ani czy był to stosunek pracy na podstawie 
powołania, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę. Tych informacji nie podaje się 
w świadectwie pracy. 

Pracodawca wydaje świadectwo pracy za cały okres zatrudnienia pracownika. Jeżeli jednak 
doszło do przejęcia całości lub części zakładu pracy, to pracodawca, który przejął pracowni-
ków, wydaje im świadectwo pracy obejmujące także okres pracy u poprzedniego pracodawcy. 
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W przypadku przejęcia całości lub części zakładu pracy nie dochodzi bowiem do rozwiązania 
umów o pracę z dotychczasowym pracodawcą i nawiązania nowych umów o pracę z pracodaw-
cą, który przejął zakład pracy i pracowników. Jak wynika z art. 231 § 1 Kodeksu pracy, w razie 
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną 
w dotychczasowych stosunkach pracy. W związku z tym pracodawca zatrudniający pracownika 
przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy 
wykazuje w świadectwie pracy również okres jego pracy u poprzedniego pracodawcy i wskazuje 
tego pracodawcę. 

Pracodawca powinien posiadać wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia świadectwa 
pracy także za okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. W przypadku przejęcia pracowni-
ków w trybie art. 231 Kodeksu pracy dotychczasowy pracodawca ma obowiązek przekazania akt 
osobowych pracownika oraz pozostałej dokumentacji w sprawach związanych z jego stosunkiem 
pracy pracodawcy przejmującemu tego pracownika.

PRZYKŁAD
Pracodawca zatrudniający 25 pracowników 20 sierpnia 2004 r. przejął inny zakład pracy wraz 
z 10 pracownikami. Obecnie jeden z przejętych wówczas pracowników zwalnia się z pracy 
na mocy porozumienia stron (umowa rozwiąże się 31 marca 2015 r.). Przed przejęciem pra-
cownik ten był zatrudniony od 1 lipca 2000 r. Obecny pracodawca powinien wykazać w świa-
dectwie pracy wystawianym pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę okres 
zatrudnienia od 1 lipca 2000 r. (podając nazwę poprzedniego pracodawcy za okres od 1 lipca 
2000 r. do 19 sierpnia 2004 r.) do 31 marca 2015 r.

Co do zasady, świadectwo pracy powinno być wystawione za okres zatrudnienia na podstawie 
jednej umowy o pracę. Jednak w przypadku terminowych umów o pracę pracodawca nie ma 
obowiązku wystawiania pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu każdej umowy o pracę 
z mocy prawa, jeżeli pracownik tego nie zażąda. Z tego powodu w takim przypadku, tj. gdy pra-
cownik w okresie 2 lat pracuje na podstawie kolejnych terminowych umów o pracę, pracodawca 
wykazuje również okresy poprzedniego zatrudnienia w danym zakładzie na podstawie umowy 
o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania 
określonej pracy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem 
poprzedniej umowy lub poprzednich umów.

PRZYKŁAD
Pracownik był zatrudniony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. na podstawie umo-
wy o pracę na okres próbny, a od 1 lipca 2013 r. do 31 marca 2015 r. na podstawie umowy 
o pracę na czas określony. Następnie pracodawca zamierza podpisać z nim umowę na czas 
określony do 31 grudnia 2015 r. Pracownik nie zwracał się o wydanie mu świadectw pracy po 
zakończeniu każdej z tych umów, do czego miał prawo. W związku z tym pracodawca wy-
stawia temu pracownikowi świadectwo pracy 31 marca 2015 r. (tj. z upływem 24 miesięcy od 
dnia zawarcia pierwszej terminowej umowy o pracę). W tym jednym świadectwie pracy praco-
dawca ma wykazać cały okres zatrudnienia pracownika. Nie ma przy tym znaczenia, w jakich 
okresach pracownik był zatrudniony na podstawie każdej z poszczególnych umów o pracę. 

Należy przyjąć, że jeżeli pracownik nie złoży wniosku o wydanie świadectwa pracy, to pra-
codawca nie ma obowiązku jego wydania po zakończeniu poszczególnych terminowych umów 
o pracę, mimo że między tymi umowami są przerwy. Obecnie obowiązujące przepisy nie zawiera-
ją bowiem sformułowania, że obowiązek wydania „zbiorczego” świadectwa pracy dotyczy tylko 
kolejnych, bezpośrednio po sobie zawieranych umów terminowych. Skoro nie ma takiego zastrze-
żenia w przepisach, to można wydać pracownikowi „zbiorcze” świadectwo pracy nawet wówczas, 
gdy występują przerwy między poszczególnymi umowami terminowymi.
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Wzór świadectwa pracy, zawarty w załączniku do rozporządzenia, wymaga też podania pod-
stawowych danych identyfikujących:

 ■ pracodawcę – należy wskazać pracodawcę oraz jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
a także numer REGON-EKD (w praktyce te dane są zazwyczaj umieszczone na pieczątce 
pracodawcy),

 ■ pracownika – należy wskazać imię i nazwisko pracownika, imiona rodziców i datę urodzenia 
(ust. 1 wzoru świadectwa pracy).

Ponadto w świadectwie pracy należy określić, jaką pracę pracownik wykonywał w okresie za-
trudnienia, tj. jakie zajmował stanowiska lub jakie pełnił funkcje (ust. 2 wzoru świadectwa pracy). 
W świadectwie pracy należy wskazać wszystkie stanowiska, jakie zajmował pracownik, lub wszyst-
kie funkcje, jakie pełnił. Nie można ograniczyć się tylko do ostatniego stanowiska lub ostatniej 
funkcji. 

Informacja o zajęciu wynagrodzenia
Z objaśnień do wzoru świadectwa pracy, zawartego w załączniku do komentowanego roz-

porządzenia, wynika, że informacja o zajęciu wynagrodzenia pracownika powinna zawierać 
oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej oraz wysokość potrąconych kwot. Obo-
wiązek ten jest spójny z art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Z przepisu tego wyni-
ka, że w razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca dokonuje 
wzmianki o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy. Jeżeli natomiast nowy 
pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika 
i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, 
przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Wzmianka w świadectwie pracy po-
winna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, 
jak również wskazywać wysokość potrąconych już kwot. Przesłanie zawiadomienia komornika 
ma skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia zawiadomienia 
do tego pracodawcy.

Wymiar czasu pracy
W świadectwie pracy należy wskazać wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosun-

ku pracy (ust. 1 wzoru świadectwa pracy).
Wymiar czasu pracy powinien być określony w umowie o pracę, a następnie wykazany w świa-

dectwie pracy ułamkiem zwykłym (1/4 wymiaru czasu pracy, 1/2 wymiaru czasu pracy, 3/4 
wymiaru czasu pracy) albo dziesiętnym (0,25 wymiaru czasu pracy, 0,5 wymiaru czasu pracy, 
0,75 wymiaru czasu pracy) w odniesieniu do pełnego wymiaru czasu pracy.

Należy wykazać wszystkie wymiary czasu pracy, w jakich pracownik był zatrudniony u praco-
dawcy – wraz ze wskazaniem, w jakim okresie obowiązywał dany wymiar czasu pracy. 

Przykładowe zapisy w świadectwie pracy dotyczące wymiaru czasu pracy pracownika

1) w okresie od 1 lutego 1995 r. do 31 grudnia 2001 r. – w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 30 czerwca 2004 r. – w 1/2 wymiaru czasu pracy,
3) w okresie od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2011 r. – w 3/4 wymiaru czasu pracy,
4) w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 28 lutego 2015 r. – w 4/5 wymiaru czasu pracy

Nieprawidłowe jest wskazywanie w umowie o pracę (a następnie w świadectwie pracy) wymia-
ru czasu pracy w liczbie godzin, np. „pracownik jest zatrudniony w wymiarze 80 godzin miesięcz-
nie”. Jeżeli nawet wymiar czasu pracy był tak wskazany w umowie o pracę, to należy go przeliczyć 
na ułamek – zwykły albo dziesiętny – w odniesieniu do przyjętego u pracodawcy okresu rozlicze-
niowego czasu pracy i w taki sposób wykazać w świadectwie pracy.



32

marzec 2015
IFK

[komentarz] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY

PRZYKŁAD
W umowie o pracę określono, że wymiar czasu pracy pracownika wynosi 80 godzin mie-
sięcznie. U pracodawcy obowiązywały miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy. 
W celu przeliczenia wymiaru tych godzin na ułamek należy podzielić 80 godzin przez wy-
miar czasu pracy w poszczególnych miesiącach w całym okresie zatrudnienia pracowni-
ka – np. w styczniu 2015 r. wymiar wynosił 160 godzin, w lutym – 160 godzin, a w marcu 
– 176 godzin. Oznacza to, że w styczniu pracownik był zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu  
(80 : 160), w lutym – w wymiarze 0,5  etatu (80 : 160), a w marcu – w wymiarze 0,45 etatu 
(80 : 176).

Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
Jak wynika z objaśnień do wzoru świadectwa pracy, w ust. 3 lit. a tego świadectwa pracodaw-

ca podaje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 Kodeksu pracy, 
a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia – dodat-
kowo wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie.

Przykładowe zapisy w świadectwie pracy dotyczące rozwiązania stosunku pracy

„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron – art. 30 
§ 1 pkt 1 Kodeksu pracy” albo
„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez 
pracodawcę/pracownika – art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy”, albo
„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta 
– art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy” (dotyczy umowy o pracę zawartej na okres próbny oraz umowy 
o pracę zawartej na czas określony), albo
„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę z dniem ukończenia pracy, dla której 
wykonania była zawarta – art. 30 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy” (dotyczy umowy o pracę zawartej na czas 
wykonania określonej pracy). 

W przypadku wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn go niedotyczących 
na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracowni-
kami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 192) 
wątpliwości często budzi to, czy w świadectwie pracy wystarczy powołać art. 30 § 1 pkt 2 
Kodeksu pracy (wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę; w razie rozwiązania umo-
wy na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników należałoby powołać 
art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy), czy trzeba także podać tę ustawę. Z objaśnień do wzoru 
świadectwa pracy, zawartych w załączniku do komentowanego rozporządzenia, wynikałoby, 
że wskazuje się tylko art. 30 Kodeksu pracy. Jednak w praktyce w rubryce świadectwa pracy 
dotyczącej trybu rozwiązania stosunku pracy należy dodatkowo wskazać ustawę o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników. 

Wątpliwości wzbudza także to, czy w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia 
w świadectwie pracy należy wskazać tylko art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy („stosunek pracy ustał 
w wyniku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez oświadczenie złożone przez pra-
codawcę – art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy”), czy dodatkowo trzeba podać także konkretną pod-
stawę prawną, tj. art. 52, art. 53 albo art. 55 Kodeksu pracy. Z objaśnień do wzoru świadectwa 
pracy, zawartych w załączniku do rozporządzenia, wynika, że wskazuje się tylko jeden z punktów 
art. 30 Kodeksu pracy, jednak należy podać konkretną podstawę prawną. 

W praktyce w razie zwolnienia pracownika z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkie-
go naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych zwykle zapis w świadectwie pracy ma 
następujące brzmienie:
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„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez oświadczenie 
złożone przez pracodawcę – art. 30 § 1 pkt 3 w zw. z art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy”.

Powołanie konkretnej podstawy prawnej w obu tych przypadkach ma znaczenie np. dla urzę-
dów pracy, ponieważ z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149) wynika, że prawo do zasiłku dla bezro-
botnych nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w po-
wiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem 
albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, 
likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo 
rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem albo na mocy porozu-
mienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę 
o pracę w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje 
także bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzę-
dzie pracy spowodował rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego ze swej winy bez 
wypowiedzenia (art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W praktyce w razie zwolnienia pracownika z pracy na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149) zwykle zapis w świadectwie pracy ma następu-
jące brzmienie:

„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron – art. 30 
§ 1 pkt 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązy-
wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 149)” albo
„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez 
pracodawcę – art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy w zw. z art. 1/art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149)”.

Artykuł 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników powołuje się, jeżeli pracownik został zwolniony w ra-
mach zwolnień grupowych, a art. 10, jeżeli pracownik został zwolniony w ramach zwolnień in-
dywidualnych.

Nie każdy jednak stosunek pracy rozwiązuje się w trybie określonym w art. 30 Kodeksu pracy. 
Dlatego ust. 3 lit. b wzoru świadectwa pracy to rubryka, w której należy wpisać szczególne przy-
padki rozwiązania stosunku pracy. 

Szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy, które należy wskazać w świadectwie 
pracy

Podstawa prawna 
rozwiązania stosunku pracy Okoliczności decydujące o rozwiązaniu stosunku pracy

1 2

art. 231 § 4 Kodeksu pracy na podstawie tego przepisu umowę o pracę może rozwiązać pracownik 
za 7-dniowym uprzedzeniem – w razie przejścia zakładu pracy lub jego 
części na innego pracodawcę (w terminie 2 miesięcy od tego przejścia)

art. 231 § 5 Kodeksu pracy na podstawie tego przepisu stosunek pracy rozwiązuje się w razie 
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jeżeli 
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1 2

pracownik świadczy pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, 
nowy pracodawca zaproponował mu nowe warunki pracy i płacy, 
a pracownik złożył oświadczenie o odmowie ich przyjęcia albo nie 
złożył w terminie takiego oświadczenia (ale też nie złożył oświadcze-
nia o przyjęciu nowych warunków)

art. 48 § 2 Kodeksu pracy na podstawie tego przepisu pracownik, którego sąd pracy przywrócił 
do pracy u poprzedniego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za 
3-dniowym uprzedzeniem rozwiązać umowę o pracę z obecnym pra-
codawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy

art. 683 Kodeksu pracy na podstawie tego przepisu pracownik powołany na stanowisko 
w wyniku konkursu może rozwiązać stosunek pracy z dotychczaso-
wym pracodawcą za 1-miesięcznym wypowiedzeniem (jeżeli obowią-
zuje go 3-miesięczne wypowiedzenie)

art. 201 § 2 Kodeksu pracy na podstawie tego przepisu pracodawca musi rozwiązać umowę o pra-
cę z młodocianym, jeżeli lekarz – w ramach badań okresowych lub kon-
trolnych – orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, 
a pracodawca nie ma możliwości zmienienia mu rodzaju pracy 

W tych przypadkach pracodawca w świadectwie pracy nie wskazuje w ogóle art. 30 Kodeksu 
pracy, lecz tylko jeden z wymienionych przepisów.

Natomiast w ust. 3 lit. c świadectwa pracy wskazuje się podstawę prawną wygaśnięcia stosun-
ku pracy. Kodeks pracy przewiduje wygaśnięcie stosunku pracy:

 ■ w przypadku śmierci pracownika – art. 631 Kodeksu pracy,
 ■ w razie śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną – art. 632 Kodeksu pracy,
 ■ w związku z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego 

aresztowania – art. 66 Kodeksu pracy,
 ■ w sytuacji gdy pracownik pozostający w związku z zatrudnieniem na podstawie wyboru na 

urlopie bezpłatnym nie zgłosi powrotu do pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy 
z wyboru – art. 74 Kodeksu pracy.

W świadectwie pracy nie wskazuje się przyczyny rozwiązania stosunku pracy, tj. nie podaje 
się przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę ani rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 
Przyczyny te wskazuje się tylko w piśmie dotyczącym rozwiązania umowy za wypowiedzeniem 
albo bez wypowiedzenia.

Urlop wypoczynkowy
Jak wynika z objaśnień do wzoru świadectwa pracy, w świadectwie pracy (ust. 4 pkt 1) pracodaw-

ca wykazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi 
w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze, lub za które 
przysługuje ekwiwalent pieniężny. Odrębnie wykazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowe-
go wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy w trybie urlopu na żądanie.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika określa się w dniach, dlatego wystarczające 
jest wskazanie liczby dni wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Jednak 
w pewnych przypadkach urlop mógł obejmować nie tylko pełne dni, ale i godziny – wówczas 
trzeba wskazać liczbę dni i godzin wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. 

PRZYKŁAD
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, pracuje w systemie podsta-
wowego czasu pracy (8 godzin na dobę). Umowa o pracę rozwiązała się z końcem lutego 
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2015 r., a pracownik ma 12-letni staż pracy. Do końca lutego wykorzystał 5 dni urlopu wypo-
czynkowego. Taki wymiar wykorzystanego urlopu należy wskazać w świadectwie pracy.

Nie zawsze pracownik faktycznie wykorzysta urlop w naturze. Często za niewykorzystany urlop 
lub jego część pracodawca wypłaca mu ekwiwalent pieniężny. Z objaśnień do wzoru świadectwa 
wynika, że mimo to zarówno liczbę dni urlopu wykorzystanego w naturze, jak i liczbę dni urlopu, 
za który wypłacono pracownikowi ekwiwalent, wpisuje się w rubryce „wykorzystany urlop wypo-
czynkowy”. Wynika to z faktu, że dla kolejnego pracodawcy, który zatrudni pracownika w tym 
samym roku kalendarzowym, istotne jest, w jakim wymiarze ma on udzielić pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego. Natomiast nie ma znaczenia, czy pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy 
w naturze czy wypłacono mu za niego ekwiwalent. 

Z art. 1551 § 2 Kodeksu pracy wynika bowiem, że pracownikowi, który przed ustaniem stosun-
ku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym, niż mu przysłu-
guje, należy się u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Łączny wymiar 
urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowa-
nego w tym roku u wszystkich pracodawców.

PRZYKŁAD
Za okres zatrudnienia w 2014 r. pracownikowi przysługuje od pracodawcy 18 dni urlopu wy-
poczynkowego. Pracownik wykorzystał w naturze 15 dni urlopu, a za pozostałe 3 dni praco-
dawca wypłaca mu ekwiwalent pieniężny. Mimo to te 18 dni można wykazać w świadectwie 
pracy w ust. 4, tj. można tam wpisać, że „w okresie zatrudnienia pracownik wykorzystał urlop 
wypoczynkowy w wymiarze 18 dni” – ze względu na cel tej informacji. Jeżeli jednak praco-
dawca chce wykazać oddzielnie, ile dni urlopu pracownik wykorzystał w naturze, a za ile dni 
wypłacono mu ekwiwalent – może to zrobić. 

Natomiast odrębnie należy wykazać wymiar udzielonego pracownikowi urlopu wypoczynko-
wego na żądanie. Z art. 1672 i art. 1673 Kodeksu pracy wynika bowiem, że pracodawca jest zobo-
wiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni 
urlopu w każdym roku kalendarzowym, przy czym łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez 
pracownika nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodaw-
ców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

PRZYKŁAD
Pracownik wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopów i 2 dni urlo-
pu na żądanie. Informacja o urlopie wypoczynkowym w świadectwie pracy powinna brzmieć:
„W okresie zatrudnienia pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy wymiarze 12 dni, w tym 
2 dni na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy”.

W świadectwie pracy nie wykazuje się żadnych informacji o urlopach wypoczynkowych z ubie-
głych lat. Wykazuje się w nim tylko urlopy wykorzystane za rok bieżący (za rok, w którym rozwią-
zuje się umowa o pracę) albo urlopy za rok bieżący, za które wypłacono ekwiwalent.

PRZYKŁAD
Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę w 2015 r. Ma on niewykorzystanych 
6 dni zaległego urlopu za 2014 r. Nawet jeżeli w tym roku pracownikowi zostanie wypłacony 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2014 r., tych 6 dni nie wykazuje się w świadectwie 
pracy. Jeżeli w 2015 r. pracownikowi zostanie wypłacony ekwiwalent za 12 dni urlopu, z czego 
3 dni to urlop za 2014 r. – to w świadectwie pracy należy wykazać tylko 9 dni. Jeżeli w 2015 r. 
pracownik wykorzysta w sumie 15 dni urlopu, z czego 4 dni to urlop zaległy, w świadectwie 
pracy należy wykazać, że pracownik wykorzystał 11 dni urlopu wypoczynkowego. 
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Wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia

Jak wynika z objaśnień do wzoru świadectwa pracy, pracodawca informuje o wykorzystaniu 
przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pra-
cownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów 
(ust. 4 pkt 9 wzoru świadectwa pracy). Wykazaniu w świadectwie pracy podlegają więc nie tylko 
uprawnienia, ale i świadczenia pieniężne.

W świadectwie pracy należy wykazać np. dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługujący 
osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na podstawie 
art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

W świadectwie pracy należy też wykazać wypłaconą pracownikowi odprawę emerytalną lub 
rentową, ponieważ jest to odprawa jednorazowa. Natomiast nie wykazuje się odprawy, o której 
mowa w art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracowni-
kami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 192). 
Odprawa ta nie jest bowiem jednorazowa. 

Częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest niezamieszczanie w świadectwie 
pracy informacji o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego. Taką informację należy zamieścić 
w świadectwie pracy, ponieważ jest ważna dla kolejnego pracodawcy. Pracownik może bo-
wiem wykorzystać urlop ojcowski w ciągu roku od urodzenia dziecka lub uprawomocnienia 
się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka. W związku z tym jeżeli pracownik 
korzystał z urlopu ojcowskiego, informacja na ten temat powinna być podana w ust. 4 pkt 9 
świadectwa. 

Należności ze stosunku pracy uznane i niewypłacone przez pracodawcę
W świadectwie pracy pracodawca powinien wykazać także te należności pracownika ze sto-

sunku pracy, których nie kwestionuje, jednak nie ma środków finansowych, by je pracownikowi 
wypłacić. Natomiast nie wykazuje się w świadectwie pracy należności spornych, czyli tych, które 
zdaniem pracodawcy nie przysługują pracownikowi.

PRZYKŁAD
Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem z przyczyn nie-
dotyczących pracownika, tj. na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków. Jednocześnie skrócił mu okres wypowiedzenia do 1 miesiąca. Jednak pracodawca ma 
już tak duże problemy finansowe, że nie wypłaci pracownikowi ani wynagrodzenia za pracę 
za ostatni miesiąc, ani ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ani odszkodowania za skrócenie 
okresu wypowiedzenia, ani odprawy z tytułu zwolnienia pracownika. Wszystkie te należności 
powinny zostać wykazane w świadectwie pracy.

PRZYKŁAD
Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem. W związku z tym 
pracownik zażądał wypłacenia mu wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe wypra-
cowane w wolne soboty i niedziele. Zdaniem pracodawcy pracownikowi nie przysługuje takie 
wynagrodzenie ani dodatki, bo praca ta została pracownikowi zrekompensowana dniami 
wolnymi. W tej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wykazania tych należności w świade-
ctwie pracy. 

Okres korzystania z urlopu bezpłatnego
W świadectwie pracy wykazuje się także okres korzystania przez pracownika z urlopu bezpłat-

nego, i to w całym okresie zatrudnienia (ust. 4 pkt 2 wzoru świadectwa pracy).
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Podanie podstawy prawnej udzielonego urlopu jest konieczne, gdyż, co do zasady, okres urlo-
pu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracow-
nicze (art. 174 § 2 Kodeksu pracy). Od tej zasady są jednak wyjątki.

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu 
bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym 
w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres tego urlopu bezpłatnego wlicza się 
do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy 
(art. 1741 Kodeksu pracy).

W świadectwie pracy wskazuje się okres korzystania z urlopu bezpłatnego, a nie liczbę dni 
wykorzystanego urlopu.

Przykładowy zapis w świadectwie pracy dotyczący urlopu bezpłatnego 

„W okresie zatrudnienia pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego: 2.02–10.02.1996 r. – art. 174 
Kodeksu pracy, 15.10–18.11.2002 r. – art. 174 Kodeksu pracy, 5.04–31.05.2009 r. – art. 1741 Kodeksu 
pracy”. 

Wykorzystanie urlopu wychowawczego

W świadectwie pracy wykazuje się także okres wykorzystanego urlopu wychowawczego (ust. 4 
pkt 3 wzoru świadectwa pracy). Nie wskazuje się natomiast podstawy prawnej udzielenia tego 
urlopu.

Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, 
od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 1865 Kodeksu pracy). Ponadto okresy urlopu 
wychowawczego (przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty) w wymiarze 
łącznym do 6 lat wlicza się do okresów nieskładkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do 
emerytury lub renty (art. 7 pkt 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych; Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.). 

Przykładowy zapis w świadectwie pracy dotyczący urlopu wychowawczego

„W okresie zatrudnienia pracownik korzystał z urlopu wychowawczego w czasie od 1.10.1996 r. do 
31.12.1998 r. oraz w okresie od 1.04.2002 r. do 31.08.2004 r.”.

Wynagrodzenie chorobowe

W świadectwie pracy wykazuje się liczbę dni, za które pracodawca wypłacił pracownikowi 
wynagrodzenie za czas choroby (ust. 4 pkt 4 wzoru świadectwa pracy) – ale tylko w roku kalen-
darzowym, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Jest to konieczne, ponieważ z art. 92 
Kodeksu pracy wynika, że za czas choroby trwającej łącznie do 33 dni (w przypadku pracownika, 
który ukończył 50. rok życia – 14 dni) w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia za czas choroby, finansowanego przez pracodawcę. Natomiast potem pra-
cownikowi przysługuje już zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS. 

PRZYKŁAD
Pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby w okresie od 15 stycznia do 
14 marca 2015 r. Za okres ten przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe, a następ-
nie zasiłek chorobowy. Zapis w świadectwie pracy, które zostanie wydane w tym roku, 
w zakresie okresu wypłaconego wynagrodzenia chorobowego w ust. 4 pkt 4 powinien 
wyglądać następująco: „w okresie zatrudnienia pracownik był niezdolny do pracy przez 
okres 33 dni”. 
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W świadectwie pracy należy wskazać liczbę 
dni zwolnienia lekarskiego, za które pracodaw-
ca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za 
czas choroby. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2003 r. w Kodeksie pracy znajdował się przepis, 
zgodnie z którym w pierwszym dniu każdego 
okresu niezdolności do pracy wskutek choroby 
lub odosobnienia w związku z chorobą zakaź-
ną, trwającej nie dłużej niż 6 dni, pracownik nie 

zachowywał prawa do wynagrodzenia za czas choroby. W świadectwie pracy obejmującym ten 
okres pracodawca musi wykazać dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia 
na podstawie tego przepisu (ust. 4 pkt 11 świadectwa pracy). 

Opieka na dziecko
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje 

w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagro-
dzenia (art. 188 Kodeksu pracy). Zwolnienie to podlega wykazaniu w świadectwie pracy, ponie-
waż przysługuje pracownikowi w skali roku kalendarzowego, a nie u jednego pracodawcy (ust. 4 
pkt 5 wzoru świadectwa pracy). 

 Odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę
Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy 

o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. W celu wcześniejszego rozwią-
zania umowy o pracę pracodawca może skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej 
jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysoko-
ści wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres ten podlega wykazaniu w świadectwie pracy, ponieważ okres, za który przysługuje 
odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym czasie bez pracy do okresu 
zatrudnienia. We wzorze świadectwa pracy informacja ta jest zawarta w ust. 4 pkt 6 świa-
dectwa pracy.

PRZYKŁAD
Pracodawca przeprowadza zwolnienia grupowe. Na podstawie art. 361 Kodeksu pracy skrócił 
pracownikowi okres wypowiedzenia z 3 do 1 miesiąca. Wskutek tego umowa o pracę rozwią-
że się nie 30 kwietnia 2015 r., ale 28 lutego 2015 r. W świadectwie pracy należy wpisać: „pra-
cownik był zatrudniony w okresie od 1 czerwca 1995 r. do 28 lutego 2015 r. (ust. 1 świadectwa 
pracy). Zastosowany został skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie 
art. 361 § 1 Kodeksu pracy – o 2 miesiące” (ust. 4 pkt 6 świadectwa pracy).

Okresy nieskładkowe
Jak wynika z objaśnień do wzoru świadectwa pracy, pracodawca wskazuje przypadające 

w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ust. 4 pkt 10 wzoru świadectwa pracy).

Okresy nieskładkowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty wymienia 
art. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem okresami nieskładko-
wymi są:

 ■ okresy pobierania:

UWAGA!
W świadectwie pracy nie należy podawać liczby dni 
objętych zwolnieniami lekarskimi w całym okresie za-
trudnienia pracownika, lecz tylko liczbę dni zwolnie-
nia lekarskiego w roku kalendarzowym, w którym za-
kończył się stosunek pracy. 
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–  wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu 
pracy,

– zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,
– świadczenia rehabilitacyjnego,
–  zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego oraz świadczenia 

rehabilitacyjnego po ustaniu obowiązku ubezpieczenia;
 ■ okresy pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niż-

szym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia 
społecznego z innego tytułu;

 ■ okresy niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie prze-
pisów Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie;

 ■ przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowaw-
czego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlo-
pów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu 
urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki nad dzieckiem: 
–  w wieku do 4 lat – w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie – bez względu na liczbę 

dzieci – do 6 lat,
–  na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek 

pielęgnacyjny – dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;
 ■ przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki pielęgnacyjnej 

nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie nie-
zdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, sprawowanej przez członka jego rodziny 
w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekra-
czającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia;

 ■ przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania 
pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko człon-
kiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do 
pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu 
znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie 
sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego 
wynagrodzenia;

 ■ okresy urlopu bezpłatnego oraz przerw w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłat-
nego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycz-
nych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjed-
noczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji 
i kultury za granicą;

 ■ okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wy-
miarze określonym w programie studiów;

 ■ okresy studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich 
utworzeniu;

 ■ okresy asystenckich studiów przygotowawczych;
 ■ okresy dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach in-

stytutów naukowych w charakterze wolontariusza – w granicach do 1 roku;
 ■ okresy pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego;
 ■ okresy udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu Pra-

cy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia.

Pracodawcy często mają wątpliwości, czy w świadectwie pracy należy zamieszczać okresy 
nieusprawiedliwionej nieobecności pracowników. Zdarza się, że wpisują te dni właśnie w ust. 4 
pkt 10 świadectwa pracy, w którym wymienia się okresy nieskładkowe. Jest to błędne postępowa-
nie. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy nie jest okresem nieskładkowym uwzględnianym 
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przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty i obliczaniu ich wysokości. W związku z tym tzw. 
NN nie należy uwzględniać w ust. 4 pkt 10 treści świadectwa pracy. Świadectwo pracy nie zawiera 
także innych rubryk, w których pracodawca miałby obowiązek wpisywać nieusprawiedliwione 
nieobecności pracownika. Zatem tzw. NN nie należy w ogóle zamieszczać w świadectwie pracy. 

Analizując wzór świadectwa pracy załączonego do rozporządzenia, można dojść do wniosku, 
że informację o wykorzystaniu urlopu wychowawczego należy zamieścić tylko w ust. 4 pkt 3 świa-
dectwa. Ze względu na fakt, że okresy urlopu wychowawczego przypadające przed 1 stycznia 
1999 r. są okresami nieskładkowymi, należy przyjąć, że okres wykorzystanego urlopu wychowaw-
czego powinien być odnotowany również w ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy. Niepodanie w tym 
miejscu informacji o wykorzystanym urlopie wychowawczym przed 1 stycznia 1999 r. jest częstym 
błędem popełnianym przez pracodawców.

Dane zamieszczane na żądanie pracownika
Na żądanie pracownika pracodawca zamieszcza w świadectwie pracy informację o:

 ■ wysokości i składnikach wynagrodzenia,
 ■ uzyskanych kwalifikacjach,
 ■ prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu 

mu odszkodowania – w razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracow-
nika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa 
wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia. 

Uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, pracodawca powinien podpisać ją i opa-
trzyć datą.

Wzór świadectwa pracy
Załącznik do komentowanego rozporządzenia zawiera wzór świadectwa pracy wraz z objaś-

nieniami, jak należy je wypełnić. Jednak nie jest to wzór urzędowy, ale pomocniczy, zatem może 
on, ale nie musi, być stosowany przez pracodawców. Pracodawca może opracować i stosować 
własny wzór świadectwa pracy, z tym że świadectwo pracy musi zawierać wszystkie wymagane 
prawem informacje. Z tego względu, że wzór zawarty w załączniku jest kompletny, w praktyce 
wielu pracodawców go stosuje. 

Termin wydania świadectwa pracy
Z art. 97 § 1 zd. 1 Kodeksu pracy wynika tylko, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem 

stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo 
pracy. W praktyce rzadko zdarza się, aby wydanie pracownikowi świadectwa pracy było możliwe 
natychmiast. Z tego powodu w komentowanym rozporządzeniu istnieje zastrzeżenie, że jeżeli wy-
danie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w terminie nie jest 
możliwe, to pracodawca – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu – przesyła 
świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny 
sposób (np. kurierem).

PRZYKŁAD
Umowa o pracę z pracownikiem rozwiązała się na mocy porozumienia stron 28 lutego 2015 r. 
Jeżeli wydanie pracownikowi świadectwa pracy w tym dniu nie było możliwe, pracodawca 
musi mu je przesłać najpóźniej 7 marca 2015 r. (najpóźniej w tym dniu przesyłka powinna być 
nadana na poczcie lub wydana kurierowi). 

Regulacja ta dotyczy nie tylko wydawania świadectwa pracy w związku z ustaniem stosunku 
pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, ale także wydawania świadectwa pracy 
po terminowych umowach o pracę.
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Zasady wydawania świadectwa pracy w związku z umowami terminowymi są następujące:
 ■ jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy 

o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wy-
konania określonej pracy – pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo 
pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych 
w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich; świadectwo pracy wydaje się 
w dniu upływu tego terminu;

 ■ jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przy-
pada po upływie tego terminu – świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaś-
nięcia takiej umowy o pracę.

Jednak pracownik może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwią-
zaniem lub wygaśnięciem każdej terminowej umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego 
łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem 
żądania wydania świadectwa pracy. Pracodaw-
ca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy 
w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wnio-
sku pracownika (art. 97 § 13 Kodeksu pracy).

Pracodawca ma prawo wydać świadectwo 
pracy tylko bezpośrednio pracownikowi albo 
osobie upoważnionej przez pracownika na piś-
mie. Pracownik może natomiast upoważnić do odbioru świadectwa pracy każdą osobę (nie musi 
to być członek rodziny). Z art. 78 Kodeksu cywilnego wynika, że do zachowania pisemnej formy 
czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym 
treść oświadczenia woli. Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest 
oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika
 W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika wydanie mu świadectwa 

pracy nie jest już możliwe. Z tego powodu pracodawca powinien po niezwłocznym sporzą-
dzeniu świadectwa włączyć je do części C akt osobowych zmarłego pracownika. Z wnioskiem 
o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pra-
cownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika. Przepis nie precyzuje przy 
tym pojęcia „członek rodziny”. W praktyce zwykle jest to jedna z najbliższych osób zmarłego 
(małżonek, dzieci, rodzeństwo). Pracodawca ma prawo wydać świadectwo pracy pierwszemu 
członkowi rodziny, który się po nie zgłosi. Mimo że przepis tego nie zastrzega, warto, aby do 
celów dowodowych wniosek został sporządzony na piśmie. O wydanie świadectwa może także 
zwrócić się do pracodawcy spadkobierca. Spadkobiercą jest osoba, która już nabyła prawo do 
spadku.

Kopia i odpis świadectwa
Pracodawca sporządza nie tylko świadectwo pracy, ale i jego kopię. Kopia ma być przechowy-

wana w części C akt osobowych pracownika. Komentowane rozporządzenie nakłada na praco-
dawcę obowiązek wydawania odpisu świadectwa:

 ■ pracownikowi,
 ■ osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie,
 ■ członkowi rodziny zmarłego pracownika, a także innej osobie będącej spadkobiercą pracownika.

Pracodawca jest zobowiązany wydać odpis świadectwa tylko „w uzasadnionych przypad-
kach”. W praktyce oceny, czy zachodzą takie przypadki, dokonuje pracodawca. Warto jednak 

UWAGA!
Pracownik może upoważnić do odbioru świadectwa 
pracy dowolną osobę.
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mieć na względzie, że jest to pojęcie bardzo szerokie, a sporządzenie odpisu zwykle nie jest 
kosztowne. 

Sprostowanie świadectwa pracy
Z art. 97 § 21 zd. 1 Kodeksu pracy wynika, że pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania 

świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie. Z komentowanego 
rozporządzenia wynika natomiast, że gdy pracodawca zgadza się na sprostowanie świadectwa 
pracy, to powinien wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzyma-
nia wniosku pracownika. 

W sytuacji gdy pracodawca nie zamierza prostować świadectwa pracy, jest zobowiązany za-
wiadomić o tym pracownika na piśmie – w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku pracownika 
o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysłu-
guje – znowu w ciągu 7 dni od zawiadomienia go przez pracodawcę o odmowie sprostowania 
świadectwa pracy – prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy (art. 97 
§ 21 zd. 2 Kodeksu pracy). Jeżeli pracodawca nie uwzględnił wniosku pracownika o sprostowanie 
świadectwa pracy i pracownik odwołał się do sądu pracy, to w razie uwzględnienia powództwa 
pracownika przez sąd pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi nowe świadectwo pra-
cy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 
sądu w tej sprawie.

Z art. 99 § 1 i 4 Kodeksu pracy wynika, że pracownikowi przysługuje roszczenie o napra-
wienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania 
niewłaściwego świadectwa pracy, a orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem 
niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa. W takim 
przypadku pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi nowe, właściwe świadectwo 
pracy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia sądu w tej sprawie. Należy natomiast przyjąć, że takiego obowiązku nie ma pra-
codawca, który wydał pracownikowi właściwe (prawidłowe) świadectwo pracy, lecz jedynie 
z opóźnieniem.

Jeżeli pracownik został zwolniony z pracy – za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia – ale 
sąd pracy uznał, że nastąpiło to z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów lub ich rozwią-
zywaniu bez wypowiedzenia, i skutkiem tego przywrócił pracownika do pracy lub przyznał mu 
odszkodowanie, pracodawca – na żądanie pracownika – jest zobowiązany uzupełnić treść wyda-
nego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu. Obowiązek ten 
powstaje, gdy orzeczenie sądu pracy uprawomocni się. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownik 
bezprawnie został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia z jego winy. Wówczas pracodawca jest 
zobowiązany wydać mu nowe świadectwo pracy.

Komentowane rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek wydania nowego świa-
dectwa pracy pracownikowi, który został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia z winy pra-
cownika, jeżeli następnie zostało wydane orzeczenie sądu pracy, z którego wynika, że pracow-
nik został zwolniony z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę. 
W nowym świadectwie pracy pracodawca powinien zawrzeć informację o rozwiązaniu umowy 
o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, powołując przy tym art. 97 § 3 
Kodeksu pracy (§ 5 ust. 4 komentowanego rozporządzenia).

Wskazany przepis rozporządzenia nie do końca jest jednak spójny z samym art. 97 § 3 Kodeksu 
pracy, z którego wynika, że w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany zamieścić w świadectwie 
pracy informację, iż rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez 
pracodawcę. Należy jednak przyjąć, że w takim przypadku trzeba zastosować przepis rozporządzenia, 
który kompleksowo reguluje problematykę wydawania nowych i korygowania starych świadectw pra-
cy. Poza tym wydanie pracownikowi nowego świadectwa pracy jest dla niego korzystniejsze. 

W przypadkach, w których pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi nowe świade-
ctwo pracy, jest on jednocześnie zobowiązany usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć 
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poprzednio wydane świadectwo pracy. Pracodawca powinien to zrobić najpóźniej w dniu wyda-
nia pracownikowi nowego świadectwa pracy. 

Należy uznać, że nowe świadectwo pracy powinno zostać sporządzone z nową datą, tj. z fak-
tyczną datą jego sporządzenia. Nie ma bowiem podstaw prawnych do jego antydatowania. Pod-
stawą wydania nowego świadectwa pracy jest albo wniosek pracownika o sprostowanie świade-
ctwa pracy, albo prawomocne orzeczenie sądu pracy (wydane w przypadkach, o których mowa 
wyżej).

Uzupełnienie treści świadectwa pracy
Artykuł 55 Kodeksu pracy pozwala pracownikowi rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedze-

nia w dwóch przypadkach:
 ■ jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy 

na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu 
lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawo-
dowe,

 ■ gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pra-
cownika.

Wówczas pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie, 
ale nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę. Jednocześnie pracodawca 
może pozwać pracownika i wystąpić o odszkodowanie, gdy uzna, że pracownik, rozwiązując 
umowę, naruszył przepisy (np. wskazał nieprawdziwą przyczynę rozwiązania umowy). Jeżeli wtedy 
zapadnie prawomocne orzeczenie sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy, to pracow-
nik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia 
treści tego świadectwa o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy. W razie niespełnienia 
tego obowiązku przez pracownika pracodawca ma prawo wezwać pracownika do niezwłocznego 
przedłożenia świadectwa pracy w celu zamieszczenia w nim takiej informacji.

Należy jednak zauważyć, że przedłożenie świadectwa pracy pracodawcy nie jest korzystne dla 
pracownika, a żaden przepis nie pozwala na wyciągnięcie konsekwencji wobec pracownika, który 
tego obowiązku nie dopełni.

Z wzoru świadectwa pracy zawartego w załączniku do rozporządzenia wynika, że pracodawca 
powinien na końcu świadectwa pracy zawrzeć pouczenie o prawie pracownika do wystąpienia do 
pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku 
przez pracodawcę – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa do sądu pracy. 
Pracodawca powinien przy tym wskazać adres właściwego sądu.

Jest obojętne, czy świadectwo pracy zostanie wypełnione ręcznie czy na komputerze. Ważne, 
aby zostało podpisane własnoręcznie przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu. 
Podpis ten powinien być na tyle czytelny, by nie było wątpliwości, kto podpisał się pod wypełnio-
nym świadectwem, bądź pod treścią świadectwa pracy powinna się znajdować pieczęć imienna 
i podpis.

Przepisy nie przewidują załączników do świadectwa pracy. Powinien to być zatem jeden doku-
ment, który może obejmować np. kilka stron (np. jeżeli pracownik był długo zatrudniony i często 
korzystał ze zwolnień lekarskich). 

Komentarz:
                Bożena Lenart –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje 

się problematyką prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej 
tematyki,

Małgorzata Podgórska –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje 
się problematyką prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej 
tematyki
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II. Nieobecność w pracy

Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 15 maja 1996 r.

w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności 
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy 

(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1632)

Na podstawie art. 2982 Kodeksu pracy (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Usprawiedliwianie nieobecności 

w pracy
§ 1. [Przyczyny usprawiedliwiające nieobec-

ność w pracy] 
Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobec-

ność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczno-
ści określone przepisami prawa pracy, które unie-
możliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej 
świadczenie, a także inne przypadki niemożności 
wykonywania pracy wskazane przez pracownika 
i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające 
nieobecność w pracy.

§ 2. [Sposób usprawiedliwiania nieobecności]
1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę 

o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecno-
ści w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest 
z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożli-
wiających stawienie się do pracy, pracownik jest 
obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodaw-
cę o przyczynie swojej nieobecności i przewidy-
wanym okresie jej trwania, nie później jednak niż 
w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli prze-
pisy prawa pracy obowiązujące u danego praco-
dawcy nie określają sposobu zawiadomienia pra-
codawcy o przyczynie nieobecności pracownika 
w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje 
osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub 
za pośrednictwem innego środka łączności albo 
drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomie-
nia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego 
w ust. 1 może być usprawiedliwione szczególny-

mi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe 
dopełnienie przez pracownika obowiązku okre-
ślonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłoż-
ną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnoś-
cią domowników albo innym zdarzeniem losowym. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu 
przyczyn uniemożliwiających terminowe zawia-
domienie pracodawcy o przyczynie i okresie nie-
obecności pracownika w pracy.

§ 3. [Dowody usprawiedliwiające nieobecność]
Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność 

w pracy są:
1)  zaświadczenie lekarskie, o którym mowa 

w art. 55 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 159);

2)  decyzja właściwego państwowego inspekto-
ra sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami 
o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie od-
osobnienia pracownika z przyczyn przewidzia-
nych tymi przepisami;

3)  oświadczenie pracownika – w razie zaistnie-
nia okoliczności uzasadniających konieczność 
sprawowania przez pracownika osobistej opie-
ki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do któ-
rych dziecko uczęszcza;

3a)  oświadczenie pracownika o chorobie niani 
lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświad-
czenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 
ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i macierzyństwa, albo ko-
pia zaświadczenia lekarskiego wystawionego 
na zwykłym druku, stwierdzających niezdol-
ność do pracy niani lub dziennego opiekuna, 
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potwierdzone przez pracownika za zgodność 
z oryginałem – w przypadku choroby niani, 
z którą rodzice mają zawartą umowę uaktyw-
niającą, o której mowa w ustawie z 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), lub dziennego opie-
kuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem;

4)  imienne wezwanie pracownika do osobistego 
stawienia się wystosowane przez organ właści-
wy w sprawach powszechnego obowiązku obro-
ny, organ administracji rządowej lub samorzą-
du terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub 
organ prowadzący postępowanie w sprawach 
o wykroczenia – w charakterze strony lub świad-
ka w postępowaniu prowadzonym przed tymi or-
ganami, zawierające adnotację potwierdzającą 
stawienie się pracownika na to wezwanie;

5)  oświadczenie pracownika potwierdzające odby-
cie podróży służbowej w godzinach nocnych, 
zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia 
pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach unie-
możliwiających odpoczynek nocny.

Rozdział 2
Zwolnienia od pracy

§ 4. [Obowiązek zwolnienia pracownika od 
pracy]

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pra-
cownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika 
z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do 
Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

§ 5. [Zwolnienie w związku z powszechnym 
obowiązkiem obrony]

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pra-
cy pracownika wezwanego do osobistego sta-
wienia się przed organem właściwym w zakresie 
powszechnego obowiązku obrony na czas nie-
zbędny w celu załatwienia sprawy będącej przed-
miotem wezwania.

§ 6. [Zwolnienie na wezwanie instytucji pań-
stwowej]

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracow-
nika od pracy na czas niezbędny do stawienia się 
na wezwanie organu administracji rządowej lub sa-
morządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji 
albo organu prowadzącego postępowanie w spra-
wach o wykroczenia.

§ 7. [Zwolnienie od pracy biegłego] 
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pra-

cy pracownika wezwanego w celu wykonywania 

czynności biegłego w postępowaniu administra-
cyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub 
przed kolegium do spraw wykroczeń; łączny wy-
miar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 
6 dni w ciągu roku kalendarzowego.

§ 8. [Udział w posiedzeniu komisji pojednaw-
czej]

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy 
pracownika na czas niezbędny do wzięcia udziału 
w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakte-
rze członka tej komisji. Dotyczy to także pracowni-
ka będącego stroną lub świadkiem w postępowa-
niu pojednawczym.

§ 9. [Zwolnienie na badania lekarskie]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy 

pracownika na czas niezbędny do przeprowadza-
nia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień 
ochronnych przewidzianych przepisami o zwal-
czaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy 
oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.

§ 10. [Zwolnienie na wzięcie udziału w postę-
powaniu przed NIK]

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pra-
cy pracownika wezwanego w charakterze świadka 
w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez 
Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołane-
go do udziału w tym postępowaniu w charakterze 
specjalisty.

§ 11. [Zwolnienie od pracy związane z działal-
nością w służbach ratowniczych]

1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od 
pracy pracownika:
1)  będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej 

– na czas niezbędny do uczestniczenia w działa-
niach ratowniczych i do wypoczynku konieczne-
go po ich zakończeniu, a także – w wymiarze nie 
przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku ka-
lendarzowego – na szkolenie pożarnicze;

2)  będącego ratownikiem Górskiego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego – na czas niezbęd-
ny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do 
wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu;

2a)  będącego członkiem doraźnym Państwowej 
Komisji Badania Wypadków Kolejowych, ujętym 
na liście ministra właściwego do spraw trans-
portu, na czas wyznaczenia przez przewodni-
czącego Państwowej Komisji Badania Wypad-
ków Kolejowych do udziału w postępowaniu;

2b) będącego członkiem ochotniczej drużyny ratow-
niczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej 
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 
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„Służba SAR” – na czas niezbędny do uczest-
niczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku 
koniecznego po jej zakończeniu oraz na czas 
udziału w szkoleniach organizowanych przez 
Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa; 

3)  na czas wykonywania obowiązku świadczeń 
osobistych, w trybie i na warunkach przewi-
dzianych w odrębnych przepisach.
2. Zwolnienie pracownika od pracy w razie ko-

nieczności udziału w akcji ratowniczej następuje 
w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpo-
wiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu 
uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym – na pod-
stawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki 
organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Czas 
koniecznego wypoczynku pracownika po zakoń-
czeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kiero-
wała taką akcją.

§ 12. [Zwolnienie od pracy krwiodawcy]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy 

pracownika będącego krwiodawcą na czas ozna-
czony przez stację krwiodawstwa w celu oddania 
krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwol-
nić od pracy pracownika będącego krwiodawcą 
na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleco-
nych przez stację krwiodawstwa okresowych ba-
dań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane 
w czasie wolnym od pracy.

§ 13. [Zwolnienie na czas przeprowadzenia 
zajęć dydaktyczno-naukowych]

1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od 
pracy pracownika w celu przeprowadzenia za-
jęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szko-
le wyższej, w placówce naukowej albo w jednost-
ce badawczo-rozwojowej; łączny wymiar zwolnień 
z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w ty-
godniu lub 24 godzin w miesiącu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 
pracownika w razie prowadzenia szkolenia na kur-
sie zawodowym.

§ 14. [Zwolnienie członka rady nadzorczej]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy 

pracownika będącego członkiem rady nadzorczej, 
działającej u zatrudniającego go pracodawcy, na 
czas niezbędny do uczestniczenia w posiedze-
niach tej rady.

§ 15. [Wymiar urlopu okolicznościowego]
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy 

pracownika na czas obejmujący:

1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia 
się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu mał-
żonka pracownika lub jego dziecka, ojca, mat-
ki, ojczyma lub macochy,

2) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika 
albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teś-
ciowej, teścia, babki, dziadka, a także innej 
osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika 
lub pod jego bezpośrednią opieką.
§ 16. [Prawo do wynagrodzenia za zwolnienia 

od pracy]
1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa 

w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2 i 2b, § 12 
oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wyna-
grodzenia ustalonego w sposób określony w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu 
pracy.

2. W razie skorzystania przez pracownika ze 
zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 5–7, 
10 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 3, pracodawca wy-
daje zaświadczenie określające wysokość utra-
conego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia 
w celu uzyskania przez pracownika od właściwe-
go organu rekompensaty pieniężnej z tego tytu-
łu – w wysokości i na warunkach przewidzianych 
w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące 
u danego pracodawcy przepisy prawa pracy prze-
widują zachowanie przez pracownika prawa do 
wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 17. [Utrata mocy obowiązującej]
1. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów 
pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecno-
ści w pracy i udzielania zwolnień od pracy (Dz.U. 
Nr 49, poz. 299, z późn. zm.), z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. Do pracowników przebywających w aresz-
cie tymczasowym w dniu wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia stosuje się uprawnienia wy-
nikające z § 11 ust. 2 rozporządzenia, o którym 
w ust. 1 – do upływu terminu płatności wynagro-
dzenia przewidzianego w tym przepisie.

§ 18. [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

2 czerwca 1996 r.
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KOMENTARZ

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania 
nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy 

Z chwilą nawiązania stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy okre-
ślonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczo-
nych przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 
§ 1 Kodeksu pracy). Z tego wynika, że pracownik ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego 
przez pracodawcę rozkładu czasu pracy, tzn. dni i godzin pracy.

Występują dwa przypadki, kiedy pracownik może usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy. 
Przedstawiamy je na poniższym schemacie.

Dwa rodzaje przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy

Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy

Sytuacje przewidziane przepisami prawa 
pracy, które uniemożliwią pracownikowi 
stawienie się w zakładzie pracy, np. choro-
ba pracownika i korzystanie ze zwolnienia 
lekarskiego, konieczność sprawowania opie-
ki na chorym dzieckiem lub innym chorym 
członkiem rodziny, nieprzewidziane zamknię-
cie żłobka i konieczność zapewnienia opieki 
dziecku do 8 lat.

Przypadki niemożności wykonywania przez 
pracownika pracy z powodów przez niego 
wskazanych, niewystępujące w przepisach 
prawa pracy, które pracodawca uznaje za uza-
sadniające nieobecność pracownika w pra-
cy, np. paraliż komunikacyjny, uczestniczenie 
w wypadku samochodowym, zdarzenia loso-
we związane z zalaniem mieszkania lub kra-
dzieżą w domu pracownika.

Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o nieobecności 
Co do zasady, pracownik powinien, jeżeli jest to możliwe, uprzedzić pracodawcę o przewidy-

wanym terminie i o planowanym okresie nieobecności w pracy. Może to dotyczyć sytuacji, kiedy 
pracownik ma np. zaplanowaną operację i wie, że po pobycie w szpitalu prawdopodobnie nie 
będzie zdolny do pracy przez miesiąc.

W razie zaistnienia sytuacji uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest zobo-
wiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywa-
nym okresie jej trwania, nie później jednak niż 
w drugim dniu nieobecności w pracy. Pracow-
nik niezwłocznie (czyli bez zbędnej zwłoki) po-
winien więc zgłosić pracodawcy powód swojej 
nieobecności. Jeśli nie ma przeszkód w dokona-
niu zawiadomienia, powinien to zrobić najpóź-
niej drugiego dnia.

Pracownik zawiadamia o swojej nieobecno-
ści w pracy osobiście lub przez inną osobę – telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka 
łączności albo drogą pocztową. Za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla poczto-
wego. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby przepisy prawa pracy obowiązujące u danego 
pracodawcy określiły inny sposób zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracow-
nika w pracy (np. SMS-em, e-mailem). Przepisy wewnątrzzakładowe nie mogą być jednak mniej 
korzystne dla pracownika niż przepisy tego rozporządzenia.

UWAGA!
Pracodawca może wprowadzić dodatkowy sposób 
zawiadamiania przez pracowników o nieobecności 
w pracy, np. e-mailem.
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Niemożność niezwłocznego powiadomienia o nieobecności 

Warto zwrócić uwagę, że w praktyce mogą zdarzyć się przypadki, gdy to powiadomienie nie 
będzie możliwe z przyczyn obiektywnych, np. pracownik w drodze do pracy ulegnie wypadkowi 
komunikacyjnemu i znajdzie się nieprzytomny w szpitalu na oddziale intensywnej terapii albo 
będzie obłożnie chory sam w domu bez możliwości zawiadomienia pracodawcy o powodzie nie-
obecności. W takim przypadku niedotrzymanie terminu zawiadomienia pracodawcy może być 
usprawiedliwione. Jednak niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe za-
wiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności i nie później niż w ciągu 2 dni od 
ustania tych przyczyn pracownik musi dopełnić tego obowiązku. Potwierdził to Sąd Najwyższy 
w wyroku z 4 grudnia 1997 r. (I PKN 416/97, OSNP 1998/20/596), stwierdzając, że: „(...) pra-
cownikowi, który usprawiedliwił nieobecność w pracy z opóźnieniem nie można zasadnie zarzucić 
opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia. Nieusprawiedliwienie w terminie nieobecności w pracy 
i opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia stanowią odmienne rodzajowo naruszenia obowiąz-
ków pracowniczych”. Ponadto w wyroku z 4 sierpnia 1999 r. (I PKN 126/99, OSNP 2000/20/752, 
Prok. i Pr. – wkł. 2000/4/33, OSNP – wkł. 1999/23/5, M. Prawn. 2000/1/6) SN orzekł, że: „(...) 
pracownik nie narusza w sposób ciężki podstawowych obowiązków pracowniczych, jeżeli po 
jego stronie występują okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w pracy, a dopuszcza się on 
jedynie uchybień w formalnym usprawiedliwieniu tej nieobecności”.

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy może skutkować negatywnymi konse-
kwencjami, w szczególności nałożeniem na pracownika kary porządkowej za nieprzestrzeganie 
ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy (art. 108 Kodeksu pracy) lub nawet zwolnie-
niem dyscyplinarnym (art. 52 Kodeksu pracy). Jak wynika bowiem z wyroku Sądu Najwyższego 
z 28 września 1981 r. (I PRN 57/81, niepubl.): „(...) nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona 
nieobecność w pracy – w zależności od okoliczności konkretnego przypadku – może stanowić 
ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 
pkt 1 k.p.)”.

Dowody usprawiedliwiające nieobecność 
Przepis § 3 komentowanego rozporządzenia wymienia dowody usprawiedliwiające nieobecności 

pracownika w pracy. W przypadku gdy usprawiedliwienie nieobecności następuje w drodze zawia-
domienia, jest ono dokonywane pod warunkiem zawieszającym, tj. do dnia dostarczenia dowodu.

Dowody usprawiedliwiające nieobecności pracownika w pracy zostały określone przepisami 
prawa lub mogą być określone przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych w odnie-
sieniu do nieobecności spowodowanych przyczynami określonymi w rozporządzeniu w sposób 
ogólny lub nieokreślonymi w ogóle.

Zaświadczenie lekarskie
Najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy jest choroba pracownika. Dowodem usprawiedli-

wiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku 
ZUS ZLA. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 20 października 1998 r. (I PKN 397/98, OSNP 
99/23/747): „(...) stwierdzona orzeczeniem lekarskim czasowa niezdolność do pracy z powodu 
choroby usprawiedliwia z mocy prawa nieobecność w pracy, a pracownik jest tylko obowiązany 
zawiadomić pracodawcę najpóźniej w drugim dniu nieobecności o jej przyczynie i przewidywa-
nym czasie trwania. Przedłożenie pracodawcy odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego jest 
dowodem zaistnienia zdarzenia podanego w zaświadczeniu”.

Pracodawca nie ma prawa podważenia faktów stwierdzonych przez lekarza w zaświadczeniu 
ZUS ZLA. Kontrolę w tym zakresie wykonują lekarze orzecznicy ZUS. Zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z 26 stycznia 2000 r. (I PKN 493/99, OSNP 2001/11/384): „(...) zaświadczenie le-
karskie o niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika jest środkiem dowodowym podle-
gającym ocenie sądu”. W uzasadnieniu SN zwrócił uwagę, że: „(...) dla uznania, czy nieobecność 
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w pracy jest usprawiedliwiona czy nie, istotne 
jest to, czy pracownik jest w danym dniu rzeczy-
wiście chory czy nie, natomiast zaświadczenie 
lekarskie jest tylko środkiem, który służy udo-
wodnieniu, że nieobecność w pracy jest uspra-
wiedliwiona; środek ten może zostać podważo-
ny, ale gdy nie zostanie to skutecznie uczynione, 
to należy przyjąć, że nieobecność stwierdzona 
zaświadczeniem lekarskim jest nieobecnością usprawiedliwioną”.

Wzór zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA oraz elementy, jakie powinno ono zawierać, regulują 
przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego 
i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 229).

Decyzja inspektora sanitarnego
Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy jest także decyzja wy-

dana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego zgodnie z przepisami o zwal-
czaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi 
przepisami. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor 
sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć określone ustawą obowiązki na osobę zakażoną 
lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną bądź 
osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego (art. 33 
ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi; j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.). Chodzi tu m.in. o poddanie się przez osoby zaka-
żone, chore na chorobę zakaźną lub będące nosicielami: zabiegom sanitarnym, szczepieniom 
ochronnym, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mają-
cemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań, nadzorowi epidemiolo-
gicznemu, kwarantannie, leczeniu, hospitalizacji, izolacji czy zaniechaniu wykonywania prac, 
przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej 
na inne osoby.

Oświadczenie pracownika o konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat 
Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest także oświadczenie pracownika. 

Pracownik składa pracodawcy oświadczenie w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających 
konieczność sprawowania przez niego osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat z powo-
du nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których 
dziecko uczęszcza. Taka sytuacja może wystąpić np. zimą, gdy są duże mrozy, w czasie epidemii 
różyczki w żłobku itp. W razie wątpliwości pracodawca może sprawdzić, np. telefonicznie, czy 
wskazane placówki faktycznie zostały zamknięte.

Natomiast w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna i konieczności zapewnie-
nia dziecku opieki pracownik, aby usprawiedliwić nieobecność w pracy, składa pracodawcy 
oświadczenie w tej sprawie oraz kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na druku ZUS 
ZLA albo kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku (np. na recepcie), 
stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna. Kopie tych zaświadczeń 
powinny być potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem. Wymóg przedkłada-
nia pracodawcy, oprócz oświadczenia pracownika, także kopii zaświadczeń lekarskich niani 
lub opiekuna dziennego jest związany z uprawnieniem pracownika do zasiłku opiekuńczego za 
okres sprawowania opieki nad dzieckiem i jednoczesnym brakiem innej możliwości sprawdze-
nia, czy złożone oświadczenie w sprawie choroby niani lub opiekuna dziennego faktycznie jest 
prawdziwe.

UWAGA!
Pracodawca może kontrolować wykorzystywanie przez 
pracownika zwolnienia lekarskiego zgodnie z zalece-
niami lekarza. 
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Wzór oświadczenia pracownika usprawiedliwiającego nieobecność w pracy z powodu 
choroby niani dziecka

  .............................................
                                                                                                                                (miejscowość i data)

...........................................................

..........................................................
 (imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika)
 ............................................................
 ............................................................
                                                                                                       (imię i nazwisko pracodawcy albo osoby
                                                                                                           go reprezentującej i jej stanowisko)

Oświadczenie pracownika usprawiedliwiające nieobecność w pracy 
z powodu choroby niani dziecka

Uprzejmie oświadczam, że w dniach 23–25 lutego 2015 r. nie wykonywałam pracy w związku 
z chorobą niani, z którą mam zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z 4 lute-
go 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1457) i koniecznością 
zapewnienia opieki mojej/mu córce/synowi ……………………................................................
                                                                                         (imię i nazwisko dziecka)
w wieku ................ lat.
 ..............................................................
                                                                                                                                   (podpis pracownika)

Zał.: kopia zaświadczenia lekarskiego niani

Akceptuję:
.......................................................................
 (data i podpis pracodawcy albo osoby go reprezentującej)

Imienne wezwanie pracownika przez organ
Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest także imienne wezwanie pracownika do 

osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku 
obrony, organ administracji rządowej (np. urząd skarbowy) lub samorządu terytorialnego (np. gmi-
nę), sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia 
– w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające 
adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie. Chodzi tu więc nie tylko o przed-
łożenie wezwania, ale także o potwierdzenie, że pracownik faktycznie stawił się na to wezwanie.

Oświadczenie pracownika o zakończeniu podróży służbowej w nocy
Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy jest oświadczenie pracownika 

potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do 
rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających pracownikowi odpoczy-
nek nocny. 

PRZYKŁAD 
Pracownik był w podróży służbowej w poniedziałek. Wrócił z podróży do domu we wtorek 
o godz. 3.00 i tego dnia powinien pójść do pracy na godz. 8.00. W tym przypadku od powro-
tu z podróży do rozkładowej godziny rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin. Jeżeli więc 
pracownik będzie chciał skorzystać w tym dniu z dnia wolnego od pracy, będzie miał uspra-
wiedliwioną nieobecność w pracy. 
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Przykład oświadczenia pracownika usprawiedliwiającego nieobecność w pracy z powodu 
późnego zakończenia podróży służbowej

 .............................................
                                                                                                                              (miejscowość i data)

...........................................................

..........................................................
 (imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika)
 ............................................................
 ............................................................
                                                                                                     (imię i nazwisko pracodawcy albo osoby
                                                                                                          go reprezentującej i jej stanowisko)

Oświadczenie pracownika usprawiedliwiające nieobecność w pracy 
z powodu zakończenia podróży służbowej w nocy

Uprzejmie oświadczam, że 25 stycznia 2015 r. nie świadczyłem pracy w związku z zakończeniem w go-
dzinach nocnych podróży służbowej do Berlina, odbywanej w dniach 23–25 stycznia 2015 r. – z po-
wodu braku 8-godzinnego odpoczynku nocnego.
Wyjaśniam, że podróż zakończyła się 25 stycznia br. o godzinie 5.20 rano (lądowanie samolotu linii 
....................... nr rejsowy .............). W związku z tym od zakończenia podróży do rozpoczęcia pra-
cy, zgodnie z grafikiem o godzinie 9.00, nie upłynęło 8 godzin.

 ............................................................
                                                                                                                       (podpis pracownika)

Akceptuję:
.......................................................................
 (data i podpis pracodawcy albo osoby go reprezentującej)

Przepisy Kodeksu pracy przewidują dla pracowników minimum 11-godzinny odpoczynek do-
bowy. Ponieważ Kodeks pracy, w którym jest uregulowany odpoczynek dobowy, jest aktem wyż-
szego rzędu niż komentowane rozporządzenie, z którego wynika 8-godzinny odpoczynek nocny, 
pracownik powinien mieć zapewnionych po podróży 11 godzin odpoczynku. Jednak samodzielnie 
może skorzystać tylko z takiego wypoczynku, aby zapewnić sobie wolne przez 8 godzin. Na dłuż-
szy, 11-godzinny odpoczynek po podróży musi mieć zgodę pracodawcy.

Zwolnienia od pracy
Zwolnienia od pracy przysługują pracownikowi na podstawie przepisów prawa pracy, w tym 

na podstawie Kodeksu pracy oraz komentowanego rozporządzenia. Można tu wymienić np. zwol-
nienie od pracy w okresie wypowiedzenia na poszukiwanie pracy (art. 37 Kodeksu pracy), zwolnie-
nie ciężarnej pracownicy na badania lekarskie (art. 185 § 2 Kodeksu pracy), dni opieki nad dzie-
ckiem do lat 14 (art. 188 Kodeksu pracy), zwolnienie od pracy na przeprowadzenie okresowych 
i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 Kodeksu pracy).

Zwolnienia od pracy mogą wynikać także z innych przepisów prawa, np. z art. 25 ust. 2 ustawy 
z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 167), zgodnie z którym pra-
cownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza 
zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

Jednocześnie nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca na podstawie przepisów wewnątrz-
zakładowych przyznał pracownikom prawo do innych zwolnień niż powszechnie obowiązujące, 
które będą udzielane na zasadach nie mniej korzystnych niż przewidziane w Kodeksie pracy.
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Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi nielimitowanego przepisami komentowa-
nego rozporządzenia zwolnienia od pracy, jeżeli pracownik otrzymał wezwanie od organu właś-
ciwego w sprawach powszechnego obowiązku obrony. Przykładowo pracownik może zostać we-
zwany do odbycia przeszkolenia na obozie szkoleniowym lub ćwiczeń w obronie cywilnej. Osoby 
powołane do zasadniczej służby w obronie cywilnej są bowiem zobowiązane zgłosić się do tej 
służby w terminie i miejscu określonych w karcie powołania (art. 144 ustawy z 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 144 ze zm.). 
Dniem powołania do zasadniczej służby w obronie cywilnej jest określony w karcie powołania 
dzień stawienia się do tej służby. W takim przypadku karta powołania jest dowodem stanowią-
cym podstawę udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy na cały czas szkolenia lub ćwiczeń.

W przypadku wezwania pracownika do stawienia się przed organem administracji rządowej lub 
samorządu terytorialnego, sądem, prokuraturą, policją albo organem prowadzącym postępowanie 
w sprawach o wykroczenia zwolnienie od pracy także nie jest limitowane i obejmuje czas niezbędny 
do stawienia się przed wzywającym organem i załatwienia sprawy. Czas ten będzie zatem obejmował 
nie tylko samo stawienie się przed organem, ale także czas potrzebny na dojazd do instytucji wzywa-
jącej pracownika oraz czas dojazdu z powrotem do zakładu pracy. Aby uzyskać zwolnienie od pracy, 
pracownik powinien przedłożyć pracodawcy wezwanie określające konieczność stawienia się przed 
danym organem w godzinach przypadających w czasie grafikowych godzin pracy tego pracownika.

Sąd Najwyższy w wyroku z 23 stycznia 1998 r. (I PKN 500/97, OSNP 1999/1/14) uznał, że: „(...) 
pozostanie pracownika w sądzie jako świadka po złożeniu zeznań na żądanie pełnomocnika proceso-
wego w celu złożenia uzupełniających zeznań lub konfrontacji z innymi świadkami jest okolicznością 
usprawiedliwiającą jego nieobecność w zakładzie pracy w związku z wezwaniem do sądu, a tym samym 
wyłączającą przypisanie mu winy i stosowanie wobec niego kary porządkowej (art. 108 i art. 111 k.p.)”. 

Jeżeli pracownik zostanie wezwany w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu 
administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń, 
pracodawca jest zobowiązany udzielić mu takich zwolnień od pracy maksymalnie na 6 dni w roku 
kalendarzowym (wykorzystanych przez pracownika łącznie lub po jednym dniu). Uzasadnieniem 
wprowadzenia limitu może być fakt, że o ile wezwania organów, o których mowa w przepisach § 5 
(zwolnienie z powodu powszechnego obowiązku obrony) i 6 (zwolnienie na wezwanie instytucji 
państwowych) komentowanego rozporządzenia, są raczej sporadyczne i mają charakter incyden-
talny, o tyle konieczność udzielania większej liczby zwolnień mogłaby okazać się kłopotliwa dla 

pracodawcy z punktu widzenia organizacji pracy.
W przypadku konieczności wzięcia przez pra-

cownika udziału w posiedzeniu komisji pojed-
nawczej w charakterze członka tej komisji lub 
jako strona lub świadek w postępowaniu po-
jednawczym pracodawca udziela pracownikowi 
zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wzię-
cia udziału w tych postępowaniach. W praktyce 

oznacza to, że zwolnienie może obejmować zarówno cały dzień pracy, jak i jego część.
Pracownikowi przysługują zwolnienia od pracy na czas niezbędny do załatwienia określonych spraw 

lub wzięcia udziału w określonych przepisami akcjach. I tak np. zwolnienie od pracy przysługuje:
 ■ członkowi ochotniczej straży pożarnej – na czas uczestniczenia w działaniach ratowniczych 

i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także – w wymiarze nieprzekraczającym 
łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego – na szkolenie pożarnicze, 

 ■ ratownikowi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) – na czas akcji ratow-
niczej i wypoczynku, 

 ■ doraźnemu członkowi Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) – na 
czas wyznaczenia do udziału w postępowaniu, 

 ■ członkowi Służby SAR – na czas akcji ratowniczej i wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu 
oraz na czas udziału w szkoleniach.

UWAGA!
Pracownik wezwany do wykonywania czynności bie-
głego może skorzystać maksymalnie z 6 dni wolnego 
w ciągu roku kalendarzowego.
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Zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje 
w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, nato-
miast w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym – na podstawie wniosku właściwej teryto-
rialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. 

Zwolnienie od pracy obejmuje także czas wypoczynku pracownika, który ustaliła osoba kie-
rująca akcją.

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje m.in. zwol-
nienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, a także na czas okresowego badania lekarskiego 
dawców krwi – na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Taka osoba ma prawo do 
zwrotu utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy (art. 9 ust. 1 
ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi; j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 332). 

Zwolnienie od pracy obejmuje czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, 
ale także czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych 
badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. W praktyce odbywa 
się to w taki sposób, że pracownik informuje pracodawcę o planowanym oddawaniu krwi lub prze-
prowadzaniu odpowiednich badań, co będzie się wiązać z jego nieobecnością w pracy. Natomiast 
stacja krwiodawstwa wystawia pracownikowi (już po oddaniu krwi) zaświadczenie, że danego dnia 
oddawał on honorowo krew. Zaświadczenie to pracownik przedkłada pracodawcy jako podstawę 
udzielenia mu zwolnienia od pracy.

W tym przypadku nie zawsze musi to być jednak cały dzień zwolnienia. Czas niezbędny na 
honorowe oddanie krwi może obejmować tylko 
część dnia lub określoną liczbę godzin, co po-
winno wynikać z zaświadczenia stacji krwiodaw-
stwa. Pracodawca musi do tego czasu doliczyć 
czas dojazdu i powrotu do pracy.

Pracownikowi przysługuje limitowane zwol-
nienie od pracy na czas niezbędny do przepro-
wadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodo-
wej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo 
w jednostce badawczo-rozwojowej. Pracownik może uzyskać zwolnienie w wymiarze do 6 godzin 
tygodniowo lub w sumie 24 godzin miesięcznie (np. 3 dni po 8 godzin albo 2 dni po 12 godzin, 
jeżeli jest zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy).

Warto zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy w wyroku z 9 września 2004 r. (I PK 396/03, OSNP 
2005/6/82) stwierdził, iż: „(...) odmowa udzielenia zwolnienia od pracy w celu prowadzenia 
szkolenia na kursie zawodowym nie jest poleceniem dotyczącym pracy, którego pracownik może 
nie wykonać z powodu sprzeczności z prawem (art. 100 § 1 k.p. i § 13 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności 
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy; Dz.U. Nr 60, poz. 281)”. W uzasadnie-
niu do wyroku SN wskazał też, że: „(...) obowiązek ten nie jest bezwzględny i ciąży na pracodawcy 
pod warunkiem, że istnieje możliwość udzielenia urlopu pracownikowi w tym czasie. Obowiązek 
ten nie oznacza też, że to pracownik sam sobie może w takim przypadku udzielić zwolnienia, gdyż 
z powołanego przepisu wynika jednoznacznie, iż o udzieleniu zwolnienia decyduje pracodawca. 
W tej sytuacji jest jasne, że nieobecność w pracy pracownika, który nie stawia się do pracy, sa-
modzielnie „udzielając” sobie zwolnienia, na które pracodawca w sposób wyraźny i niebudzący 
wątpliwości nie wyraził zgody, jest nieobecnością nieusprawiedliwioną, która może uzasadniać 
rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.”. 

Urlop okolicznościowy
Dni zwolnienia od pracy w związku np. z własnym ślubem, ślubem dziecka, pogrzebem mat-

ki lub ojca, nazywane potocznie „urlopem okolicznościowym”, są udzielane przez pracodawcę 
w terminie wskazanym przez pracownika i powinny pokrywać się z datą zdarzenia, które jest 

UWAGA!
Pracodawca ma obowiązek zwolnić od pracy pracow-
nika – dawcę krwi – na czas oznaczony w zaświad-
czeniu o oddaniu krwi wraz z doliczonym czasem na 
dojazd.
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przyczyną takiego zwolnienia, lub pozostawać w bliskim związku czasowym z tą datą. Zwolnienia 
te są udzielane w celu załatwienia formalności urzędowych i odbycia związanych ze zdarzeniem 
uroczystości rodzinnych.

Dokumentowanie prawa do urlopu okolicznościowego
Pracownik składa pracodawcy wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy, przedkładając do 

wglądu – na żądanie pracodawcy – stosowne dokumenty: odpis aktu zgonu lub odpis aktu mał-
żeństwa. Jeżeli korzysta z tego zwolnienia przed ślubem, składa oświadczenie o zamiarze wstą-
pienia w związek małżeński i dostarcza odpis aktu małżeństwa niezwłocznie po jego uzyskaniu. 

Podobnie w przypadku pogrzebu informuje, że 
zwolnienie wykorzysta na załatwienie formalno-
ści związanych z pochówkiem.

W razie sporu lub wątpliwości pracodawcy 
pracownik powinien udowodnić swoje prawo 
do zwolnienia od pracy. Ciężar udowodnienia 
faktu spoczywa w tym przypadku na osobie, 

która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 300 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 Kodeksu cywil-
nego).

W praktyce pojawiają się wątpliwości związane często z błędnym przekonaniem, że jest to 
urlop okolicznościowy wyłącznie na ślub lub pogrzeb. Zwolnienie przysługuje również na inne 
okoliczności wskazane w komentowanym rozporządzeniu.

W jakim czasie przysługuje zwolnienie 
Przepisy nie wskazują konkretnej daty, w której powinno być udzielone zwolnienie od pracy, np. czy 

ma to być dzień ślubu czy dzień składania w urzędzie stanu cywilnego stosownych dokumentów). 
Udzielenie takiego zwolnienia musi mieć jednak bezpośredni związek z zawarciem związku małżeńskie-
go (dotyczy tylko ślubu cywilnego). Przykładowo do skorzystania z tego zwolnienia jest uprawniony 
pracownik, który przed dniem ślubu musi złożyć dokumenty w urzędzie stanu cywilnego albo już po 
ślubie odebrać akt małżeństwa z USC lub wziąć udział w uroczystościach rodzinnych czy po pogrzebie 
załatwić sprawy spadkowe u notariusza lub rozliczeniowe z zakładem pogrzebowym.

Jeżeli pracownik występuje do pracodawcy o udzielenie zwolnienia od pracy z powodu własne-
go ślubu lub pogrzebu bliskiej osoby w dużym odstępie czasowym od tego zdarzenia, to w prak-
tyce przyjmuje się, że nie istnieje związek między zwolnieniem od pracy a samym zdarzeniem. To 
z kolei przemawia za brakiem podstaw do jego udzielenia. Omawiane zwolnienie od pracy jest 
zwolnieniem celowym. Jeśli zatem nie może zostać zrealizowany cel tzw. urlopu okolicznościowe-
go, to nie ma podstaw do jego udzielenia.

Udzielanie zwolnienia od pracy 
W sytuacji gdy zdarzenie losowe wymienione w komentowanym rozporządzeniu przypada 

w dniu dla pracownika rozkładowo wolnym od pracy (np. w niedzielę lub święto), pracodawca 
może udzielić zwolnienia od pracy także w dniach bezpośrednio poprzedzających lub następują-
cych po dniu wolnym od pracy. 

Urlopu okolicznościowego pracodawca udziela pracownikowi na cały dzień pracy, niezależnie 
od liczby godzin przypadających do przepracowania zgodnie z jego grafikiem i systemu czasu 
pracy, w jakim jest zatrudniony.

Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy
Prawo pracownika do wynagrodzenia zostało zróżnicowane w zależności od rodzaju zwolnie-

nia od pracy. Można je podzielić na dwie grupy. W przypadku pierwszej ma miejsce odesłanie do 
przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy, natomiast w przypadku drugiej – do ustaw szcze-
gólnych regulujących prawo do danego zwolnienia od pracy. 

UWAGA!
W razie wątpliwości pracodawcy pracownik musi udo-
wodnić prawo do urlopu okolicznościowego.
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Za czas zwolnienia od pracy prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w prze-
pisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie ustalania wy-
nagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę oblicza-
nia odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289 ze zm.) zachowuje pracownik:

 ■ będący stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym (§ 8 zd. drugie rozporządzenia),
 ■ przeprowadzający obowiązkowe badania lekarskie i szczepienia ochronne (§ 9 rozporządzenia),
 ■ będący ratownikiem GOPR, uczestniczący w akcji ratunkowej (§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia),
 ■ będący doraźnym członkiem PKBWK, prowadzący postępowanie (§ 11 ust. 1 pkt 2b rozpo-

rządzenia), 
 ■ oddający honorowo krew (§ 12 rozporządzenia) oraz 
 ■ korzystający z tzw. urlopu okolicznościowego (§ 15 rozporządzenia). 

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pra-
cy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się 
zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia 
ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy 
lub okres niewykonywania pracy (§ 5 rozporządzenia w sprawie ustalania wynagrodzenia w okre-
sie niewykonywania pracy…).

W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy w związku z powszechnym obo-
wiązkiem obrony, na wezwanie instytucji państwowej, w celu wykonywania czynności biegłego, 
na wzięcie udziału w postępowaniu przed NIK (o których mowa w § 5–7, § 10 komentowanego 
rozporządzenia) oraz w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez członka ochotniczej 
straży pożarnej i na czas wykonywania świadczeń osobistych (§ 11 ust. 1 pkt 1 i 3 komentowanego 
rozporządzenia) pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodze-
nia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensa-
ty pieniężnej z tego tytułu – w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, 
chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez 
pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia. Przykładowo zgodnie z art. 200 ust. 1 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na pracownika nałożono obo-
wiązek świadczeń osobistych polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na 
rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. 
W takim przypadku, zgodnie z rozporządzeniem, pracownik otrzymuje zwolnienie od pracy na czas 
niezbędny do załatwienia sprawy. Czas zwolnienia nie jest w tym przypadku limitowany.

Za wykonanie świadczenia osobistego przysługuje ryczałt godzinowy w wysokości 1/178 kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalane-
go na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, za każdą godzinę czasu (art. 204 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP). Jeżeli 
świadczenie osobiste jest wykonywane przez pracownika w czasie pracy i pracodawca nie wypłacił 
wynagrodzenia za czas pracy opuszczony z powodu świadczenia osobistego, osobie wykonu-
jącej świadczenie za opuszczony czas pracy przysługuje, zamiast ryczałtu, należność pieniężna 
w wysokości odpowiadającej utraconemu wynagrodzeniu za pracę. Należność tę wypłaca się na 
podstawie zaświadczenia pracodawcy.

Komentarz:
               Bożena Lenart –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje 

się problematyką prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej 
tematyki,

Małgorzata Podgórska –  prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje 
się problematyką prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej 
tematyki
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III. Urlopy pracownicze

Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 8 stycznia 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu 
wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia 

za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
(Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1810, Dz.U. z 2003 r. Nr 230, 

poz. 2290, Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1591, Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353)

Na podstawie art. 173 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuje:

§ 1.  (uchylony).
§ 2.  [Proporcjonalne obniżenie urlopu wypo-

czynkowego] 
Jeżeli okresy nieobecności w pracy wymienio-

ne w art. 1552 § 1 Kodeksu pracy obejmują czę-
ści miesięcy kalendarzowych, przy proporcjonal-
nym obniżeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, 
zgodnie z art. 1552 § 2 Kodeksu pracy, za miesiąc 
uważa się łącznie 30 dni.

§ 3.  [Urlop w wyższym wymiarze] 
Wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynko-

wego w roku kalendarzowym, w którym pracow-
nik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu 
wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się 
uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu.

§ 4.  (uchylony).
§ 5.  [Przesunięcie urlopu] 
W okolicznościach uzasadniających przesu-

nięcie urlopu na inny termin niż określony w planie 
urlopów lub ustalony po porozumieniu z pracowni-
kiem, pracodawca udziela pracownikowi niewyko-
rzystanego urlopu w terminie z nim uzgodnionym.

§ 6. [Wynagrodzenie urlopowe] 
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynko-

wego, zwane dalej „wynagrodzeniem urlopowym”, 
ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i in-
nych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:
1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat 

za spełnienie określonego zadania bądź za 
określone osiągnięcie, 

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy 
oraz za czas nie zawinionego przez pracowni-
ka przestoju,

 3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynko-

wego, a także za czas innej usprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy,

 5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczyn-
kowy,

 6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawne-
go z tytułu zastępstwa sądowego,

 7) wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy wskutek choroby lub odosobnienia 
w związku z chorobą zakaźną,

 7a)  kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pra-
cę do wysokości minimalnego wynagrodze-
nia za pracę,

 8) nagród z zakładowego funduszu nagród, do-
datkowego wynagrodzenia rocznego, należ-
ności przysługujących z tytułu udziału w zy-
sku lub w nadwyżce bilansowej,

 9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo in-
nych odpraw pieniężnych,

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługu-
jącego w razie rozwiązania stosunku pracy 

– stosując zasady określone w § 7–11.
§ 7. [Stałe składniki wynagrodzenia] 
Składniki wynagrodzenia określone w staw-

ce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się 
w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej 
pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

§ 8. [Składniki wynagrodzenia za okresy nie 
dłuższe niż miesiąc] 

1. Składniki wynagrodzenia przysługujące za 
okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem 
określonych w § 7, uwzględnia się przy ustalaniu 
wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości 
wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy ka-



57

 Kodeks kadr i płac
IFK

III. URLOPY PRACOWNICZE  [§ 9–17]

lendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczę-
cia urlopu.

2. W przypadkach znacznego wahania wyso-
kości składników wynagrodzenia, o których mowa 
w ust. 1, składniki te mogą być uwzględnione przy 
ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej 
wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie 
przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych po-
przedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

3. Wynagrodzenie ustalone według zasad 
przewidzianych w ust. 1 i 2 stanowi podstawę wy-
miaru wynagrodzenia urlopowego, zwaną dalej 
„podstawą wymiaru”.

§ 9. [Obliczanie wynagrodzenia urlopowego] 
1.  Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

1) dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę go-
dzin, w czasie których pracownik wykonywał 
pracę w okresie, z którego została ustalona ta 
podstawa, a następnie,

2) mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną 
godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pra-
cownik przepracowałby w czasie urlopu w ra-
mach normalnego czasu pracy, zgodnie z obo-
wiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby 
w tym czasie nie korzystał z urlopu.
2.  (uchylony).
§ 10. [Zmiany składników wynagrodzenia] 
W razie zmiany w składnikach wynagrodze-

nia, o których mowa w § 8, lub zmiany wysokości 
takich składników w okresie, z którego ustala się 
podstawę wymiaru, wprowadzonych przed roz-
poczęciem przez pracownika urlopu wypoczyn-
kowego lub w miesiącu wykorzystywania tego 
urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie 
z uwzględnieniem tych zmian.

§ 11. [Ustalanie podstawy wymiaru z uwzględ-
nieniem najbliższych miesięcy] 

1. Jeżeli przez cały okres przyjęty do usta-
lenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc 
wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub 
przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny mie-
siąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalenda-
rzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagro-
dzenie określone w § 8, przy ustalaniu podstawy 
wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za 
które pracownikowi przysługiwało takie wynagro-
dzenie.

2. Jeżeli pracownik przed rozpoczęciem ur-
lopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie 
określone w § 8 za okres krótszy niż przyjęty do 
ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru 

stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi 
za okres faktycznie przepracowany.

§ 12. [Składniki wynagrodzenia za okresy 
dłuższe niż miesiąc] 

1. Składniki wynagrodzenia wypłacane za 
okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się 
w przyjętych terminach wypłaty tych składników, 
przy czym okres urlopu jest traktowany na równi 
z okresem wykonywania pracy.

2. Okres urlopu wypoczynkowego w zakresie 
prawa do deputatu traktuje się na równi z okresem 
wykonywania pracy.

§ 13.  (uchylony).
§ 14.  [Ustalanie ekwiwalentu pieniężnego] 
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, 

zwany dalej „ekwiwalentem”, ustala się stosując za-
sady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia 
urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15–19.

§ 15. [Stałe składniki wynagrodzenia] 
Składniki wynagrodzenia określone w staw-

ce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się 
przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej 
w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

§ 16.  [Składniki wynagrodzenia za okresy nie 
dłuższe niż miesiąc] 

1.  Składniki wynagrodzenia przysługujące 
pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, 
z wyjątkiem określonych w § 7, wypłacone w okre-
sie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględ-
nia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wy-
sokości z tego okresu.

2.  Jeżeli pracownik nie przepracował pełne-
go okresu, o którym mowa w ust. 1, wynagrodze-
nie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli 
się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało 
to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się 
przez liczbę dni, jakie pracownik przepracował-
by w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

3. Przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 17. [Składniki wynagrodzenia za okresy 

dłuższe niż miesiąc] 
1. Składniki wynagrodzenia przysługujące pra-

cownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypła-
cone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprze-
dzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, 
uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w śred-
niej wysokości z tego okresu.

2. Przepisy § 11 i 16 ust. 2 stosuje się odpo-
wiednio.
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§ 18.  [Ekwiwalent za niewykorzystany urlop] 
Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracow-

nika urlop wypoczynkowy oblicza się:
1) dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń usta-

lonych na podstawie § 15–17 przez współczyn-
nik, o którym mowa w § 19, a następnie,

2) dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden 
dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą do-
bowej normie czasu pracy obowiązującej pra-
cownika, a następnie,

3) mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną 
godzinę urlopu przez liczbę godzin niewyko-
rzystanego przez pracownika urlopu wypo-
czynkowego.
§ 19. [Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu] 
1. Współczynnik służący do ustalenia ekwiwa-

lentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każ-
dym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu 
ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo 
w ciągu tego roku kalendarzowego.

2.  Współczynnik ustala się, odejmując od licz-
by dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę 
przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni 
wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu 
pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pra-
cy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

3.  Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy, wartość współczynni-
ka, ustaloną zgodnie z ust. 2, obniża się proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

§ 20. [Przepisy uchylone]  
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy, 

Płacy i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 
1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypo-
czynkowych (Dz.U. Nr 43, poz. 259, z 1976 r. Nr 40, 
poz. 238, z 1983 r. Nr 70, poz. 316, z 1984 r. Nr 35, 
poz. 188 i z 1989 r. Nr 53, poz. 314).

§ 21. [Wejście w życie] 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.

KOMENTARZ

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas 

urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Zasadą jest, że pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie może w żaden sposób 
stracić f inansowo. Wysokość wynagrodzenia za ten czas ustala się bowiem z uwzględnieniem 
normalnych składników pensji pracownika.  

Proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego
Gdy pracownik wraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego 

po trwającym co najmniej jeden miesiąc okresie niewykonywania pracy, wymiar przysługującego 
mu w tym roku urlopu wypoczynkowego należy ustalać proporcjonalnie:

 ■ do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (w przypadku zatrudnienia na 
czas nie krótszy niż do końca danego roku) lub 

 ■ do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (w przypadku zatrudnienia na czas 
krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego). 

Ustawodawca wymienił enumeratywnie, jakie okresy niewykonywania pracy powodują obniże-
nie wymiaru urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym. 

Do takich okresów należą: 
 ■ urlop bezpłatny,
 ■ urlop wychowawczy,
 ■ zasadnicza służba wojskowa lub jej formy zastępcze, okresowa służba wojskowa, przeszkolenie 

wojskowe albo ćwiczenia wojskowe,
 ■ tymczasowe aresztowanie,
 ■ odbywanie kary pozbawienia wolności,
 ■ nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. 
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Proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego ma zastosowanie w sytuacji, gdy 
1 stycznia danego roku pracownik nie wykonuje pracy w jednym ze wskazanych wcześniej okre-
sów i w trakcie tego roku powraca do swojego pracodawcy. 

W inny sposób została uregulowana sytuacja pracownika, który po nabyciu prawa do urlo-
pu za dany rok kalendarzowy i po ustaleniu wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi na 
dany rok w trakcie tego roku rozpoczął np. urlop bezpłatny. Jeżeli okres niewykonywania pracy 
z powodu:

 ■ urlopu bezpłatnego,
 ■ odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojsko-

wej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
 ■ tymczasowego aresztowania,
 ■ odbywania kary pozbawienia wolności,
 ■ nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

– przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, 
wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowe-
go ulega proporcjonalnemu obniżeniu (należy podkreślić, że od 1 października 2013 r. takie 
obniżenie nie dotyczy urlopu wychowawczego), chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pra-
cownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze (art. 1552 § 2 Kodeksu 
pracy). 

Chodzi o sytuację, kiedy pracownik 1 stycznia danego roku nabywa prawo do kolejnego urlopu 
w wymiarze odpowiednim do jego stażu urlopowego, a następnie po nabyciu tego prawa wystąpi 
np. o udzielenie urlopu bezpłatnego. W takim 
przypadku nie ustalamy dla pracownika urlo-
pu proporcjonalnego, ponieważ wymiar urlopu 
został już dla niego ustalony, lecz dokonujemy 
proporcjonalnego obniżenia tego wymiaru.

Aby okres niewykonywania pracy spowo-
dował obniżenie wymiaru urlopu wypoczyn-
kowego, musi trwać łącznie co najmniej jeden 
miesiąc. Trzeba przy tym uwzględnić zasadę, 
że okresy urlopu bezpłatnego i inne wskazane 
okresy nieobecności, podczas których pracownik nie nabywa prawa do urlopu, należy zsu-
mować. 

W praktyce okres niewykonywania pracy skutkujący obniżeniem wymiaru urlopu nie zawsze 
obejmuje pełny miesiąc czy pełne miesiące kalendarzowe. Często taki okres rozpoczyna się i koń-
czy w trakcie miesiąca. Pojawia się wówczas wątpliwość, jak potraktować okresy nieobecności 
przypadające na przełomie miesięcy. W sytuacji gdy wymienione w Kodeksie pracy okresy nie-
obecności obejmują części miesięcy kalendarzowych, przy proporcjonalnym obniżeniu wymiaru 
urlopu wypoczynkowego za miesiąc uważa się łącznie 30 dni. 

PRZYKŁAD 
Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie 
urlopu bezpłatnego w okresie od 15 stycznia do 20 kwietnia, tj. ok. 3,2 miesiąca, na co praco-
dawca wyraził zgodę. Po powrocie z urlopu bezpłatnego należy obniżyć wymiar urlopu pra-
cownika o 6,5 dnia (3/12 x 26 dni). W efekcie pracownik będzie miał prawo do 20 dni urlopu 
(26 dni – 6,5 dnia = 19,5 dnia, po zaokrągleniu – 20 dni, tj. 160 godzin).

Wymiar urlopu uzupełniającego
Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu 

tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Jednocześnie 

UWAGA!
Jeżeli okresy niewykonywania pracy skutkujące ob-
niżeniem wymiaru urlopu obejmują części miesięcy 
kalendarzowych, to przy proporcjonalnym obniżeniu 
wymiaru urlopu wypoczynkowego za miesiąc uważa 
się łącznie 30 dni. 
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pracownik, który nie wykorzystał urlopu za dany rok kalendarzowy, od razu nabywa prawo do 
urlopu w wyższym wymiarze, a nie do urlopu uzupełniającego. 

Wątpliwość dotyczy sytuacji, kiedy konieczne jest ustalenie urlopu proporcjonalnego na pod-
stawie art. 1551 lub 1552 Kodeksu pracy w roku, w którym pracownik uzyskuje prawo do urlopu 
w wyższym wymiarze. Należy wówczas odnieść się do art. 1551 § 1 Kodeksu pracy, który reguluje 
kwestię urlopu proporcjonalnego w sytuacji, gdy w trakcie roku ustaje stosunek pracy z pracow-
nikiem uprawnionym do kolejnego urlopu. 

Pracownikowi przysługuje wówczas urlop:
 ■ u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego 

u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku 
pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

 ■ u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
–  proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie 

zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
–  proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnie-

nia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Jeżeli na podstawie przytoczonej regulacji albo na podstawie art. 1552 Kodeksu pracy zachodzi 
konieczność ustalenia proporcjonalnego wymiaru urlopu w roku, w którym pracownik uzyskuje 
jego wyższy wymiar (z 20 na 26 dni), to wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego nale-
ży ustalić, uwzględniając wyższy wymiar urlopu, czyli 26 dni. 

PRZYKŁAD 
Pracownik, zatrudniony na czas określony do 31 marca 2015 r., 1 lutego nabył prawo do urlo-
pu w wymiarze 26 dni. Strony uzgodniły, że pracownik wykorzysta urlop w wymiarze ustalo-
nym proporcjonalnie w ostatnim miesiącu zatrudnienia, tj. w marcu. Aby ustalić wymiar urlopu 
pracownika za 3 miesiące zatrudnienia, należy od razu uwzględnić jego wyższy wymiar, czyli 
26 dni. W efekcie wymiar urlopu przysługujący pracownikowi wyniesie 6,5 dnia, a po zaokrą-
gleniu 7 dni (3/12 x 26 dni). 

Inaczej jest w sytuacji, gdy w okresie zatrudnienia u danego pracodawcy nie następuje zmiana 
wymiaru urlopu z 20 na 26 dni, ale do wyższego wymiaru urlopu pracownik nabywa prawo do-
piero u kolejnego pracodawcy. 

PRZYKŁAD 
Pracownik został zatrudniony u pracodawcy X od 1 lipca 2014 r. Poprzednie zatrudnienie 
u pracodawcy Y ustało 15 czerwca 2014 r. U pracodawcy Y pracownik wykorzystał 10 dni ur-
lopu wypoczynkowego za okres 6 miesięcy (6/12 x 20 dni = 10 dni). Jednocześnie we wrześ-
niu 2014 r. pracownik nabył prawo do urlopu w wyższym wymiarze, tj. 26 dni. 
Pracownik za okres zatrudnienia u pracodawcy X, tj. od lipca do grudnia, nabył prawo do 13 dni 
urlopu (6/12 x 26 dni) obliczanego od wyższego wymiaru urlopu. Nie nabywa natomiast prawa 
do urlopu w wymiarze 16 dni obliczanego w następujący sposób: 26 dni – 10 dni (wykorzysta-
nych u poprzedniego pracodawcy). Wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku 
kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu w wyższym 
wymiarze, należy ustalać od razu, uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu. Prawo do urlopu 
w wyższym wymiarze pracownik nabył podczas zatrudnienia u drugiego pracodawcy.

Przesunięcie urlopu 
Przepisy Kodeksu pracy przewidują kilka sytuacji, w których termin urlopu pracownika może 

zostać przesunięty. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić z przyczyn nieobligatoryjnych lub 
obligatoryjnych. 
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Przyczyny nieobligatoryjne przesunięcia urlopu

Termin urlopu może zostać przesunięty na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przy-
czynami (art. 164 § 1 Kodeksu pracy). Przepis ten nie określa jednak, jakie przyczyny należy uznać 
za ważne. Jeżeli pracownik wystąpi z wnioskiem o przesunięcie urlopu, to pracodawca sam oce-
nia, czy w danej sytuacji zachodzą przesłanki uzasadniające wniosek pracownika. 

Przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, 
jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy, np. konieczność 
usunięcia awarii, nieprzewidziana kontrola organu nadzoru, otrzymanie pilnego zamówienia itp. 
(art. 164 § 2 Kodeksu pracy). Na podstawie wskazanych regulacji może (ale nie musi) nastąpić 
przesunięcie terminu urlopu.

Przyczyny obligatoryjne przesunięcia urlopu
Oprócz wskazanych nieobligatoryjnych form przesunięcia terminu urlopu przepisy przewi-

dują formy obligatoryjne, a więc skutkujące koniecznością (obowiązkiem) przesunięcia urlopu 
(art. 165 i 166 Kodeksu pracy). Pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na późniejszy 
termin, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawied-
liwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 ■ czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 ■ odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 ■ powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
 ■ urlopu macierzyńskiego (art. 165 Kodeksu pracy). 

Chodzi o sytuację, gdy zaplanowany urlop jeszcze się nie rozpoczął, a przed jego rozpoczę-
ciem wystąpiła przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność w pracy. Ponieważ ustawodawca uży-
wa określenia „w szczególności”, należy uznać, że wskazane w przywołanym przepisie przyczyny 
nie stanowią katalogu zamkniętego. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika 
w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają sta-
wienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywa-
nia pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobec-
ność w pracy (§ 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie 
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy; 
j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1632).

Inaczej jest w sytuacji, gdy urlop pracownika już się rozpoczął. Wówczas zastosowanie znajdzie 
art. 166 Kodeksu pracy, w którym są wymienione okoliczności powodujące przerwanie rozpoczę-
tego urlopu wypoczynkowego, przy czym okoliczności te stanowią zamknięty katalog. Na podsta-
wie tego przepisu pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym niewykorzystanej 
części urlopu z powodu:

 ■ czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 ■ odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 ■ odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
 ■ urlopu macierzyńskiego.

Udzielenie niewykorzystanego urlopu
Przepisy Kodeksu pracy, które w przedstawionych sytuacjach zobowiązują pracodawcę do 

przesunięcia terminu urlopu (udzielenia go później), nie precyzują, w jaki sposób powinno to na-
stąpić i kto decyduje o terminie przesunięcia urlopu. Z § 5 rozporządzenia urlopowego wynika, że 
w każdym przypadku przesunięcia urlopu pracodawca udziela pracownikowi niewykorzystanego 
urlopu w terminie z nim uzgodnionym. Zatem strony muszą się porozumieć w sprawie terminu 
udzielenia urlopu. Pracodawca nie może jednostronnie ustalić, w jakim terminie pracownik wy-
korzysta taki urlop.
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Składniki nieuwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym

Podstawowa zasada w zakresie ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy stanowi, że za 
czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby 
w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy). Kodeks pracy nie określa jednak szczegółowych 
zasad dokonywania związanych z tym obliczeń. Takie zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia 
za czas urlopu wypoczynkowego zostały określone w § 6 i następnych rozporządzenia urlopowego. 
Komentowany § 6 określa, co stanowi podstawę obliczenia wynagrodzenia za urlop. Z przepisu 
tego wynika, że przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego pracodawca powinien uwzględniać 
wynagrodzenie, a także inne świadczenia ze stosunku pracy (które jednak nie zostały wymienione 
wprost). Przepis ten zawiera także katalog wyłączeń, tj. składników i innych świadczeń ze stosunku 
pracy, które powinny zostać pominięte przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego. 

Do takich składników i świadczeń należą: 
 ■ jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone 

osiągnięcie (są to świadczenia wypłacane w różnych odstępach czasu, niepowtarzające się), 
 ■ wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika 

przestoju (tzw. wynagrodzenie postojowe),
 ■ gratyfikacje (nagrody jubileuszowe),
 ■ wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nie-

obecności w pracy (np. za czas urlopu okolicznościowego, zwolnienia od pracy z tytułu opieki 
nad dzieckiem w wieku do 14 lat, o którym mowa w art. 188 Kodeksu pracy, zwolnienia od 
pracy z tytułu krwiodawstwa itp.),

 ■ wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z cho-
robą zakaźną (tzw. wynagrodzenie chorobowe wypłacane na podstawie art. 92 Kodeksu pracy),

 ■ kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości aktualnie obowiązującego mini-
malnego wynagrodzenia, 

 ■ ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 ■ dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 ■ nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przy-

sługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 ■ odprawy i odszkodowania wynikające ze stosunku pracy (np. odprawa emerytalna, rentowa itp.).

Odnosząc się do przedstawionego katalogu wyłączeń, należy uznać, że składnikami uwzględ-
nianymi w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego są przede wszystkim:

 ■ wynagrodzenie za pracę (określone stałą płacą miesięczną, godzinowo, akordowo lub prowizyjnie),
 ■ normalne wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
 ■ dodatek za pracę w porze nocnej, 
 ■ inne dodatki związane z pracą, 
 ■ premie zadaniowe lub regulaminowe o charakterze roszczeniowym.

W praktyce wątpliwości wielokrotnie powodowała kwestia uwzględniania lub nieuwzględ-
niania premii uznaniowej w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Ich rozstrzygnięcia 
dokonał Sąd Najwyższy w wyroku z 20 lipca 2000 r. (I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77), stwier-
dzając, że: „(...) tak zwana premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie 
stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia 
urlopowego (...)”. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że treść art. 172 Kodeksu pracy wskazuje kie-
runek wykładni przepisów wydanych na podstawie art. 173 Kodeksu pracy. Z § 6 rozporządzenia 
urlopowego wynika, że chodzi tylko o świadczenia mające charakter roszczeniowy. Zdaniem Sądu 
Najwyższego: „(...) należy zwrócić uwagę, że skoro tzw. premia uznaniowa nie jest świadczeniem 
obowiązkowym, to trudno o niej mówić, iż jest wypłacana w stawce miesięcznej, za okres krótszy 
niż jeden miesiąc, czy też za okres dłuższy (skoro może być wypłacona, to tym samym możliwość 
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dotyczy także czasu jej wypłacenia). Ponadto pracodawca, gdy uzna to za zasadne, może ją wy-
płacić także w okresie urlopu (...), skoro zależy ona od jego uznania (...)”.

Posiłkując się przytoczonym stanowiskiem Sądu Najwyższego należy uznać, że premia uzna-
niowa nie powinna być uwzględniana przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego.

 Składniki określone stawką miesięczną w podstawie wymiaru 
wynagrodzenia urlopowego
Jeśli znany jest katalog składników wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, które 

podlegają uwzględnieniu przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, to kolejnym etapem w jego 
ustalaniu jest wskazanie sposobu, w jaki poszczególne składniki należy uwzględnić w podstawie 
wymiaru. Wszystkie składniki brane pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, które 
zostały określone w stałej kwocie miesięcznej, należy uwzględniać przy ustalaniu wynagrodzenia 
urlopowego w takiej wysokości, w jakiej składniki te przysługują w miesiącu wykorzystywania 
urlopu. W odniesieniu do tych składników pracownik będzie miał zatem gwarancję uzyskania 
za czas urlopu takiego wynagrodzenia, jakie otrzymałby, gdyby nie korzystał z urlopu. W prak-
tyce składniki te mogą, ale nie muszą, być dzielone na liście płac na część przypadającą na czas 
przepracowany i na czas urlopu. Kwestia technicznego sposobu ich wykazywania w miesiącu 
wykorzystywania urlopu (dzielenia lub nie) należy do decyzji pracodawcy. 

PRZYKŁAD 
Pracownik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, na 
które składają się: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3200 zł oraz dodatek stażowy 
w wysokości 600 zł (łącznie 3800 zł). W lutym liczba godzin przypadających do przepra-
cowania wynosiła 160, z czego pracownik przepracował 120 godzin, natomiast przez 5 dni 
korzystał z urlopu wypoczynkowego (40 godzin). Za luty pracownik powinien otrzymać takie 
wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby nie korzystał z urlopu, a zatem powinien otrzymać 
3200 zł + 600 zł. Wynagrodzenie to może zostać uwidocznione na liście płac bez podziału na 
część za faktycznie wykonaną pracę i urlop w następujący sposób: 

 ■ płaca zasadnicza: 3200 zł, 
 ■ dodatek stażowy: 600 zł, 

albo może zostać podzielone na wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie za urlop wy-
poczynkowy (po ewentualnym dokonaniu odpowiednich zaokrągleń) w następujący sposób:

 ■ płaca zasadnicza w części przypadającej na czas przepracowany: 2400 zł
(3200 zł : 160 godz. nominalnych) x 120 godz. przepracowanych = 2400 zł,

 ■ dodatek stażowy w części przypadającej na czas przepracowany: 450 zł
(600 zł : 160 godz. nominalnych) x 120 godz. przepracowanych = 450 zł,

 ■ wynagrodzenie za urlop: 950 zł
(3200 zł + 600 zł) : 160 godz. nominalnych x 40 godz. urlopu = 950 zł.

W obydwu przypadkach pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 3800 zł. 

Składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesiąc 
Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop składniki zmienne wynagrodzenia są traktowane 

w sposób odmienny niż składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wyso-
kości. W przypadku bowiem zmiennych składników wynagrodzenia nie ma możliwości określenia 
wprost, jakie wynagrodzenie pracownik otrzymałby, gdyby zamiast urlopu pracował. Konieczne 
jest zatem dokonanie kalkulacji stawki za godzinę urlopu w odniesieniu do tych składników. 

Zasady tej kalkulacji określa § 8 i następne rozporządzenia urlopowego. Zgodnie ze wskaza-
nym przepisem składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 
jeden miesiąc (z wyjątkiem określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości) uwzględnia się 
przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okre-
sie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. 
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W przypadku znacznego wahania wysokości tych składników wynagrodzenia mogą być one 
uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pra-
cownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc 
rozpoczęcia urlopu, co oznacza, że mogą być uwzględniane z okresu np. 6, 9 czy 12 miesięcy. 
Ponieważ ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „znaczne wahanie wysokości składników wy-
nagrodzenia”, decyzję w kwestii ewentualnego wydłużenia okresu, z jakiego będzie ustalane 
wynagrodzenie za urlop u danego pracodawcy, podejmuje on sam, przy czym warto, aby ten 
wydłużony okres został uregulowany w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie 

wynagradzania). Ustalone w ten sposób wyna-
grodzenie stanowi podstawę wymiaru wynagro-
dzenia urlopowego. 

Odnosząc się do powyższego, podstawowym 
warunkiem uwzględniania zmiennych składni-
ków wynagrodzenia w wynagrodzeniu urlopo-
wym (innych niż określone w stałej miesięcz-
nej wysokości) jest okres nie dłuższy niż jeden 
miesiąc, za jaki te składniki przysługują. Takimi 
składnikami są np.: wynagrodzenie określone 
stawką godzinową, akordowo lub prowizyjnie, 
wynagrodzenie i dodatki za pracę nadliczbową, 

dodatki za pracę w porze nocnej, inne dodatki związane z pracą (określone inaczej niż w stałej 
stawce miesięcznej), premie o charakterze roszczeniowym. 

Konsekwencją regulacji zawartych w § 8 rozporządzenia urlopowego są dwie istotne kwestie:
1)  zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc podlegają 

uwzględnieniu przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pra-
cownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. 
 Sformułowanie to należy traktować dosłownie, co w praktyce oznacza, że w przypadku wy-
płaty wynagrodzenia za dany miesiąc w następnym miesiącu (najpóźniej 10. dnia następnego 
miesiąca) w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić wynagrodze-
nie wypłacone „w okresie” 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, co nie 
pokrywa się z wynagrodzeniem wypłaconym „za okres” 3 miesięcy poprzedzających miesiąc 
rozpoczęcia urlopu;

2)  jeżeli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na przełomie 2 miesięcy (bez dnia przerwy, 
przy czym sobota i niedziela nie stanowią przerwy, jeśli nie są dniami pracy), to do ustalenia 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w jednym i w drugim miesiącu przyjmujemy tę samą 
podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Okres, z jakiego ustalamy podstawę, to bowiem 
okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc „rozpoczęcia”, a nie „wykorzystywania” urlopu. 

PRZYKŁAD 
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne (stawka godzinowa + premia regulaminowa), 
które zgodnie z regulaminem pracy jest wypłacane za dany miesiąc 10. dnia następnego 
miesiąca. W marcu pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Przy ustalaniu wyna-
grodzenia urlopowego pracownika korzystającego z urlopu w marcu należy uwzględnić wy-
nagrodzenie faktycznie wypłacone w miesiącach, które są uwzględniane przy ustalaniu pod-
stawy naliczania, tj. wynagrodzenie wypłacone w lutym (za styczeń), w styczniu (za grudzień), 
w grudniu (za listopad). Należy zatem pominąć wynagrodzenie wypłacone za luty, ponieważ 
zostało wypłacone w marcu, tj. w miesiącu wykorzystywania urlopu. 

PRZYKŁAD 
Pracownik wynagradzany prowizyjnie korzysta z urlopu wypoczynkowego od 25 lutego do 
5 kwietnia. Wynagrodzenie za dany miesiąc pracodawca wypłaca ostatniego dnia miesiąca. 

UWAGA!
W przypadku znacznego wahania wysokości zmien-
nych miesięcznych składników wynagrodzenia mogą 
być one uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia 
urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracow-
nikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy ka-
lendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 
urlopu.
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Do celów ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego należnego za urlop wy-
korzystywany w lutym, marcu i kwietniu pracodawca powinien uwzględnić wynagrodzenie 
wypłacone pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, 
a zatem wynagrodzenie wypłacone w styczniu (za styczeń), w grudniu (za grudzień) i w listo-
padzie (za listopad). W tej sytuacji nie należy ustalać nowej podstawy wymiaru, aby obliczyć 
wynagrodzenie urlopowe za urlop wykorzystany w marcu i w kwietniu. Liczy się bowiem 
miesiąc, w którym pracownik rozpoczął urlop. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop 
rozpoczęty w lutym należy ustalić z okresu 3 miesięcy poprzedzających luty.

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
Po ustaleniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop kolejnym etapem w obliczaniu wy-

nagrodzenia urlopowego jest ustalenie stawki za jedną godzinę urlopu, a następnie pełnego wy-
nagrodzenia urlopowego. Szczegółowe zasady obowiązujące w tym zakresie zawiera § 9 rozpo-
rządzenia urlopowego. Zgodnie z jego treścią ustaloną podstawę wymiaru należy podzielić przez 
liczbę faktycznie przepracowanych godzin (w nominalnym czasie pracy i w godzinach nadliczbo-
wych) w okresie, z którego ta podstawa została ustalona. Działanie to ma na celu uzyskanie staw-
ki za jedną godzinę pracy. Uzyskaną z powyższych obliczeń stawkę za godzinę, po zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku, należy pomnożyć przez liczbę godzin wykorzystanego urlopu. W ten 
sposób zostanie uzyskana kwota pełnego wynagrodzenia za urlop. 

Należy podkreślić, że wskazane zasady ustalania stawki za jedną godzinę urlopu odnoszą się do 
podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego, na którą składają się zmienne składniki wynagro-
dzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc. Niezależnie od tego składniki wynagro-
dzenia określone w stałej miesięcznej wysokości w każdym przypadku powinny być uwzględniane 
w wysokości, w jakiej przysługują w miesiącu wykorzystywania urlopu. W praktyce często zdarza 
się, że pracownik otrzymuje zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia – wówczas postę-
powanie pracodawcy przy dokonywaniu obliczeń musi uwzględniać obie wskazane zasady. 

PRZYKŁAD 
Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 3700 zł otrzymuje wyna-
grodzenie za dany miesiąc ostatniego dnia miesiąca. W niektórych miesiącach pracownik 
otrzymuje ponadto wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i wynagrodzenie za pracę w go-
dzinach nadliczbowych. 
Zakładamy, że w lipcu nominalny czas pracy pracownika będzie wynosił 184 godziny i pra-
cownik przez 3 dni (24 godziny) będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Pracownik 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu, oprócz stałego mie-
sięcznego wynagrodzenia (w kwocie 3700 zł), otrzymał: 

 ■ w czerwcu: wynagrodzenie + dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek 
za pracę w porze nocnej w łącznej wysokości 533,28 zł,

 ■ w maju: wynagrodzenie + dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za 
pracę w porze nocnej w łącznej wysokości 615 zł,

 ■ w kwietniu: wynagrodzenie + dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek 
za pracę w porze nocnej w łącznej wysokości 304,64 zł. 

Załóżmy, że we wskazanym okresie od kwietnia do czerwca pracownik przepracował, łącznie 
z godzinami nadliczbowymi, 532 godziny. Przy uwzględnieniu powyższych założeń pracodawca 
powinien wypłacić pracownikowi w lipcu 3700 zł (stałe miesięczne wynagrodzenie), a ponad-
to powinien ustalić tzw. uzupełniające wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wyliczone ze 
zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
lipiec. Uzupełniające wynagrodzenie urlopowe wyniesie 65,52 zł, co wynika z wyliczenia: 

 ■ 533,28 zł + 615 zł + 304,64 zł = 1452,92 zł (podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego),
 ■ 1452,92 zł : 532 (godziny przepracowane) = 2,73 zł (stawka za jedną godzinę), 
 ■ 2,73 zł x 24 godziny urlopu = 65,52 zł.
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Za lipiec pracownik powinien otrzymać 3765,52 zł (3700 zł + 65,52 zł).
Na liście płac można również wyszczególnić wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik 
korzystał z urlopu, w następujący sposób: 

 ■ wynagrodzenie za pracę: 3700 zł : 184 godz. x 160 godz. (godziny nominalne przepracowa-
ne) = 3217,39 zł, 

 ■ wynagrodzenie za urlop: 3700 zł : 184 godz. x 24 godz. (godziny urlopowe) = 482,61 zł + 65,52 zł 
(uzupełniające wynagrodzenie urlopowe wyliczone ze składników zmiennych) = 548,13 zł. 

Łącznie za lipiec pracownik powinien otrzymać 3765,52 zł (3217,39 zł + 548,13 zł).

Zmiany składników wynagrodzenia

Generalna zasada obowiązująca przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego polega na zobo-
wiązaniu pracodawcy do wypłacenia pracownikowi za czas urlopu takiego wynagrodzenia, jakie 
otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. W przypadku zmiany w zmiennych składnikach wynagro-
dzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc lub zmiany wysokości takich skład-
ników w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego, wprowa-
dzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, 
podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. W praktyce znacznie częściej 
mamy do czynienia ze zmianą wysokości składników wynagrodzenia (podwyżką lub obniżką płacy), 
natomiast znacznie rzadziej ze zmianą samych składników, tzn. ze zmianą ich rodzaju. 

PRZYKŁAD 
Od stycznia 2015 r. u pracodawcy obowiązuje nowy regulamin wynagradzania, który zmie-
nił dotychczasowe zasady wynagradzania pracowników. Poprzedni regulamin przewidywał 
wynagrodzenie określone stałą stawką miesięczną, dodatek stażowy określony w stałej mie-
sięcznej wysokości oraz premię regulaminową. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze 
nocnej było wyliczane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (kwota dodatku za jedną godzinę 
pracy w porze nocnej wynosiła 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagro-
dzenia za pracę). Zmiana regulaminu wynagradzania spowodowała wprowadzenie stawki 
godzinowej w miejsce stałego miesięcznego wynagrodzenia, likwidację dodatku stażowego 
oraz premii. Ponadto wprowadzono inne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy zasady 
obliczania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Od stycznia dodatek noc-
ny jest wyliczany ze stawki godzinowej i wynosi 20% tej stawki (jest to rozwiązanie korzyst-
niejsze niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy). Pracownik korzystał w styczniu z 4 dni 
(32 godziny) urlopu wypoczynkowego. Jego obecna stawka wynagrodzenia wynosi 14,50 zł 
za godzinę, a w okresie 3 miesięcy poprzedzających otrzymał następujące wynagrodzenie:

Lp. Pozycje z listy płac Październik Listopad Grudzień

1 2 3 4 5

1. Wynagrodzenie zasadnicze 2500,00 2500,00 2500,00

2. Liczba godzin nominalnych 184 144 168

3. Liczba dni nominalnych 23 18 21

4. Liczba dni przepracowanych 23 18 21

5. Liczba godzin przepracowanych (w nominalnym 
czasie pracy)

184 144 168

6. Liczba godzin nadliczbowych 50% 4  2

7. Liczba godzin nadliczbowych 100%  8  

8. Liczba godzin nocnych 32 40 48

9. Wynagrodzenie za pracę za nominalny czas pracy 2500,00 2500,00 2500,00
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1 2 3 4 5

10. Dodatek stażowy 300,00 300,00 300,00

11. Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 60,88 155,52 33,34

12. Dodatek za godziny nadliczbowe – 50% 27,20 0,00 14,88

13. Dodatek za godziny nadliczbowe – 100% 0,00 138,88 0,00

14. Dodatek nocny – 20% stawki godzinowej z minimal-
nego wynagrodzenia

58,56 93,20 96,00

15. Premia regulaminowa 388,00 339,00 542,00

16. Premia uznaniowa 380,00 0,00 0,00

17. Przychód brutto (suma poz. od 9 do 16) 3714,64 3526,60 3486,22

Ponieważ w składnikach wynagrodzenia nastąpiła zmiana, a także zmieniła się wysokość 
tych składników, podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy obliczyć ponownie 
z uwzględnieniem tych zmian. Obliczenie podstawy na nowo wiąże się z ustaleniem, jakie wy-
nagrodzenie pracownik otrzymałby w okresie 3 miesięcy poprzedzających styczeń, a zatem 
w grudniu, listopadzie i w październiku, gdyby w tym okresie obwiązywały takie zasady wy-
nagradzania, jakie obowiązują od stycznia 2015 r. Odnosząc się zatem do czasu przepraco-
wanego przez pracownika w poszczególnych miesiącach, należy ustalić, jakie wynagrodzenie 
pracownik otrzymałby, gdyby w tym okresie był wynagradzany stawką godzinową 14,50 zł, 
a dodatek za jedną godzinę pracy w porze nocnej stanowiłaby kwota równa 20% tej stawki.

Lp. Pozycje z listy płac Październik Listopad Grudzień

 1. Stawka godzinowa 14,50 14,50 14,50

 2. Liczba godzin nominalnych 184 144 168

 3. Liczba dni nominalnych 23 18 21

 4. Liczba dni przepracowanych 23 18 21

 5. Liczba godzin przepracowanych (w nominalnym 
czasie pracy)

184 144 168

 6. Liczba godzin nadliczbowych 50% 4 0 2

 7. Liczba godzin nadliczbowych 100%  8  

 8. Liczba godzin nocnych 32 40 48

 9. Wynagrodzenie za pracę w nominale 2668,00 2088,00 2436,00

10. Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 58,00 116,00 29,00

11. Dodatek za godziny nadliczbowe – 50% 29,00 0,00 14,50

12. Dodatek za godziny nadliczbowe – 100% 0,00 116,00 0,00

13. Dodatek nocny – 20% stawki godzinowej 92,80 116,00 139,20

14. Przychód brutto (suma poz. od 9 do 13) 2847,80 2436,00 2618,70

Z tak wyliczonego hipotetycznego wynagrodzenia należy ustalić podstawy urlopowe:

 10/2014 11/2014 12/2014 Suma

Podstawy urlopowe ustalone ponownie 2847,80 2436,00 2618,70 7902,50

Na następnej stronie podano przykładowe ustalenie na nowo podstawy wymiaru wynagrodzenia za 
urlop dla października. W ten sam sposób należy przeliczyć wynagrodzenie za listopad i grudzień.
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Październik 2014 r.:
 ■ 14,50 zł (aktualne wynagrodzenie określone stawką godzinową) x 184 (liczba godzin prze-

pracowanych w nominalnym czasie pracy w październiku) = 2668 zł (wynagrodzenie za 
pracę w nominalnym czasie pracy za październik, po przeliczeniu),

 ■ 14,50 zł x 4 godz. (liczba godzin nadliczbowych w październiku) = 58 zł (normalne wyna-
grodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych za październik, po przeliczeniu),

 ■ 14,50 zł x 50% x 4 godz. (liczba godzin nadliczbowych z dodatkiem 50%) = 29 zł (dodatek 
50% za godziny nadliczbowe, po przeliczeniu),

 ■ 14,50 zł x 20% = 2,90 zł (stawka dodatku nocnego za jedną godzinę), 
 ■ 2,90 zł x 32 (liczba godzin nocnych w październiku) = 92,80 zł (dodatek za pracę w porze 

nocnej, po przeliczeniu).
Podstawa urlopowa z października po przeliczeniu wynosi 2847,80 zł (2668 zł + 58 zł + 29 zł +
+ 92,80 zł). 
Suma podstaw z 3 miesięcy stanowiąca podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego po 
przeliczeniu wynosi 7902,50 zł (2847,80 zł + 2436,00 zł + 2618,70 zł).
Za 4 dni (32 godziny) urlopu wypoczynkowego wykorzystywanego w styczniu 2015 r. pracow-
nikowi należy wypłacić wynagrodzenie w wysokości 496 zł, co wynika z wyliczenia:

 ■ 7902,50 zł : 510 godz. (liczba godzin przepracowanych w okresie październik–grudzień 
łącznie z godzinami nadliczbowymi) = 15,50 zł (stawka wynagrodzenia za jedną godzinę 
urlopu), 

 ■ 15,50 zł x 32 godz. (liczba godzin urlopowych) = 496 zł. 

W praktyce znacznie częściej niż ze zmianą składników wynagrodzenia mamy do czynienia ze 
zmianą wysokości tych składników. 

PRZYKŁAD 
Wynagrodzenie pracownika określone stawką godzinową wzrosło od 1 stycznia 2015 r. 
z 12,68 zł do 14,33 zł. Przez 5 dni stycznia (40 godzin) pracownik korzystał z urlopu wypoczyn-
kowego. Wynagrodzenie za dany miesiąc jest wypłacane ostatniego dnia miesiąca. W okresie 
3 miesięcy poprzedzających urlop pracownik otrzymał następujące wynagrodzenie:

Lp. Wynagrodzenie faktyczne 10/2014 11/2014 12/2014

 1. Stawka godzinowa 12,68 12,68 12,68

 2. Liczba godzin nominalnych 184 144 168

 3. Liczba dni nominalnych 23 18 21

 4. Liczba dni przepracowanych 23 18 21

 5. Liczba godzin przepracowanych (w nominalnym 
czasie pracy)

184 144 168

 6. Liczba godzin nadliczbowych 50%  3 2

 7. Wynagrodzenie za pracę w nominale 2333,12 1825,92 2130,24

 8. Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 0,00 38,04 25,36

 9. Dodatek za godziny nadliczbowe – 50% 0,00 19,02 12,68

10. Przychód brutto (suma poz. od 7 do 9) 2333,12 1882,98 2168,28

Ponieważ nastąpiła zmiana w wysokości składników wynagrodzenia, konieczne jest przelicze-
nie tzw. podstaw urlopowych, czyli przeliczenie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Przeliczenie to polega na ustaleniu, jakie wynagrodze-
nie pracownik otrzymałby, gdyby w okresie od października do grudnia 2014 r. jego stawka 
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godzinowa wynosiła 14,33 zł, a zatem tyle, ile wynosi w styczniu 2015 r. Rekomendowaną 
i w 100% dokładną metodą przeliczenia podstaw urlopowych jest metoda przeliczenia staw-
ką. Polega na przeliczeniu każdego składnika wynagrodzenia wchodzącego do podstawy 
urlopowej, powiązanego ze zmianą stawki, oraz na ewentualnym dodaniu składnika niepowią-
zanego ze zmianą stawki, a zatem tego, który powinien być uwzględniony bez przeliczenia, 
w kwocie faktycznie wypłaconej. W opisanej sytuacji wszystkie składniki wynagrodzenia skła-
dające się na podstawę urlopową wymagają przeliczenia, ponieważ wszystkie są powiązane 
ze stawką godzinową. 

W praktyce takie przeliczenie wygląda następująco: 

Wynagrodzenie po przeliczeniu 10/2014 11/2014 12/2014

Stawka godzinowa 14,33 14,33 14,33

Liczba godzin nominalnych 184 144 168

Liczba dni nominalnych 23 18 21

Liczba dni przepracowanych 23 18 21

Liczba godzin przepracowanych (w nominalnym czasie pracy) 184 144 168

Liczba godzin nadliczbowych 50%  3 2

Wynagrodzenie za pracę w nominale 2636,72 2063,52 2407,44

Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 0,00 42,99 28,66

Dodatek za godziny nadliczbowe – 50% 0,00 21,51 14,34

Przychód brutto 2636,72 2128,02 2450,44

Poniżej podano przykładowe przeliczenie podstawy urlopowej dla grudnia. Analogicznie na-
leży postąpić w przypadku pozostałych miesięcy.

Grudzień 2014 r. 
168 godz. (liczba godzin przepracowanych w nominalnym czasie pracy) x 14,33 zł (nowa 
stawka) = 2407,44 zł (wynagrodzenie za pracę w nominalnym czasie pracy po przeliczeniu),
2 godz. (liczba godzin nadliczbowych) x 14,33 zł (nowa stawka) = 28,66 zł (normalne wynagro-
dzenie za godziny nadliczbowe po przeliczeniu),
2 godz. (liczba godzin nadliczbowych z dodatkiem 50%) x 7,17 zł (50% nowej stawki) = 14,34 zł 
(dodatek 50% za godziny nadliczbowe po przeliczeniu).
Przeliczona podstawa: 2407,44 zł + 28,66 zł + 14,34 zł = 2450,44 zł. 
Suma podstaw przeliczonych stawką wynosi 7215,18 zł (2636,72 zł + 2128,02 zł + 2450,44 zł) :
: 501 godz. (liczba godzin przepracowanych w okresie, z którego została ustalona podstawa 
wymiaru; godziny nominalne przepracowane + godziny nadliczbowe) = 14,40 zł (stawka za 
jedną godzinę urlopu wykorzystywanego w styczniu). Wynagrodzenie za 5 dni (40 godz.) ur-
lopu wynosi: 576 zł (14,40 zł x 40 godz.).

Inną możliwą metodą przeliczenia podstaw urlopowych jest metoda procentowa polegają-
ca na przeliczeniu podstaw urlopowych procentowym wskaźnikiem wzrostu stawki. Jest mniej 
dokładna, dlatego jest rekomendowana w drugiej kolejności – jako metoda zastępcza lub po-
mocnicza. Stosujemy ją w sytuacji, gdy np. niektóre elementy podstawy urlopowej niepowiązane 
ze stawką zasadniczego wynagrodzenia (niewyliczane od stawki) ulegają podwyższeniu, a jako 
niepowiązane ze stawką mogą być przeliczone wyłącznie procentem (np. jeżeli w podstawie urlo-
powej byłaby zawarta premia niepowiązana ze stawką, która uległaby podwyższeniu o określony 
procent). Taka sytuacja nie występuje w przypadku opisanym w przykładzie. Ponieważ jednak jest 
to metoda możliwa do wykorzystania, warto ją zaprezentować.
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PRZYKŁAD 
Po przyjęciu założeń z poprzedniego przykładu przeliczenie metodą procentową wymaga 
w pierwszej kolejności ustalenia wskaźnika zmiany, tj. procentowego wskaźnika podwyżki. 
Ustalamy go w następujący sposób: 

 ■ dotychczasowa stawka: 12,68 zł to 100%,
 ■ nowa stawka: 14,33 zł to X%,

X  =  
14,33 zł x 100

            12,68 zł        
= 113,01% (wskaźnik).

W dalszym etapie przeliczamy o ustalony wskaźnik podstawy urlopowe: 
 ■ wynagrodzenie wypłacone w październiku: podstawa pierwotna 2333,12 zł (suma składni-

ków uwzględnianych w podstawie) x 113,01% = 2636,66 zł (podstawa przeliczona),
 ■ wynagrodzenie wypłacone w listopadzie: podstawa pierwotna 1882,98 zł x 113,01% = 

= 2127,96 zł (podstawa przeliczona),
 ■ wynagrodzenie wypłacone w grudniu: podstawa pierwotna 2168,28 zł x 113,01% = 

= 2450,37 zł (podstawa przeliczona).
Suma podstaw przeliczonych metodą procentową 7214,99 zł (2636,66 zł + 2127,96 zł + 
+ 2450,37 zł) : 501 godz. (liczba godzin przepracowanych w okresie, z którego została ustalo-
na podstawa wymiaru; godziny nominalne przepracowane + godziny nadliczbowe) = 14,40 zł 
(stawka za jedną godzinę urlopu wykorzystywanego w styczniu).
W przedstawionej sytuacji nie wystąpiły różnice w kwotach podstaw urlopowych przeliczo-
nych stawką i procentem. W praktyce mogą jednak wystąpić różnice w groszach na poziomie 
podstaw miesięcznych w zależności od metody przeliczenia, jednak na ogół (w 99% przypad-
ków) nie skutkują one różnicą w stawce za godzinę urlopu.

Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego

Nie zawsze jest możliwe ustalenie wynagrodzenia urlopowego na podstawie zmiennych skład-
ników wynagrodzenia, wypłaconych w okresie 3 poprzedzających miesięcy. Zdarza się bowiem, że 
pracownik w niektórych lub we wszystkich z tych miesięcy nie miał możliwości uzyskania zmien-
nych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc z powo-
du nieprzepracowania w danym miesiącu ani jednego dnia. W takiej sytuacji należy uwzględnić 
najbliższe miesiące, w których pracownik przepracował choćby jeden dzień, a tym samym miał 
możliwość uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia. 

PRZYKŁAD 
Pracownik wynagradzany stawką godzinową w lutym 2015 r. korzystał z urlopu wypoczyn-
kowego. Na podstawie regulaminu wynagradzania wynagrodzenie za dany miesiąc jest wy-
płacane ostatniego dnia miesiąca. Przez cały styczeń pracownik chorował i otrzymał z tego 
tytułu wynagrodzenie chorobowe, w grudniu 2014 r. pracował przez 5 dni, a przez pozostały 
okres był niezdolny do pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad cho-
rym dzieckiem i za ten okres otrzymał zasiłek opiekuńczy. W listopadzie 2014 r. cały miesiąc 
przebywał na urlopie wypoczynkowym. Ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopo-
wego należnego w lutym, trzeba przyjąć wynagrodzenie wypłacone w grudniu, październi-
ku i we wrześniu poprzedniego roku (przy założeniu, że w październiku i we wrześniu pra-
cownik wykonywał pracę oraz otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie przynajmniej za jeden 
dzień w każdym z miesięcy). Nie podlegają natomiast uwzględnieniu styczeń 2015 r. i listopad 
2014 r., ponieważ w tych miesiącach pracownik nie świadczył pracy i nie miał możliwości 
otrzymania żadnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji należy uwzględnić najbliższe miesiące, 
za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie.



71

 Kodeks kadr i płac
IFK

III. URLOPY PRACOWNICZE  [komentarz]

W praktyce zdarza się również, że przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego pracownik 
otrzymał zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, ale za okres 
krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Wówczas pod-
stawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepraco-
wany. Chodzi o sytuację, gdy okres zatrudnienia pracownika jest krótszy niż wymagany, dlatego 
pracodawca nie ma możliwości ustalenia wynagrodzenia wypłaconego w okresie 3 miesięcy.

PRZYKŁAD 
Pracownik wynagradzany prowizyjnie został zatrudniony w styczniu 2015 r., a w lutym wystą-
pił o udzielenie urlopu wypoczynkowego, na co uzyskał zgodę pracodawcy. Oprócz wyna-
grodzenia prowizyjnego pracownik otrzymuje inne zmienne składniki wynagrodzenia przysłu-
gujące za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. Ponieważ okres zatrudnienia pracownika nie 
pozwala na przyjęcie wynagrodzenia z dłuższego okresu, do podstawy wymiaru wynagrodze-
nia urlopowego należy przyjąć wynagrodzenie uzyskane w styczniu 2015 r. 

PRZYKŁAD 
Pracownik wynagradzany stawką godzinową, a ponadto otrzymujący inne zmienne składni-
ki wynagrodzenia przysługujące za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, został zatrudniony 
w lutym 2015 r. i w tym samym miesiącu korzystał z urlopu wypoczynkowego (w pierwszym 
miesiącu zatrudnienia). W tym przypadku do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego 
należy przyjąć wynagrodzenie uzyskane za luty.
Aby obliczyć wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenie za luty (składniki uwzględniane w pod-
stawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego) należy podzielić przez łączną liczbę godzin 
przepracowanych w tym miesiącu. Uzyskaną w ten sposób stawkę za jedną godzinę należy 
następnie pomnożyć przez liczbę godzin urlopowych.

 Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden 
miesiąc

Składniki wynagrodzenia, które są u danego pracodawcy wypłacane za okresy dłuższe niż je-
den miesiąc, wypłaca się w przyjętych terminach ich wypłaty, przy czym okres urlopu jest trakto-
wany na równi z okresem wykonywania pracy. Regulacja ta oznacza, że składniki wynagrodzenia 
wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc nie są uwzględniane w podstawie wymiaru wyna-
grodzenia za urlop, a tym samym nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia urlopowego. 
Przykładem takiego składnika może być premia zadaniowa wypłacana za okresy kwartalne, pół-
roczne lub roczne. Składniki wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc powinny być zatem 
pomijane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

Analogicznie należy traktować dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wynikający 
z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, wypłacany pracownikom objętym dłuż-
szym niż jednomiesięczny okresem rozliczeniowym, razem z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc 
okresu rozliczeniowego.

Zasady naliczania ekwiwalentu za urlop
Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu 

rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, to pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwi-
walent pieniężny (art. 171 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca nie ma takiego obowiązku w sytuacji, 
gdy strony podpiszą następną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu po-
przedniej i postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie trwania kolejnego zatrudnienia. Zasady 
obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zostały określone 
w rozporządzeniu urlopowym w § 14–19. Z § 14 wynika, że co do zasady ekwiwalent ustala się 
według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, jednak z uwzględnie-
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niem kilku różnic. Tak samo jak w przypadku ustalania wynagrodzenia za urlop przy ustalaniu 
ekwiwalentu uwzględniane są przede wszystkim takie składniki, jak:

 ■ wynagrodzenie za pracę (określone stałą płacą miesięczną, godzinowo, prowizyjnie, akordowo),
 ■ wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
 ■ dodatek za pracę w porze nocnej, 
 ■ inne dodatki związane z pracą, 
 ■ premie zadaniowe oraz premie regulaminowe o charakterze roszczeniowym.

Składniki wynagrodzenia wyłączone z podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego, wymie-
nione w § 6 rozporządzenia, podlegają wyłączeniu również przy ustalaniu ekwiwalentu. W tym 
zakresie nie ma różnic między obliczaniem wynagrodzenia urlopowego a obliczaniem ekwiwalentu.

Składniki stałe przy obliczaniu ekwiwalentu
Pierwsza z różnic w obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop dotyczy 

składników wynagrodzenia, które zostały określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości. Róż-
nica ta ma typowo „kosmetyczny” charakter. Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego składniki 
określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości podlegają uwzględnieniu w wysokości należnej 
pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu, natomiast w przypadku ustalania ekwiwalen-
tu należy je uwzględniać w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Tym 
samym składniki te będą uwzględniane w aktualnie obowiązującej wysokości.

 Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc przy 
naliczaniu ekwiwalentu
Istnieje istotna różnica między obliczaniem wynagrodzenia urlopowego a obliczaniem ekwiwa-

lentu za urlop, dotycząca zmiennych składników wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesiąc. 
Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż miesiąc, 
wypłacone mu w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do 
ekwiwalentu, uwzględnia się bowiem przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego 
okresu (a nie w łącznej wysokości, jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia urlopowego). 
Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, z którego ustala się podstawę ekwiwalentu za 
urlop, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za 
które przysługiwało, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepraco-

wałby w ramach normalnego czasu pracy, zgod-
nie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 
Oznacza to, że w przypadku nieprzepracowania 
pełnego okresu wynagrodzenie podlega dopeł-
nieniu. 

Reasumując, podstawowa różnica między 
ustalaniem wynagrodzenia urlopowego a usta-
laniem ekwiwalentu za urlop polega na tym, że 
w przypadku wynagrodzenia za urlop składniki 

wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględnia się w łącznej 
wysokości z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, natomiast przy usta-
laniu ekwiwalentu za urlop składniki te uwzględnia się w wysokości przeciętnej z tego okresu. Aby 
przeciętne wynagrodzenie odzwierciedlało realne wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika 
– jeżeli w okresie, z którego ustala się podstawę ekwiwalentu za urlop, pracownik nie przepraco-
wał pełnego okresu z powodu np. choroby, urlopu, nieobecności nieusprawiedliwionej lub innej 
nieobecności w pracy – wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego należy podzielić przez licz-
bę dni pracy, za które wynagrodzenie to przysługiwało (dni robocze nominalne plus ewentualne 
dodatkowe dni przepracowane). Tak otrzymany wynik należy następnie pomnożyć przez liczbę 
dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązują-

UWAGA!
W przypadku nieprzepracowania pełnego okresu i ko-
nieczności wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewy-
korzystany urlop wypoczynkowy wynagrodzenie stano-
wiące podstawę wymiaru podlega dopełnieniu.
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cym go rozkładem czasu pracy. Liczby dni wynikających z obowiązującego pracownika rozkładu 
czasu pracy nie należy pomniejszać o dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, jak to ma 
miejsce przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. 

PRZYKŁAD 
Przyjmijmy, że w czerwcu 2015 r. rozwiąże się umowa o pracę z pracownikiem, który nie 
wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. W efekcie pracownik nabędzie 
prawo do ekwiwalentu za 6 dni urlopu. W okresie 3 miesięcy poprzedzających czerwiec pra-
cownikowi wypłacono zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okres nie dłuższy 
niż jeden miesiąc, tj. wynagrodzenie wynikające ze stawki godzinowej, premie regulaminowe, 
wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej, 
w następującej wysokości: w maju 2967 zł, w kwietniu 3020 zł, w marcu 2680 zł. Ustalając 
podstawę ekwiwalentu pieniężnego, należy przyjąć wynagrodzenie w przeciętnej wysokości 
ze wskazanych 3 miesięcy, według wyliczenia:
2967 zł + 3020 zł + 2680 zł = 8667 zł; 8667 zł : 3 = 2889 zł (średnie wynagrodzenie z 3 miesięcy). 
Podstawa ekwiwalentu za urlop wyniesie zatem 2889 zł.
Przedstawione wyliczenie powinno być zastosowane w sytuacji, kiedy pracownik przepraco-
wał pełny okres, z którego ustalamy podstawę do ekwiwalentu, co jest równoznaczne z tym, 
że we wskazanym okresie nie korzystał z urlopu wypoczynkowego, nie chorował i nie wystą-
piły inne nieobecności w pracy. 
Gdyby we wskazanym okresie, przyjmowanym do ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu, 
pracownik nie przepracował wszystkich dni wynikających z obowiązującego go rozkładu 
czasu pracy (z powodu choroby, urlopu, nieobecności nieusprawiedliwionej itp.), to wypłaco-
ne wynagrodzenie należałoby uzupełnić. Przy założeniu, że pracownik przepracował 48 dni, 
a powinien przepracować 63 dni, podstawę ekwiwalentu za urlop należałoby ustalić w nastę-
pujący sposób:

 ■ 2967 zł + 3020 zł + 2680 zł = 8667 zł,
 ■ 8667 zł : 48 (liczba dni przepracowanych) = 180,56 zł, 
 ■ 180,56 zł x 63 (liczba dni wynikających z obowiązku pracy) = 11 375,28 zł (kwota dopeł-

nionego wynagrodzenia), 
 ■ 11 375,28 zł : 3 = 3791,76 zł (przeciętna kwota z 3 miesięcy). 

W takim przypadku podstawa obliczenia ekwiwalentu wynosiłaby 3791,76 zł.

Dopełnianie wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny
Przedstawione zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w pewnych 

sytuacjach budzą kontrowersje wśród praktyków. Chodzi o dopełnianie wynagrodzenia normal-
nego i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem § 16 
pkt 2 rozporządzenia urlopowego przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop w sytuacji, gdy pracownik 
nie przepracował pełnego okresu, z którego ustala się podstawę wymiaru ekwiwalentu, zmienne 
składniki wynagrodzenia dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, 
a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach nor-
malnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go harmonogramem (dopełnia się podstawę). 

Wykładnia językowa przywołanej regulacji prawnej nie pozwala na modyfikację sposobu uzu-
pełniania podstawy wymiaru ekwiwalentu, co w praktyce może powodować różnice w podstawie 
wymiaru w przypadku uzyskania przez dwóch pracowników takiego samego wynagrodzenia, 
np. za pracę nadliczbową (pracownicy w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia 
prawa do ekwiwalentu przepracowali identyczną liczbę godzin nadliczbowych i otrzymali z tego 
tytułu identyczne wynagrodzenie), jeśli u jednego z nich w okresie przyjmowanym do ustalenia 
podstawy wystąpiła nieobecność w pracy. Kierując się podstawową zasadą prawa pracy, polega-
jącą na równym traktowaniu w zatrudnieniu, niektórzy autorzy wskazują, że w takim przypadku 
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właściwa jest wykładnia funkcjonalna (a nie językowa) przytoczonej regulacji prawnej. Aby zapo-
biec różnicom w wysokości podstawy wymiaru ekwiwalentu, w niektórych sytuacjach podstawy 
nie należałoby uzupełniać. 

Trzeba jednak podkreślić, że przepisy rozporządzenia urlopowego nie przewidują odrębnych 
regulacji w zakresie ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu w odniesieniu do zmiennych skład-
ników wynagrodzenia, jakimi są płaca i dodatek za nadgodziny. Ponadto istnieje możliwość, że 
pracownik, który nie przepracował pełnego okresu, w okresie swojej nieobecności pracowałby 
w godzinach nadliczbowych, gdyby tej nieobecności nie było. Praca w godzinach nadliczbowych 
nie jest bowiem pracą planową, dlatego nie można przewidzieć, czy pracownik wykonywałby ją 
podczas swojej nieobecności. Przytoczony argument przemawia za dopełnianiem podstawy ekwi-
walentu w kontekście wszystkich zmiennych składników, również wynagrodzenia za nadgodziny. 

Wynagrodzenie zmienne
Podobnie jak ma to miejsce przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego, 

również obliczając podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop, w sytuacji gdy przez cały okres przy-
jęty do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu, poprzedzający miesiąc nabycia do niego pra-
wa, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy albo pełne miesiące 
kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne za okresy nie dłuższe 
niż jeden miesiąc (z powodu niewykonywania pracy przez cały miesiąc w wyniku choroby czy 
urlopu), uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wyna-
grodzenie (§ 16 i § 11 rozporządzenia urlopowego). Jeżeli pracownik przed nabyciem prawa do 
ekwiwalentu otrzymał wynagrodzenie za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymia-
ru, to podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie 
przepracowany.

 Składniki za okresy dłuższe niż jeden miesiąc przy naliczaniu 
ekwiwalentu
Przy ustalaniu podstawy ekwiwalentu, w odróżnieniu od podstawy wymiaru wynagrodzenia za 

urlop wypoczynkowy, uwzględnieniu podlegają składniki wynagrodzenia przysługujące pracow-
nikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Do takich składników należą np. premie zadaniowe 
kwartalne, półroczne, roczne. Wyjątkiem jest dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane pra-
cownikom sfery budżetowej, które zostało wyłączone ze składników uwzględnianych przy obli-
czaniu ekwiwalentu (§ 6 rozporządzenia urlopowego). Składniki te należy uwzględniać w średniej 
wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwi-
walentu. Należy przy tym pamiętać, że w odniesieniu do składników przysługujących za okresy 
dłuższe niż jeden miesiąc przepisy § 11 i § 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego mają odpowied-
nie zastosowanie. W praktyce oznacza to, że:

 ■ jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc nabycia 
prawa do ekwiwalentu, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy 
lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne za 
okresy dłuższe niż jeden miesiąc, przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe 
miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie. Przepis ten należy sto-
sować, odnosząc się do okresów dłuższych niż jeden miesiąc, za które przysługują składniki 
kwartalne, półroczne itp. Przykładowo, jeżeli pracownik otrzymujący premię kwartalną nie 
otrzymał jej za jeden z kwartałów z powodu nieprzepracowania w tym kwartale ani jednego 
dnia, to przy ustalaniu podstawy ekwiwalentu należy cofnąć się o jeden kwartał, uwzględnia-
jąc taki, w którym pracownik przepracował choćby jeden dzień;

 ■ jeżeli pracownik przed nabyciem prawa do ekwiwalentu otrzymał wynagrodzenie zmienne 
(przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc) za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia 
podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 
okres faktycznie przepracowany. Chodzi o sytuację, gdy z powodu krótkiego okresu zatrud-



75

 Kodeks kadr i płac
IFK

III. URLOPY PRACOWNICZE  [komentarz]

nienia pracownik nie przepracował odpowiednio długiego okresu, z którego uwzględnia się 
składniki za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. W takim przypadku należy uwzględnić krótszy 
okres; 

 ■ jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu przyjmowanego do ustalenia podstawy 
wymiaru ekwiwalentu, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się 
przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się 
przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (dopełnia się wynagrodzenie).

PRZYKŁAD 
Z pracownikiem wynagradzanym stałą stawką miesięczną w kwocie 3800 zł rozwiązano umo-
wę o pracę w styczniu 2015 r. Wymiar przysługującego mu, a niewykorzystanego urlopu wy-
nosi 8 dni, tj. 64 godziny (w tym 5 dni stanowi urlop zaległy i 3 dni urlop z bieżącego roku). 
W okresie zatrudnienia pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne za okresy 
nie dłuższe niż jeden miesiąc. Pracownik otrzymywał premie zadaniowe kwartalne, uzależ-
nione od indywidualnych wyników sprzedaży (premie w żaden sposób niezwiązane ze stałą 
stawką miesięczną). 
W okresie 12 miesięcy poprzedzających rozwiązanie umowy o pracę pracownikowi 4 razy 
wypłacono premię zadaniową kwartalną: 

 ■ w styczniu 2014 r.: 2300 zł (za IV kwartał 2013 r.),
 ■ w kwietniu 2014 r.: 1800 zł (za I kwartał 2014 r.),
 ■ w lipcu 2014 r.: 2100 zł (za II kwartał 2014 r.),
 ■ w październiku 2014 r.: 2600 zł (za III kwartał 2014 r.),

tj. łącznie: 8800 zł. 
W okresie od października 2013 r. do września 2014 r. pracownik przepracował 208 dni, a po-
winien przepracować 250 dni. W tej sytuacji do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop na-
leży przyjąć wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, tj. 3800 zł + 
+ składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, 
wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do 
ekwiwalentu, w średniej wysokości z tego okresu, tj. 881,46 zł, według poniższego wyliczenia: 

 ■ 8800 zł : 208 (liczba dni przepracowanych w okresie, za który zostały wypłacone premie 
kwartalne) = 42,31 zł,

 ■ 42,31 zł x 250 (liczba dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu 
pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w uwzględnianym okresie) = 
= 10 577,50 zł, 

 ■ 10 577,50 zł : 12 miesięcy = 881,46 zł.
Podstawa ustalenia wysokości ekwiwalentu wynosi 4681,46 zł (3800 zł + 881,46 zł). 
Wysokość ekwiwalentu wynosi 1783,68 zł, co wynika z wyliczenia: 

 ■ 4681,46 zł :  21 (współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w 2015 r.) = 222,93 zł,
 ■ 222,93 zł : 8 godz. = 27,87 zł (stawka za jedną godzinę urlopu),
 ■ 27,87 zł x 64 (liczba niewykorzystanych godzin urlopowych) = 1783,68 zł.

Obliczanie ekwiwalentu
Na podstawę wymiaru ekwiwalentu składają się trzy grupy elementów wynagrodzenia:

 ■ wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (z miesiąca nabycia przez 
pracownika prawa do ekwiwalentu),

 ■ średnia ze zmiennych składników wynagrodzenia, przysługujących za okresy nie dłuższe niż 
jeden miesiąc (z okresu 3 miesięcy poprzedzających),

 ■ średnia ze zmiennych składników wynagrodzenia, przysługujących za okresy dłuższe niż jeden 
miesiąc (z okresu 12 miesięcy poprzedzających).
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Suma wskazanych elementów stanowi ostateczną podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop 
wypoczynkowy. Tak ustaloną podstawę należy:

 ■ podzielić przez współczynnik ekwiwalentu, a następnie 
 ■ tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu podzielić przez liczbę godzin odpowiadającą 

dobowej normie czasu pracy, a następnie
 ■ tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzy-

stanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy stanowi rów-
nowartość przeciętnej liczby dni roboczych w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do 
8-godzinnego dnia pracy. Ponieważ wymiar czasu pracy w poszczególnych latach jest różny, różna 
jest również przeciętna liczba dni roboczych. Dlatego współczynnik obliczamy odrębnie w każ-
dym roku kalendarzowym i stosujemy przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył 
prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. W praktyce skutkuje to tym, że jeżeli pracownik ma 
prawo do ekwiwalentu za urlop za poprzedni i bieżący rok, a rozwiązanie umowy o pracę nastę-
puje w bieżącym roku, to stosujemy współczynnik obowiązujący w roku bieżącym.

Drugie z pojęć oznacza liczbę godzin odpowiadającą normie dobowej czasu pracy, jaka obo-
wiązuje danego pracownika. Dla większości pracowników dobowa norma czasu pracy wynosi 
8 godzin. Od ogólnej reguły są jednak wyjątki. Przykładem mogą być pracownicy z umiarkowa-
nylub znacznym stopniem niepełnosprawności, dla których obowiązująca dobowa norma czasu 
pracy może wynosić 7 godzin (po spełnieniu warunków określonych w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Kolejną grupą, dla której 
ustawodawca określił inną niż 8-godzinna normę dobową czasu pracy, są pracownicy służby 
zdrowia. W każdym przypadku ustalania kwoty ekwiwalentu za jedną godzinę otrzymany ekwi-
walent za jeden dzień należy podzielić przez liczbę godzin pracy, jaka stanowi dla danego pra-
cownika normę dobową. 

PRZYKŁAD 
Z pracownikiem wynagradzanym stałą stawką miesięczną w kwocie 4000 zł, otrzymującym 
również zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, w lutym 
2015 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Ponieważ pracownik nie wykorzystał przysłu-
gującego mu urlopu wypoczynkowego, konieczne jest wypłacenie ekwiwalentu za 10 dni za-
ległego i 5 dni bieżącego urlopu. W okresie 3 miesięcy poprzedzających pracownik otrzymał 
następujące wynagrodzenie: 

Lp. Pozycja na liście płac 11/2014 12/2014 1/2015

1 2 3 4 5

1. Wynagrodzenie zasadnicze 4000,00 4000,00 4000,00

2. Liczba godzin nominalnych 144 168 160

3. Liczba dni nominalnych 18 21 20

4. Liczba dni przepracowanych 18 19 18

5. Liczba godzin urlopu wypoczynkowego  8  

6. Liczba godzin urlopu okolicznościowego  8 16

7. Liczba godzin przepracowanych (w nominalnym 
czasie pracy)

144 152 144

8. Liczba godzin nadliczbowych 50% 4  12

9. Wynagrodzenie zasadnicze 4000,00 4000,00 4000,00
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1 2 3 4 5

10. Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 111,12 300,00

11. Dodatek za godziny nadliczbowe – 50% 55,56 150,00

12. Premia regulaminowa miesięczna 590,00 468,00 615,00

13. Premia uznaniowa  220,00  

14. Uzupełnienie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy  52,60  

15. Uzupełnienie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy  23,44 119,68

16. Przychód brutto (suma poz. od 9 do 15) 4756,68 4764,04 5184,68

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należy rozpocząć od ustalenia jego pod-
stawy wymiaru. Składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia-
my w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, tj. w kwocie 4000 zł. 
Następnie wyliczamy przeciętną kwotę wynikającą ze składników zmiennych, przysługują-
cych za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (w podanym przykładzie jest to wynagrodzenie 
za godziny nadliczbowe oraz premia regulaminowa miesięczna):

 ■ 111,12 zł + 55,56 zł + 590 zł + 468 zł + 300 zł + 150 zł + 615 zł = 2289,68 zł,
 ■ 2289,68 : 55 (liczba dni przepracowanych) = 41,63 zł; 41,63 zł x 59 (liczba dni wynikających 

z obowiązku pracy) = 2456,17 zł,
 ■ 2456,17 zł :  3 miesiące = 818,72 zł (przeciętna z 3 miesięcy wynikająca ze składników 

zmiennych),
 ■ 4000 zł + 818,72 zł = 4818,72 zł, 
 ■ 4818,72 zł : 21 (współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w 2015 r.) = 229,46 zł, 
 ■ 229,46 zł : 8 godz. = 28,68 zł (stawka za jedną godzinę urlopu, za który wypłacamy ekwiwalent),
 ■ 28,68 zł x 120 godz. (liczba godzin niewykorzystanego urlopu: 15 dni x 8 godz.) = 3441,60 zł.

Współczynnik urlopowy
Współczynnik do ustalania ekwiwalentu za urlop oblicza się, odejmując od liczby dni w danym 

roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych 
od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzy-
many wynik dzieli się przez 12, tj. przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym.

Współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w 2015 r. wynosi 21, zgodnie z wyliczeniem: 
 ■ liczba dni kalendarzowych w 2015 r.: 365 dni,
 ■ liczba dni odpowiadająca liczbie niedziel, świąt i dni wolnych wynikających z przeciętnie pięcio-

dniowego tygodnia pracy zgodnie z wyliczeniem na podstawie art. 130 Kodeksu pracy: 113 dni, 
 ■ 365 (liczba dni kalendarzowych w 2015 r.) – 113 (liczba dni odpowiadająca liczbie niedziel, 

świąt i dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy) = 252 (liczba 
dni roboczych w roku kalendarzowym),

 ■ 252 (liczba dni roboczych w 2015 r.) : 12 (liczba miesięcy w roku kalendarzowym) = 21 (prze-
ciętna liczba dni roboczych w roku kalendarzowym). 

Trzeba mieć na uwadze, że dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy 
stosować współczynnik ekwiwalentowy w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu, np. dla 
1/2 wymiaru czasu pracy współczynnik wynosi 10,5 (21 x 1/2).

Komentarz:
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
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Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu 
wychowawczego
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1139)

Na podstawie art. 1866 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Termin i forma złożenia wniosku] 
Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego 

składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym 
zamierza się korzystać z tego urlopu.

§ 2. [Wniosek o udzielenie urlopu wychowaw-
czego]

1. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawcze-
go zawiera:
1)  wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia ur-

lopu wychowawczego;
2)  wskazanie okresu urlopu wychowawczego, 

który dotychczas został wykorzystany na dane 
dziecko;

3)  określenie liczby części urlopu wychowawcze-
go, z których dotychczas skorzystano na dane 
dziecko.
2. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowaw-

czego dołącza się pisemne oświadczenie drugie-
go rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru 
korzystania z urlopu wychowawczego przez okres 
wskazany we wniosku.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, nie 
jest wymagane w razie:
1)  ograniczenia drugiemu rodzicowi albo po-

zbawienia drugiego rodzica władzy rodziciel-
skiej;

2)  ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego 
opiekuna dziecka;

3)  gdy zachodzą niedające się usunąć przeszko-
dy do uzyskania takiego oświadczenia.
4. W razie zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 3, do wniosku o udzielenie urlopu wy-
chowawczego dołącza się:
1)  prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu 

drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej albo 
o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzi-

cielskiej – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 
pkt 1;

2)  prawomocne orzeczenie sądu o ogranicze-
niu albo zwolnieniu z opieki drugiego opie-
kuna dziecka – w przypadku, o którym mowa 
w ust. 3 pkt 2;

3)  dokumenty lub pisemne oświadczenie, po-
twierdzające, że zachodzą niedające się usu-
nąć przeszkody do uzyskania pisemnego 
oświadczenia drugiego rodzica lub opieku-
na dziecka o braku zamiaru korzystania z ur-
lopu wychowawczego przez okres wskazany 
we wniosku – w przypadku, o którym mowa 
w ust. 3 pkt 3.
5. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowaw-

czego dołącza się także:
1)  pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub 

opiekuna dziecka o okresie, w którym zamie-
rza on korzystać z urlopu wychowawczego, je-
żeli zamiarem rodziców lub opiekunów dziecka 
jest jednoczesne korzystanie z tego urlopu;

2)  orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności dziecka, w przypadku, 
o którym mowa w art. 186 § 3 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwanej da-
lej „Kodeksem pracy”.
§ 3. [Wniosek o urlop wychowawczy w peł-

nym wymiarze]
1. Rodzic lub opiekun dziecka składają-

cy wniosek o urlop wychowawczy w wymiarze 
36 miesięcy albo wniosek o kolejną część urlopu 
wychowawczego w sytuacji, gdy korzystał z po-
przednich części tego urlopu, a wymiar urlopu 
wychowawczego określony we wnioskowanej 
części oraz okres urlopu dotychczas wykorzysta-
ny na dane dziecko obejmuje łącznie 36 miesię-
cy, zawiera w nim dodatkowo oświadczenie do-
tyczące okoliczności, o których mowa w art. 186 
§ 9 zdanie pierwsze albo § 10 zdanie pierwsze 
Kodeksu pracy.
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2. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowaw-
czego dołącza się:
1)  akt zgonu drugiego rodzica dziecka – w przy-

padku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 1 Ko-
deksu pracy;

2)  prawomocne orzeczenie sądu o ubezwłasno-
wolnieniu drugiego rodzica, dokument potwier-
dzający niepełnoletność drugiego rodzica, gdy 
rodzice dziecka nie są małżeństwem, albo pra-
womocne orzeczenie sądu o ustaleniu ojco-
stwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy 
rodzicielskiej – w przypadku, o którym mowa 
w art. 186 § 9 pkt 2 Kodeksu pracy;

3)  prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu 
drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo 
o jej ograniczeniu lub zawieszeniu – w przy-
padku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 3 
Kodeksu pracy;

4)  prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu 
opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi 
albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki 
– w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 10 
zdanie pierwsze Kodeksu pracy.

§ 4. [Udzielanie urlopu wychowawczego]
1. Pracodawca udziela urlopu wychowawcze-

go na okres wskazany we wniosku.
2. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wycho-

wawczego został złożony bez zachowania termi-
nu, o którym mowa w § 1, urlopu udziela się nie 
później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia 
złożenia tego wniosku.

3. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie 
urlopu wychowawczego po dokonaniu czynno-
ści prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy 
o pracę, urlopu udziela się na okres nie dłuższy 
niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek 
dokonania tej czynności.

§ 5. [Cofnięcie wniosku o urlop wychowaw-
czy] 

Pracownik może wycofać wniosek o udziele-
nie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni 
przed rozpoczęciem tego urlopu, składając praco-
dawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

§ 6. [Wejście w życie] 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

1 października 2013 r. 

KOMENTARZ

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

Komentowane rozporządzenie szczegółowo reguluje sposób ubiegania się o urlop wychowaw-
czy. Udzielenie tego rodzaju urlopu jest możliwe tylko na wniosek pracownika. Nie ma zatem 
możliwości, aby stroną inicjującą skorzystanie przez pracownika z urlopu wychowawczego był 
pracodawca. 

Termin i forma złożenia wniosku o urlop wychowawczy 
Rozporządzenie wymaga, aby wniosek pracownika o urlop wychowawczy miał formę pisem-

ną. Ponieważ przepisy prawa pracy nie regulują kwestii formalnych w zakresie zachowania for-
my pisemnej, należy w tym przypadku odwołać się do ogólnych reguł obowiązujących w prawie 
cywilnym, które jest odpowiednio stosowane do spraw nieuregulowanych prawem pracy. Dla 
zachowania formy pisemnej wystarczy więc, co 
do zasady, złożenie własnoręcznego podpisu na 
dokumencie zawierającym treść oświadczenia 
woli. Natomiast przesłanie oświadczenia w for-
mie elektronicznej będzie skuteczne w przypadku 
posłużenia się bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym. Powyższe zasady mają zastosowanie 
do wniosku w sprawie urlopu wychowawczego. 
Co do zasady, wysłanie zwykłego e-maila zawie-
rającego wniosek w sprawie udzielenia urlopu nie spełnia wymogu formy pisemnej. Podobnie 
złożenie wniosku ustnie (osobiście lub telefonicznie) nie będzie wiązało pracodawcy, niezależnie 

UWAGA!
Prawidłowo złożony wniosek pracownika o urlop wy-
chowawczy powoduje, że pracodawca nie może odmó-
wić jego udzielenia lub proponować innego terminu 
jego wykorzystania. 



80

marzec 2015
IFK

[komentarz] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY

od faktu, że wymagana rozporządzeniem forma pisemna nie jest obarczona rygorem nieważności 
na wypadek jej niezachowania. 

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii obliczania terminów. Należy zatem odwołać się 
do zasad prawa cywilnego obowiązujących w tym zakresie. Termin 2 tygodni przed rozpo-
częciem urlopu wychowawczego, jaki ma pracownik na złożenie wniosku o ten urlop, jest 
terminem minimalnym. Nie ma więc przeszkód, aby pracownik złożył wniosek z większym 
wyprzedzeniem. 

PRZYKŁAD
7 stycznia 2015 r. pracownica złożyła wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, w którym 
wskazała jako początkową datę tego urlopu 9 marca 2015 r. Postępowanie pracownicy jest 
prawidłowe. Dłuższy czas, jaki biegnie między złożeniem wniosku a rozpoczęciem urlopu 
daje pracodawcy większe możliwości np. na zorganizowanie zastępstwa. 

Wniosek o urlop wychowawczy
Składając wniosek o urlop wychowawczy, należy wskazać dokładną datę początkową oraz 

końcową korzystania z tego urlopu. Ponadto we wniosku trzeba wskazać okres urlopu wycho-
wawczego dotychczas wykorzystany na dane dziecko przez pracownika. 

Wskazanie okresu urlopu wychowawczego wykorzystanego na dane dziecko może nastą-
pić na dwa sposoby. Można to zrobić przez zliczenie przedziału (przedziałów) czasu i po-
danie zbiorczego okresu wykorzystanego urlopu na jedno dziecko. Można również odrębnie 
wykazać poszczególne okresy, w jakich miało miejsce wykorzystanie urlopu wychowawczego, 
wskazując ich daty początkowe oraz końcowe. W takim przypadku informacja ta będzie jed-
nocześnie odnosiła się do trzeciego wymogu w zakresie zawartości wniosku, jakim jest okre-
ślenie liczby części urlopu wychowawczego, z których skorzystano na dane dziecko. W przy-
padku gdy wnioskodawca nie korzystał dotychczas z urlopu wychowawczego, umieszcza 
stosowną informację.

Przykładowy zapis dotyczący długości okresu urlopu wychowawczego i określenia czę-
ści, w jakich był on wykorzystany

„Proszę o udzielenie urlopu wychowawczego w okresie od 9.03.2015 r. do 31.12.2015 r.”.
„Dotychczas został wykorzystany urlop wychowawczy w 1 części w okresie od 1.10.2014 r. do 
31.10.2014 r.”.

Komentowane rozporządzenie wymaga od rodziców lub opiekunów dziecka porozumienia się 
w zakresie tego, które z nich będzie korzystało z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym we 
wniosku. Zatem gdy matka dziecka będzie składała wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, 
powinna dołączyć pisemne oświadczenie drugiej strony o braku zamiaru korzystania z omawia-
nego  urlopu w okresie wskazanym we wniosku. 

W praktyce może powstać problem, czy oświadczenie to musi obligatoryjnie być osob-
nym dokumentem, czy też może być spisane na tym samym arkuszu papieru, na którym 
umieszczono wniosek w sprawie urlopu wychowawczego. Dokładne brzmienie przepisu 
wskazuje, że oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu powinno być dokumentem 
odrębnym od wniosku urlopowego. Można jednak przyjąć, że jeśli jest ono umieszczone na 
tym samym dokumencie co wniosek i daje się wyraźnie od niego oddzielić (np. jest umiesz-
czone na drugiej stronie), wówczas może tak zostać przyjęte przez pracodawcę. Co do 
zasady, oświadczenie drugiej strony, w przypadku gdy stanowi osobny dokument, powinno 
być złożone w tym samym czasie co wniosek o urlop wychowawczy. Powstaje pytanie, jaka 
będzie skuteczność wniosku w sytuacji, gdy oświadczenie zostanie złożone np. z kilkudnio-
wym opóźnieniem.
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PRZYKŁAD
Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy 16 lutego 2015 r., wskazując jako począt-
kową datę rozpoczęcia urlopu 4 marca 2015 r. Ze względu na fakt, że ojciec dziecka przeby-
wa za granicą, oświadczenie mogło być dostarczone pracodawcy 23 lutego 2015 r. W takiej 
sytuacji możliwe są dwa rozwiązania. Pracodawca może uzależnić bieg rozpoczęcia 2-tygo-
dniowego terminu od doręczenia oświadczenia. Z kolei w drugim przypadku termin 2 tygodni 
biegnie, a udzielenie urlopu wychowawczego będzie uzależnione od późniejszego złożenia 
oświadczenia ojca dziecka. Decyzja, jak postąpić, będzie należała do pracodawcy, ponieważ 
przepisy nie rozstrzygają tej kwestii.

Wzór oświadczenia o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez drugie-
go z rodziców/opiekunów dziecka

................................................ ................................................
     (imię i nazwisko drugiego rodzica)                                                                                                     (miejscowość, data)

................................................
                         (adres)

 ................................................
                                                                                                                                                                     (nazwa pracodawcy)

Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego

Oświadczam, że nie mam zamiaru korzystać z urlopu wychowawczego na syna/córkę, data uro-
dzenia ........................, w terminie od dnia ............................... do dnia .................................

Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego mojej żony …..
..................................... wnioskującej o wykorzystanie urlopu w terminie od dnia …............ do 
dnia ...................................
                                                                                                                         ....................................
                                                                                                                                                                                           (podpis) 

Komentowane rozporządzenie zawiera katalog sytuacji, których wystąpienie powoduje, że nie 
ma obowiązku dostarczenia pracodawcy oświadczenia o braku zamiaru korzystania z urlopu wy-
chowawczego przez drugiego rodzica lub opiekuna dziecka. Właściwe zrozumienie okoliczności 
wyłączających obowiązek złożenia oświadczenia w sprawie braku zamiaru korzystania z urlopu 
wychowawczego wymaga odwołania się do regulacji prawa cywilnego i rodzinnego. Pierwsza 
przesłanka wyłączająca obowiązek złożenia oświadczenia odnosi się bowiem do pojęcia władzy 
rodzicielskiej. 

Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (art. 93 § 1 ustawy z 25 lutego 
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy; j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.). W praktyce władza ta 
może podlegać ograniczeniu, pozbawieniu lub zawieszeniu. Decyzja w tej kwestii należy do sądu 
rodzinnego. Ograniczenie władzy rodzicielskiej ma związek z niemożnością sprawowania wła-
dzy rodzicielskiej na skutek np. niepozostawania w związku małżeńskim. Wówczas sprawowanie 
władzy rodzicielskiej powierza się jednemu rodzicowi z jednoczesnym jej ograniczeniem wobec 
drugiego rodzica. Pozbawienie władzy rodzicielskiej występuje natomiast w takich sytuacjach, jak 
np. choroba psychiczna rodzica, nadużywanie władzy rodzicielskiej, uchylanie się od obowiąz-
ków rodzicielskich. Jedna z powyższych sytuacji może spowodować wydanie przez sąd orzeczenia 
o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Komentowane rozporządzenie nie odnosi się natomiast do 
kwestii zawieszenia władzy rodzicielskiej. W przypadku opiekunów dziecka takie okoliczności, 
jak ograniczenie i pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, powodują, że nie ma obowiązku 
dostarczenia oświadczenia o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego. 
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Najbardziej nieprecyzyjną przesłanką powodującą brak obowiązku załączania tego oświadcze-
nia są niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. Sformułowanie użyte 
w rozporządzeniu może w praktyce budzić wątpliwości w związku z użyciem słowa „przeszkody”. 
Posłużenie się liczbą mnogą może sugerować, że niezłożenie oświadczenia o braku zamiaru sko-
rzystania z urlopu będzie usprawiedliwione wystąpieniem przynajmniej dwóch przeszkód nieda-
jących się usunąć. Wydaje się jednak, że taka interpretacja jest zbyt restrykcyjna i nie odpowiada 
potrzebom praktyki. Można zatem przyjąć, że jedna nieusuwalna przeszkoda jest wystarczająca 
do nieskładania omawianego zaświadczenia. 

Wystąpienie okoliczności powodujących, że nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświad-
czenia drugiego rodzica lub opiekuna o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego 
w terminie wskazanym we wniosku, powinno być udokumentowane. W przypadku ograniczenia 
lub pozbawienia władzy rodzicielskiej lub opieki wnioskodawca powinien dołączyć prawomocne 
orzeczenia sądu. W razie wystąpienia nieusuwalnych przeszkód należy przedłożyć potwierdzające 
je dokumenty lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy. Oświadczenie pracownika o niemoż-
ności przedstawienia pracodawcy oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna podlega ocenie 
pracodawcy. 

PRZYKŁAD
Pracownica wnioskująca o urlop wychowawczy nie jest w stanie przedłożyć oświadczenia 
o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez ojca dziecka, ponieważ oj-
ciec uległ wypadkowi. Pracownica do wniosku urlopowego załączyła oświadczenie, w któ-
rym wskazała, że „z powodu niedających się usunąć przeszkód nie ma możliwości załą-
czenia oświadczenia o braku zamiaru skorzystania z urlopu wychowawczego przez ojca 
dziecka w terminie wskazanym we wniosku”. Należy przyjąć, że powyższe oświadczenie, 
ze względu na jego ogólną treść, nie potwierdza okoliczności uniemożliwiających uzyskanie 
oświadczenia. 

Komentowane rozporządzenie nakłada na wnioskodawcę obowiązek dostarczenia dodatko-
wych dokumentów w przypadku wystąpienia okoliczności w nim wskazanych. Jednym z upraw-
nień rodziców lub opiekunów dziecka jest możliwość wspólnego korzystania z urlopu wycho-
wawczego w tym samym czasie przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Wówczas do wniosku 
powinno być załączone oświadczenie drugiego rodzica zawierające wskazanie okresu jednoczes-
nego korzystania z urlopu. W praktyce może się zdarzyć, że decyzja o wspólnym korzystaniu 
z urlopu zapadnie po złożeniu wniosku. Również w takim przypadku pracodawca powinien być 
poinformowany o tym fakcie stosownym oświadczeniem. 

Pracownik będący rodzicem lub opiekunem niepełnosprawnego dziecka, które wymaga opieki, 
ma prawo do skorzystania z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, 
nie dłużej niż do uzyskania przez dziecko 18. roku życia. Stan zdrowia takiego dziecka powinien 
być potwierdzony orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawno-
ści. Nie są to jednak takie same orzeczenia. Ich wydanie jest uwarunkowane wiekiem dziecka. 
W przypadku dziecka, które nie ukończyło 16. roku życia, wystawiane jest orzeczenie o niepeł-
nosprawności, bez określenia jego stopnia. Stopień niepełnosprawności jest orzekany dopiero 
w stosunku do osób, które ukończyły 16 lat.

Wniosek o pełny wymiar urlopu wychowawczego
Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze 36 miesięcy i może być wykorzystany w całości 

lub podzielony maksymalnie na 5 części. Jednak prawo do jednego miesiąca urlopu wychowaw-
czego przysługuje wyłącznie jednemu z rodziców. Jeden rodzic może zatem wykorzystać maksy-
malnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego. Jednemu rodzicowi przysługuje prawo do pełnego 
wymiaru urlopu wychowawczego, jeżeli:

 ■ drugi rodzic dziecka nie żyje,
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 ■ drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 ■ drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograni-

czeniu lub zawieszeniu.

Również jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna, przysługuje mu urlop wycho-
wawczy w wymiarze 36 miesięcy. 

W takich przypadkach uprawniony ma prawo złożyć wniosek w sprawie urlopu wychowaw-
czego, w którym wyrazi zamiar skorzystania z całej puli urlopu. Może się również zdarzyć sy-
tuacja, w której uprawniony wykorzystał część urlopu wychowawczego, a kolejny wniosek od-
nosi się do całej pozostałej puli urlopowej. W takich przypadkach wniosek powinien zawierać 
oświadczenie dotyczące śmierci drugiego rodzica lub faktu, że dziecko pozostaje pod opieką 
jednego opiekuna. 

Komentowane rozporządzenie reguluje kwestię dodatkowych załączników, jakie wnioskujący 
o urlop wychowawczy w pełnym wymiarze powinien dołączyć do wniosku. Pierwszą okolicz-
nością jest zgon drugiego rodzica. W takim przypadku do wniosku trzeba dołączyć akt zgonu 
drugiego rodzica. Sporządzany przez USC na podstawie karty zgonu akt zgonu jest wydawany 
osobie f izycznej zgłaszającej zgon w formie trzech bezpłatnych skróconych odpisów. Akt zgonu 
stanowi część księgi stanu cywilnego. Ma to istotne znaczenie na wypadek, gdyby osoba składa-
jąca wniosek o urlop wychowawczy nie była (z różnych przyczyn) w posiadaniu jednego z trzech 
bezpłatnych odpisów. Wówczas istnieje możliwość uzyskania odpisu aktu zgonu. 

Pozostałe przypadki uprawniające do pełnego wymiaru urlopu wychowawczego, opisane 
wcześniej, powinny być udokumentowane prawomocnymi orzeczeniami sądu. 

Udzielanie urlopu wychowawczego
Komentowane rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenia urlopu wycho-

wawczego na czas wskazany we wniosku (pod warunkiem że okres ten nie wykracza poza okres 
wynikający z przepisów określających wymiar urlopu wychowawczego). 

PRZYKŁAD
Pracodawca zatrudnia w dziale kadr dwóch pracowników. Wykonują oni podobne obowią-
zki i zastępują się wzajemnie np. w okresach urlopowych czy innych nieobecności. Jeden 
z pracowników złożył wniosek o urlop wychowawczy, dopełniając wszystkich związanych 
z tym formalności dotyczących załączników, oświadczeń oraz terminów. Następnego dnia 
drugi pracownik uległ wypadkowi. W związku z faktem, że niezdolność pracownika do pra-
cy przekracza termin 2 tygodni, pracodawca oświadczył, że z przyczyn organizacyjnych nie 
udzieli pracownikowi urlopu w terminie wskazanym we wniosku. Postępowanie pracodawcy 
jest nieprawidłowe. W takich okolicznościach pracodawca nie ma prawa odmowy udzielenia 
pracownikowi urlopu, posiłkując się przepisami dotyczącymi urlopu wypoczynkowego z za-
kresu przesunięcia terminu urlopu. Przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń (poza pra-
widłowym złożeniem wniosku), na które mógłby się powołać pracodawca, chcąc odmówić 
udzielenia urlopu wychowawczego. 

Komentowane rozporządzenie nie zawiera regulacji określającej, jaka jest skuteczność wnios-
ku, który nie spełnia wymagań formalnych, np. pracownik, będąc do tego zobowiązany, nie 
przedłożył wymaganych załączników. Można przyjąć, że taki wniosek będzie bezskuteczny, tym 
samym pracodawca nie będzie nim związany. Rozporządzenie, formułując szczegółowe warunki 
formalne wniosku oraz dokumentacji mu towarzyszącej, nie pozwala na dowolność ze strony 
wnioskodawcy w omawianym zakresie. Zatem jeśli uprawniony złoży wniosek niekompletny, nie 
będzie miał wobec pracodawcy roszczenia o udzielenie urlopu wychowawczego. Pracodawca 
będzie mógł się powstrzymać z jego udzieleniem i nie będzie to stanowiło wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika. 
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Komentowane rozporządzenie nie zawiera również odpowiedzi na pytanie, czy załączane przez 
wnioskodawcę dokumenty (orzeczenia) powinny być oryginalne, czy wystarczające jest posłu-
żenie się np. kserokopiami. Ponieważ nie można wykluczyć, że dokumenty niezbędne do wnios-
kowania o urlop wychowawczy okażą się potrzebne w innych sytuacjach (poza pracą), można 
przyjąć, że pracodawca powinien przyjąć kserokopie załączanych dokumentów. Warto jednak, 
dostarczając wniosek o urlop, udostępnić pracodawcy do wglądu oryginały dokumentów. 

Co do zasady, wniosek o urlop wychowawczy jest składany z 2-tygodniowym wyprzedzeniem 
w stosunku do planowanej daty rozpoczęcia urlopu. W praktyce niezachowanie tego wymogu nie 
jest brakiem dyskwalifikującym taki wniosek z przyczyn formalnych. Obowiązkiem pracodawcy 
jest wówczas udzielenie urlopu w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia wniosku. 

W praktyce może dojść do sytuacji, w której pracownik postanowi skorzystać z urlopu wycho-
wawczego po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę. W takim przypadku nie ma przeszkód, 
aby pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego. Jednak 
długość tego urlopu będzie limitowana. Może on trwać maksymalnie do dnia rozwiązania umo-
wy, niezależnie od długości trwania urlopu, jaką pracownik wpisał we wniosku. 

Cofnięcie wniosku o urlop wychowawczy
Uwzględniając potrzeby pracodawcy, szczególnie w sferze organizacyjnej (zapewnienie normal-

nej organizacji pracy), oraz pracowników ustawodawca przewidział możliwość cofnięcia wniosku 
o urlop wychowawczy. Pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie w tej sprawie w ter-
minie nie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem biegu urlopu. Niezbędne jest zachowanie 
formy pisemnej. Zatrudniony nie może zatem skutecznie odwołać wniosku o urlop, telefonując 
do pracodawcy czy wysyłając mu wiadomość SMS w tej sprawie. 

Przepisy rozporządzenia nie regulują kwestii niezachowania 7-dniowego terminu; nie wskazu-
ją, jakie w takim przypadku są konsekwencje. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że termin 
na cofnięcie wniosku urlopowego jest tzw. terminem instrukcyjnym. Oznacza to, że uprawniony, 
co do zasady, powinien go przestrzegać, ale jego niezachowanie nie powoduje utraty możliwości 
złożenia takiego wniosku. Powstaje jednak pytanie, czy i w jakim zakresie będzie on skuteczny. 
Należy przyjąć, że żądanie, aby pracownik wykorzystał dni urlopu wychowawczego odpowiada-
jące różnicy między faktycznym terminem złożenia wniosku a 7-dniowym terminem, jest dopusz-
czalne.

PRZYKŁAD 
Pracownik złożył wniosek o urlop wychowawczy 23 lutego 2015 r., wskazując jako jego po-
czątkową datę 9 marca 2015 r. Pracodawca, aby zapewnić normalną organizację pracy, pod-
jął starania w celu znalezienia zastępstwa za pracownika. Ponieważ potrzeba skorzystania 
z urlopu okazała się nieaktualna, pracownik złożył wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu 
6 marca 2015 r., nie zachowując 7-dniowego terminu. W omawianym przypadku pracodawca 
ma możliwość nieuwzględnienia wniosku pracownika. Nie powinien jednak żądać wykorzy-
stania całego wnioskowanego urlopu. Wystarczy, że pracownik wykorzysta urlop wychowaw-
czy do 13 marca br.  

Komentarz:
Sebastian Kryczka –  specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, od kilkunastu lat 

specjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz wybranych 
zagadnieniach prawa cywilnego i administracyjnego, autor wielu 
artykułów i komentarzy z tej dziedziny
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IV. Należności ze stosunku pracy

Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 29 maja 1996 r.

w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie 
niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego 

podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków 
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności 

przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz.U. Nr 62, poz. 289, Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 15, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1811, Dz.U. 

z 2003 r. Nr 230, poz. 2292)

Na podstawie art. 297 Kodeksu pracy zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. [Stosowanie zasad dotyczących ustala-
nia ekwiwalentu pieniężnego za urlop] 

Przy ustalaniu wynagrodzenia:
1)  za czas pozostawania bez pracy, przysługują-

cego pracownikowi przywróconemu do pracy 
(art. 47 i 57 § 1 i 2 Kodeksu pracy),

2)  za czas do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli 
został zastosowany okres wypowiedzenia krót-
szy od wymaganego (art. 49 Kodeksu pracy),

3)  za okres wypowiedzenia lub za okres rów-
ny okresowi wypowiedzenia, przysługujące-
go pracownikowi odwołanemu ze stanowiska 
(art. 70 § 2 i art. 72 § 2 Kodeksu pracy) 

stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

§ 2. [Stosowanie zasad dotyczących ustala-
nia ekwiwalentu pieniężnego za urlop] 

1. Zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwi-
walentu pieniężnego za urlop stosuje się także 
w celu obliczenia:
1)  odszkodowania przysługującego pracowniko-

wi z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę zawartej na czas nie określony 
(art. 361 § 1 Kodeksu pracy),

2)  odszkodowania przysługującego pracownikowi 
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z na-
ruszeniem przepisów prawa pracy (art. 471, 50 
§ 1 i 4 oraz art. 58 i 60 Kodeksu pracy),

3)  odszkodowania przysługującego pracowni-
kowi, który rozwiązał umowę o pracę bez wy-

powiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia 
przez pracodawcę podstawowych obowiązków 
wobec pracownika (art. 55 § 11 Kodeksu pracy),

 4)  odszkodowania przysługującego pracodawcy 
w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez 
pracownika umowy o pracę bez wypowiedze-
nia (art. 612 § 1 Kodeksu pracy),

 5)  odszkodowania przysługującego pracowniko-
wi, którego umowa o pracę wygasa z powodu 
śmierci pracodawcy (art. 632 § 2 Kodeksu pracy),

 6)  odprawy przysługującej pracownikowi, które-
go stosunek pracy rozwiązał się wskutek wy-
gaśnięcia mandatu (art. 75 Kodeksu pracy),

 7)  odprawy pieniężnej przysługującej pracowni-
kowi w związku z przejściem na emeryturę lub 
rentę (art. 921 § 1 Kodeksu pracy),

 8)  odprawy pośmiertnej przysługującej rodzinie 
zmarłego pracownika (art. 93 § 2 Kodeksu pracy),

 9)  odszkodowania przysługującego pracowniko-
wi w związku z niewydaniem w terminie lub 
wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy 
(art. 99 § 2 Kodeksu pracy),

10)  kwoty jednodniowego wynagrodzenia do ce-
lów określonych w art. 108 § 3 Kodeksu pracy,

11)  odszkodowania przysługującego pracowniko-
wi młodocianemu w przypadku rozwiązania 
z nim umowy o pracę z powodu braku moż-
liwości zapewnienia innej pracy nie zagrażają-
cej zdrowiu (art. 201 § 2 Kodeksu pracy).
2. Odszkodowania, o których mowa w ust. 1 

pkt 3, 4 i 5, przysługujące w wysokości wynagro-
dzenia za okres dwóch tygodni, stanowią połowę 
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miesięcznej kwoty ustalonej według zasad przewi-
dzianych w ust. 1.

§ 2a. [Sposób obliczania wynagrodzenia] 
Wynagrodzenia, odszkodowania i inne należno-

ści ustalane w wysokości wynagrodzenia za jeden 
dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden 
dzień, oblicza się dzieląc miesięczną kwotę ustaloną 
według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwi-
walentu pieniężnego za urlop, przez współczynnik, 
o którym mowa w § 13 ust. 2, a następnie mnożąc 
przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie, 
odszkodowanie lub inna należność są ustalane.

§ 3. [Wysokość odszkodowania za szkodę 
wyrządzoną pracodawcy] 

Kwotę wynagrodzenia do celów ustalenia wy-
sokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną 
pracodawcy przez pracownika (art. 119 Kodeksu 
pracy) oblicza się według zasad obowiązujących 
przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, 
bez uwzględnienia zmian w warunkach wynagra-
dzania lub wysokości składników wynagrodzenia 
wprowadzonych po dniu wyrządzenia szkody.

§ 4. [Ustalanie należności za niewykonywanie 
pracy] 

1. Przy ustalaniu wynagrodzenia określone-
go procentowo w celu obliczenia wynagrodzenia: 
za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik 
był gotów do jej wykonania, oraz za czas nieza-
winionego przez pracownika przestoju (art. 81 
§ 1 Kodeksu pracy), dodatku za pracę w godzi-
nach nadliczbowych (art. 1511 § 3 Kodeksu pracy) 
oraz wynagrodzenia za czas dyżuru (art. 1515 § 3 
Kodeksu pracy) stosuje się zasady obowiązujące 
przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

2. W celu obliczenia należności określonych 
w ust. 1 za jedną godzinę:
1)  według składników wynagrodzenia określo-

nych w stawce miesięcznej w stałej wysokości 
– należy tę stawkę podzielić przez liczbę go-
dzin pracy przypadających do przepracowania 
w danym miesiącu,

2)  według zmiennych składników wynagrodzenia 
– wynagrodzenie ustalone według zasad okre-
ślonych w ust. 1 dzieli się przez liczbę godzin 
przepracowanych przez pracownika w okre-
sie, z którego ustala się to wynagrodzenie.
§ 4a. [Różnice wynikające z osobistego za-

szeregowania] 
Przy ustalaniu należności, o których mowa w § 4 

ust. 1, dla pracowników otrzymujących wynagro-
dzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, 

określonego stawką miesięczną, wynagrodzenie za 
1 godzinę ustala się dzieląc miesięczną stawkę wy-
nagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadają-
cych do przepracowania w danym miesiącu.

§ 4b. [Dodatkowe wynagrodzenie za pracę 
w porze nocnej] 

Przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia 
przysługującego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu 
pracy, za godzinę pracy w porze nocnej minimalne 
wynagrodzenie za pracę przewidziane w tym prze-
pisie dzieli się przez liczbę godzin pracy przypada-
jących do przepracowania w danym miesiącu.

§ 5. [Wynagrodzenie za czas zwolnienia od 
pracy i niewykonywania pracy] 

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnie-
nia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, 
gdy przepisy przewidują zachowanie przez pra-
cownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się za-
sady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia 
za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustala-
ne w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, 
w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres 
niewykonywania pracy.

§ 5a. [Ustalanie wynagrodzenia za pełny mie-
sięczny wymiar czasu pracy] 

Przepis § 5 stosuje się odpowiednio przy usta-
laniu wynagrodzenia za pełny miesięczny wymiar 
czasu pracy w przypadku określonym w art. 1512 
§ 2 Kodeksu pracy.

§ 6. (uchylony).
§ 7. [Dodatek wyrównawczy] 
1. Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia 

przysługujący:
1)  pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko pier-

sią (art. 179 § 4 Kodeksu pracy),
2)  pracownikowi, u którego stwierdzono objawy 

wskazujące na powstawanie choroby zawodo-
wej (art. 230 § 2 Kodeksu pracy),

3)  pracownikowi, który stał się niezdolny do wy-
konywania dotychczasowej pracy wskutek 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 
(art. 231 Kodeksu pracy),

stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okre-
su poprzedzającego przeniesienie a wynagrodze-
niem po przeniesieniu pracownika do innej pracy.

2. Wynagrodzenie do celów określenia dodatku 
wyrównawczego oblicza się według zasad obowią-
zujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

§ 8. [Zmniejszanie dodatku wyrównawczego] 
Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia 

według składników wynagrodzenia określonych 
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w stawkach miesięcznych w stałej wysokości 
zmniejsza się za każdy dzień pracy, za który pra-
cownikowi po powierzeniu innej pracy nie przysłu-
guje wynagrodzenie za pracę. W tym celu kwotę 
dodatku wyrównawczego dzieli się przez współ-
czynnik, o którym mowa w § 13 ust. 2, a w przy-
padku otrzymania przez pracownika wynagro-
dzenia określonego w art. 92 Kodeksu pracy albo 
zasiłku przewidzianego w ustawie o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa – przez 30; otrzy-
many wynik mnoży się przez liczbę dni, za które 
pracownikowi przysługiwało to wynagrodzenie lub 
zasiłek i otrzymaną kwotę odejmuje od dodatku 
wyrównawczego.

§ 9. [Dodatek wyrównawczy do wynagrodze-
nia określonego w stawkach godzinowych] 

1. Podstawę obliczenia dodatku wyrównaw-
czego do wynagrodzenia, według składników wy-
nagrodzenia określonych w stawkach godzino-
wych albo za inny okres krótszy niż jeden miesiąc 
oraz zmiennych składników wynagrodzenia wypła-
canych za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, 
stanowi wynagrodzenie za jeden dzień z okresu 
poprzedzającego przeniesienie do innej pracy. 
W tym celu wynagrodzenie ustalone według zasad 
określonych w § 7 ust. 2 dzieli się przez liczbę dni 
kalendarzowych, za które pracownikowi przysługi-
wało wynagrodzenie przed przeniesieniem.

2. W celu obliczenia dodatku wyrównawczego 
za okres miesięczny, od kwoty stanowiącej iloczyn 
wynagrodzenia za jeden dzień, ustalonej zgodnie 
z ust. 1, i liczby dni, za które pracownikowi po 
przeniesieniu do innej pracy przysługiwało wyna-
grodzenie, odejmuje się wynagrodzenie przysłu-
gujące pracownikowi po przeniesieniu.

§ 10. [Dodatek wyrównawczy do wynagrodze-
nia wypłacanego za okresy dłuższe niż miesiąc]

1. Podstawę obliczenia dodatku wyrównaw-
czego do wynagrodzenia, według składników wy-
nagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż 
jeden miesiąc, stanowi wynagrodzenie za jeden 
dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie do 
innej pracy, określone według zasad obowiązują-
cych przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop, z tym, że wynagrodzenie to dzieli się przez 
liczbę dni kalendarzowych, za które pracownikowi 
przysługiwało wynagrodzenie.

2. W celu obliczenia dodatku wyrównawczego 
za okres miesięczny stosuje się odpowiednio § 9 
ust. 2.

§ 11. [Wynagrodzenie pracownika w przypad-
ku nieobecności w pracy] 

1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego 
w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za prze-
pracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za po-
zostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodze-
nie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną 
stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzy-
maną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych 
w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolno-
ści pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obli-
czoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wyna-
grodzenia przysługującego za cały miesiąc.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio 
w przypadku nieobecności pracownika w pracy, 
w okresie której pracownikowi przysługuje zasi-
łek przewidziany w przepisach o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pra-
cy i chorób zawodowych.

§ 12. [Wynagrodzenie pracownika nieobecne-
go w pracy z przyczyn innych niż choroba] 

1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego 
w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za prze-
pracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym 
miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn 
niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, 
i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do 
wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodze-
nia dzieli się przez liczbę godzin przypadających 
do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną 
kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności 
pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną 
kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodze-
nia przysługującego za cały miesiąc. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku 
obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalone-
go w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy 
okres pozostawania pracownika w stosunku pracy 
nie obejmuje pełnego miesiąca.

§ 13. [Stosowanie przepisów rozporządzenia] 
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o usta-

laniu wynagrodzenia i innych należności według za-
sad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia 
za urlop lub ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ro-
zumie się przez to zasady wynikające z przepisów 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, usta-
lania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu 
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oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, 
poz. 14, z 2002 r. Nr 214, poz. 1810 oraz z 2003 r. 
Nr 230, poz. 2290).

2. Przez użyte w § 8 w zdaniu drugim określenie 
„współczynnik” rozumie się współczynnik, o którym 
mowa w § 19 rozporządzenia wymienionego w ust. 1.

§ 14. [Przepisy uchylone] 
1. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy, 

Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 grudnia 1974 r. 
w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas nie-
wykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wy-
równawczych oraz niektórych innych należności 
ze stosunku pracy (Dz.U. Nr 51, poz. 334 i z 1976 r. 
Nr 40, poz. 238), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Do pracowników przebywających w aresz-
cie tymczasowym w dniu wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia stosuje się zasady oblicza-
nia przysługującego im wynagrodzenia, ustalone 
w § 6 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Odszkodowanie przysługujące pracowniko-
wi w związku z niewydaniem w terminie lub wyda-
niem niewłaściwej opinii o pracy, zasądzone po-
czynając od 2 czerwca 1996 r., ustala się według 
zasad określonych w § 7 rozporządzenia, o któ-
rym mowa w ust. 1.

§ 15. [Wejście w życie] 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

2 czerwca 1996 r.

KOMENTARZ

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego 

podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do 
wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

W rozporządzeniu przeważa zasada, że wynagrodzenia i świadczenia wynikające z ustania zatrud-
nienia pracownika należy ustalać jak ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy. 
Dotyczy to m.in.: wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy dla osoby przywróconej do pracy 
przez sąd na dotychczasowych warunkach (art. 47 i art. 57 § 1 i 2 Kodeksu pracy), wynagrodzenia za 
okres do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli pracodawca zastosował wypowiedzenie krótsze od wyma-
ganego (art. 49 Kodeksu pracy), wynagrodzenia za okres wypowiedzenia lub równy wypowiedzeniu, 
przysługujące pracownikowi odwołanemu ze stanowiska (art. 70 § 2 i art. 72 § 2 Kodeksu pracy). 

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
Do podstawy wymiaru m.in. wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy dla przywróco-

nego pracownika należy wliczyć wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem 
wypłat określonych w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wy-
nagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.), 
dalej rozporządzenie urlopowe. Oznacza to, że w podstawie tej nie należy uwzględniać m.in.:

 ■ jednorazowych i nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone 
osiągnięcia; zwykle chodzi o premie uznaniowe (wyrok SN z 20 lipca 2000 r., I PKN 17/00; 
OSNP 2002/3/77),

 ■ wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 ■ wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nie-

obecności w pracy,
 ■ ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 ■ nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności 

z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej,
 ■ odprawy emerytalnej lub rentowej albo innych odpraw pieniężnych,
 ■ wynagrodzenia i odszkodowania przysługujących w razie rozwiązania stosunku pracy,
 ■ kwoty wyrównania pensji do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę ze względu na 

terminy wypłat lub rozkład czasu pracy.
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Podstawę wymiaru wynagrodzeń za czas 
pozostawania bez pracy dla pracownika, który 
został odwołany i wobec którego pracodawca 
zastosował zbyt krótki okres wypowiedzenia, 
stanowi wynagrodzenie za pracę wraz z innymi 
świadczeniami związanymi ze stosunkiem pra-
cy, jakie pracownik otrzymał z tytułu zatrud-
nienia, które pracodawca zakończył z narusze-
niem przepisów. Do tej podstawy nie należy wliczać wynagrodzenia i świadczeń otrzymanych 
od poprzedniego lub od tego samego pracodawcy, ale w ramach wcześniejszej umowy o pracę. 
Jeśli pracodawca zatrudnia jedną osobę, np. na podstawie dwóch umów na 1/2 etatu, wyna-
grodzenie za czas pozostawania bez pracy należy ustalić odrębnie z każdego zatrudnienia.

PRZYKŁAD
Stanisław P. został zatrudniony na czas określony od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 
2014 r. w pełnym wymiarze czasu pracy jako koordynator projektu marketingowego, z wy-
nagrodzeniem 4200 zł brutto miesięcznie. Po zakończeniu projektu spółka zaproponowała 
mu od 1 października 2014 r. umowę na czas nieokreślony, ale w mniejszym wymiarze cza-
su pracy i za niższą pensję, tj. 3500 zł brutto miesięcznie. Wkrótce pracodawca wypowie-
dział Stanisławowi P. umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedze-
nia. Stanisław P. wygrał przed sądem sprawę o wynagrodzenie za 2 miesiące pozostawania 
bez pracy. Wartość wynagrodzenia należy ustalić na podstawie wynagrodzenia i innych 
świadczeń uzyskanych wyłącznie ze stosunku pracy nawiązanego 1 października 2014 r. 
Nie należy uwzględniać wynagrodzenia i innych składników, które pracownik otrzymał na 
podstawie terminowej umowy o pracę.

Zasady uwzględniania składników wynagrodzenia
Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy dla pracownika odwo-

łanego i wobec którego pracodawca zastosował okres wypowiedzenia krótszy niż przewidziany 
w przepisach, należy przyjąć elementy wynagrodzenia inne niż wymienione w katalogu składni-
ków, których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zarówno wynagrodzenia za urlop, jak 
i ekwiwalentu urlopowego.

Składniki te dzielą się na 3 grupy, z których w podstawie wymiaru wskazanych wynagrodzeń 
każdą uwzględnia się inaczej.

Sposób uwzględniania składnika wynagrodzenia w podstawie wymiaru wynagrodzenia 
za czas pozostawania bez pracy dla pracownika odwołanego i wobec którego pracodaw-
ca zastosował okres wypowiedzenia krótszy niż przewidziany w przepisach

Rodzaj składnika wynagrodzenia i sposób jego uwzględnienia w podstawie wymiaru 
wynagrodzenia

składniki w stałej stawce mie-
sięcznej – w wysokości należnej 
w miesiącu ustania zatrudnienia

składniki zmienne za okre-
sy nie dłuższe niż 1 miesiąc 
– w średniej kwocie wypła-
conej pracownikowi w ciągu 
3 miesięcy poprzedzających 
miesiąc ustania zatrudnienia

składniki w stałej stawce 
i zmienne za okresy dłuższe 
niż 1 miesiąc – w przecięt-
nej wysokości wypłaco-
nej pracownikowi w ciągu 
12 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc ustania za-
trudnienia

UWAGA!
Wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez 
pracy należy ustalać na podstawie wynagrodzenia na-
leżnego pracownikowi z tytułu ostatniego zatrudnie-
nia u danego pracodawcy.
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Wliczanie do podstawy wynagrodzenia w stawce miesięcznej

Do podstawy wymiaru wynagrodzeń za czas pozostawania bez pracy należy przyjąć składniki 
w stałej stawce miesięcznej w pełnej kwocie przysługującej pracownikowi w miesiącu ustania za-
trudnienia – zgodnie z umową o pracę lub innym aktem ustanawiającym stosunek pracy, np. z ak-

tem mianowania. Gdyby wziąć pod uwagę 
składniki w stałej stawce miesięcznej, jakie pra-
cownik faktycznie otrzymał w ostatnim miesią-
cu pracy, mogłoby to spowodować bezzasadne 
zaniżenie świadczenia. Zgodnie z główną zasadą 
obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy  
świadczenie powinno odzwierciedlać miesięcz-
ne wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik.

Uwzględnianie wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny
Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas pozostawania pracownika bez pracy należy 

przyjąć wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe. Trzeba także uwzględnić wynagrodzenie 
pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych, które zostały wypracowane podczas zatrudnie-
nia u innego pracodawcy, do którego zakład skierował pracownika, i przez to przedsiębiorstwo 
opłacone na podstawie umowy zawartej z macierzystym pracodawcą (uchwała SN z 10 sierpnia 
1976 r., I PZP 39/76, OSNP 1977/2/24).

Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe należy wypłacać co miesiąc, łącznie z innymi 
składnikami przysługującymi za ten okres. W związku z tym, że jest to składnik zmienny za okresy nie 
dłuższe niż 1 miesiąc, należy go włączyć do omawianej podstawy wymiaru w średniej wysokości wy-
płaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy przypadających przed miesiącem ustania zatrudnienia.

Dodatki za nadgodziny dobowe (z tytułu przekroczenia normy dobowej czasu pracy) również 
są zmiennymi składnikami wynagrodzenia przysługującymi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, 
które pracodawca musi wypłacać co miesiąc. Do podstawy wymiaru wynagrodzeń za czas po-
zostawania bez pracy należy je wliczać w przeciętnej kwocie wypłaconej w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających miesiąc ustania zatrudnienia. Dotyczy to także dodatków za nadgodziny śred-
niotygodniowe (z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy) wypłaconych 
pracownikowi za 1-miesięczne okresy rozliczeniowe.

Dodatki za godziny nadliczbowe średniotygodniowe przysługujące pracownikom zatrudnio-
nym w okresach rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc należy wliczać do podstawy wymiaru 
jako składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc. W podstawie wymiaru wynagrodzeń za czas po-
zostawania bez pracy należy je uwzględniać w średniej kwocie wypłaconej w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc ustania zatrudnienia.

Zatrudnienie krótsze niż 3 lub 12 miesięcy – zasady uzupełniania
Gdy pracownik przepracował w zakładzie mniej niż 3 miesiące, do podstawy wymiaru wyna-

grodzeń za czas pozostawania bez pracy należy włączyć składniki zmienne za okresy nie dłuższe 
niż 1 miesiąc, w odpowiednio uzupełnionej kwocie, za czas faktycznie przepracowany. Uzupeł-
nienie polega na tym, że wskazane składniki należne za dni faktycznie przepracowane trzeba 
podzielić przez liczbę dni, za jakie przysługiwały, a następnie pomnożyć przez liczbę dni, jakie pra-
cownik powinien przepracować podczas 3 miesięcy w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (§ 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego). Dotyczy to 
odpowiednio innych składników za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

PRZYKŁAD
Beata L. wygrała przed sądem sprawę o wynagrodzenie za 97 dni pozostawania bez pracy. 
W zakładzie, który nieprawidłowo rozwiązał z nią stosunek pracy (pracownica była w ciąży), 

UWAGA!
Za czas pozostawania bez pracy pracownik powi-
nien otrzymać świadczenie odzwierciedlające jego 
wynagrodzenie.
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przepracowała 44 dni robocze z 62 dni do przepracowania. Otrzymywała 2700 zł brutto wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz miesięczne premie zmienne od 100 zł do 2000 zł brutto. Za 
44 dni pozostawania w zatrudnieniu otrzymała w sumie 350 zł premii. Aby ustalić podstawę 
wymiaru wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, składniki zmienne za okresy nie 
dłuższe niż 1 miesiąc należy uzupełnić w następujący sposób:

 ■ (350 zł : 44 dni) = 7,95 zł; 7,95 zł x 62 dni (suma dni do przepracowania zgodnie z rozkła-
dem czasu pracy obowiązującym pracownicę) = 492,90 zł,

 ■ 492,90 zł : 3 miesiące = 164,30 zł.
Następnie podstawę wymiaru wynagrodzenia ze składników zmiennych należy dodać do 
składnika w stałej stawce miesięcznej, czyli do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 
należnej w miesiącu ustania zatrudnienia:
2700 zł + 164,30 zł = 2864,30 zł.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy wynosi 2864,30 zł.

Nieobecność przez pełny miesiąc (miesiące) 
Zdarza się, że w ciągu 3/12 miesięcy przyjmowanych do podstawy wymiaru wynagrodzeń za 

czas pozostawania bez pracy dla pracownika odwołanego i dla tego, wobec którego pracodawca 
zastosował zbyt krótkie wypowiedzenie, przez cały miesiąc bądź miesiące pracownikowi nie przy-
sługiwały składniki zmienne za okresy nie dłuż-
sze niż 1 miesiąc lub składniki za dłuższe okresy. 
W praktyce chodzi najczęściej o pełny miesiąc 
lub miesiące, kiedy pracownik chorował albo 
korzystał z urlopu bezpłatnego lub wychowaw-
czego. W takiej sytuacji tzw. puste miesiące na-
leży wyłączyć z podstawy wymiaru, a ich miejsce 
zastąpić innymi poprzedzającymi puste miesią-
ce najbliższymi miesiącami, za które pracownik 
otrzymał wymienione składniki (§ 11 ust. 1 w zw. 
z § 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego).

PRZYKŁAD
Tomasz Z. został odwołany ze stanowiska 15 stycznia 2015 r. Przysługuje mu wynagrodzenie 
za 1 miesiąc odpowiadający długości okresu wypowiedzenia. W trakcie zatrudnienia pracow-
nik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4200 zł oraz zmienne premie mie-
sięczne od 10% do 50% płacy zasadniczej. W listopadzie 2014 r. otrzymał premię w wysokości 
20%, a w grudniu 25% płacy zasadniczej. W październiku 2014 r. nie uzyskał premii, ponieważ 
przez cały miesiąc chorował. Zatem w podstawie wymiaru wynagrodzenia za okres równy 
okresowi wypowiedzenia dla odwołanego pracownika należy pominąć październik 2014 r., 
a uwzględnić wrzesień 2014 r., w którym Tomasz Z. otrzymał premię w wysokości 15% płacy 
zasadniczej. Podstawę wymiaru stanowi suma składników wynagrodzenia, tj. wynagrodze-
nie w stałej stawce miesięcznej (wynagrodzenie zasadnicze) w kwocie należnej w styczniu 
2015 r. oraz średnia wysokość składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 
(miesięczne premie), ustalona na podstawie premii wypłaconych w grudniu, w listopadzie 
i we wrześniu 2014 r., tj.:
(840 zł + 1050 zł + 630 zł) : 3 miesiące + 4200 zł = 5040 zł (podstawa wymiaru wynagrodzenia 
odpowiadająca długości okresu wypowiedzenia, tj. za 1 miesiąc).

Kilkudniowa nieobecność w pracy 
Jeśli w trakcie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc ustania zatrudnienia pracownik przez kilka 

dni był nieobecny w pracy z powodu choroby, podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas po-
zostawania bez pracy należy uzupełnić. Podstawa wymiaru ustalonego wynagrodzenia ma od-

UWAGA!
Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas pozostawania 
bez pracy należy pomijać pełne miesiące, w których 
pracownik chorował albo korzystał np. z urlopu bez-
płatnego, natomiast uwzględniać najbliższe poprze-
dzające miesiące, za które przysługiwały zmienne 
składniki wynagrodzenia.
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zwierciedlać średnią pensję miesięczną pracownika. W celu jej uzupełnienia zmienne składniki za 
okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, które zatrudniony otrzymał w ciągu 3 miesięcy poprzedzających 
miesiąc ustania zatrudnienia, należy podzielić przez liczbę dni pracy, za które te składniki przy-
sługiwały. Następnie wynik należy pomnożyć przez liczbę dni do przepracowania w tym okresie 
w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym pracowni-
ka (§ 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego). Opisaną zasadę należy stosować odpowiednio do 
składników zmiennych i w stałej stawce, przysługujących za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, np. pre-
mie kwartalne czy roczne.

PRZYKŁAD
Sąd orzekł na rzecz byłej pracownicy Hanny I., zatrudnionej na 1/2 etatu, wynagrodzenie za 
2 miesiące pozostawania bez pracy. W ostatnim miesiącu zatrudnienia (listopad 2014 r.) pra-
cownicy przysługiwały: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie 
i zmienne miesięczne premie w wysokości od 10% do 50% płacy zasadniczej. Hanna I. otrzy-
mała premie:

 ■ w sierpniu 2014 r. – 300 zł,
 ■ we wrześniu 2014 r. – 150 zł (w tym miesiącu pracownica chorowała przez 7 dni roboczych),
 ■ w październiku 2014 r. – 375 zł.

Aby ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, należy przyjąć:
 ■ wynagrodzenie zasadnicze (składnik w stałej stawce miesięcznej) – w pełnej kwocie mie-

sięcznej przysługującej pracownikowi w listopadzie 2014 r., zgodnie z zawartą umową 
o pracę, tj. 1500 zł brutto,

 ■ premie miesięczne (składnik zmienny za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc) – w średniej wy-
sokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających ostatni miesiąc zatrudnienia 
(od sierpnia do października 2014 r.).

Ponieważ we wrześniu 2014 r. pracownica chorowała przez kilka dni, wynagrodzenie za ten 
miesiąc należy uzupełnić w następujący sposób:

 ■ kwota premii faktycznie wypłaconych: 300 zł + 150 zł + 375 zł = 825 zł,
 ■ średnia wysokość premii wypłaconej w okresie od sierpnia do października 2014 r.: 

(825 zł : 58 dni faktycznie przepracowanych) x 65 dni (liczba dni wynikająca z obowiązku 
pracy) = 924,57 zł; 924,57 zł : 3 miesiące = 308,19 zł.

Następnie należy zsumować składniki: 1500 zł + 308,19 zł = 1808,19 zł. Podstawa wymiaru 
wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy wyniosła 1808,19 zł.

 Zmiana składników wynagrodzenia w miesiącach poprzedzających ustanie 
zatrudnienia
Może się zdarzyć, że w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc ustania zatrudnienia zakład 

pracy zwiększył lub obniżył składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc. 
Podstawę wymiaru wynagrodzeń za czas pozostawania bez pracy, dla pracownika odwołanego 
i wobec którego pracodawca zastosował zbyt krótki okres wypowiedzenia, należy ustalić ponow-
nie, biorąc pod uwagę zmiany w składnikach wynagrodzenia, pod warunkiem że zmiany te zaczęły 
obowiązywać najpóźniej w miesiącu:

 ■ ustania zatrudnienia – w przypadku wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy lub wy-
nagrodzenia dla pracownika, wobec którego pracodawca zastosował nieprawidłową długość 
okresu wypowiedzenia,

 ■ odwołania pracownika zatrudnionego na podstawie powołania,
 ■ przeniesienia ciężarnej pracownicy zatrudnionej na podstawie powołania do innej pracy (§ 10 

rozporządzenia urlopowego).

Omawiane zasady dotyczą także zmian, jakie nastąpiły w okresie 12 miesięcy, z których ustala 
się podstawę wymiaru składników za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.
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PRZYKŁAD
Edward K. był przedstawicielem handlowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na 
czas nieokreślony w spółce zajmującej się dystrybucją sprzętu komputerowego. We wrześniu 
2014 r. został nieprawidłowo zwolniony z pracy, a sąd orzekł na jego rzecz wynagrodzenie za 
1 miesiąc pozostawania bez pracy. W trakcie zatrudnienia pracownik otrzymywał wynagro-
dzenie prowizyjne w wysokości 100 zł od jednego sprzedanego komputera i 50 zł od innego 
sprzedanego sprzętu (np. drukarki, skanera) oraz miesięczne premie w stałej wysokości 10% 
wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik otrzymywał zatem wyłącznie składniki zmienne za 
okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc. Od 1 lipca 2014 r. spółka wprowadziła 5% podwyżki w dziale 
handlowym, wskutek czego nowe stawki prowizyjne Edwarda K. wyniosły odpowiednio 105 zł 
i 52,50 zł. W 2014 r. pracownik sprzedał: w czerwcu 50 komputerów i 20 drukarek, w lipcu 73 
komputery, a w sierpniu 44 komputery, 24 drukarki i 18 skanerów. Podstawę wymiaru wynagro-
dzenia za czas pozostawania bez pracy należy przeliczyć według nowych, wyższych stawek:

 ■ wynagrodzenie wypłacone w czerwcu 2014 r.:
– pensja zasadnicza (50 x 105 zł/sztuka) + (20 x 52,50 zł/sztuka) = 5250 zł + 1050 zł = 6300 zł,
– miesięczna premia 6300 zł x 10% = 630 zł,
wynagrodzenie wyniosło: 6300 zł + 630 zł = 6930 zł;

 ■ wynagrodzenie wypłacone w lipcu 2014 r.:
– pensja zasadnicza (73 x 105 zł/sztuka) = 7665 zł,
– miesięczna premia 7665 zł x 10% = 766,50 zł,
wynagrodzenie wyniosło: 7665 zł + 766,50 zł = 8431,50 zł;

 ■ wynagrodzenie wypłacone w sierpniu 2014 r.:
–  pensja zasadnicza (44 x 105 zł/sztuka) + [42 (24 + 18) x 52,50 zł/sztuka] = 4620 zł + 

+ 2205 zł =  6825 zł,
– miesięczna premia 6825 zł x 10% = 682,50 zł,
wynagrodzenie wyniosło: 6825 zł + 682,50 zł = 7507,50 zł.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za 1 miesiąc pozostawania bez pracy wyniosła 7623 zł, co 
wynika z wyliczenia: (6930 zł + 8431,50 zł + 7507,50 zł) : 3 miesiące.

Odszkodowania
Odszkodowania rekompensują pracownikowi niezgodne z prawem lub nieuzasadnione roz-

wiązanie stosunku pracy przez pracodawcę. Odprawy są natomiast formą zadośćuczynienia z ty-
tułu rozwiązania stosunku pracy w szczególnych okolicznościach, np. z przyczyn niedotyczących 
pracownika albo w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Odszkodowania ustalane jak ekwiwalent za urlop 
Tak jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy ustalać następujące odszkodowania:

Rodzaj odszkodowania Kiedy przysługuje/Wysokość

1 2

Odszkodowanie za skróce-
nie okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę na czas nie-
określony

Odszkodowanie to przysługuje pracownikowi w razie skrócenia 3-mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie-
określony najwyżej do 1 miesiąca z powodu ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracow-
ników – w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część wypowiedze-
nia, a więc maksymalnie za 2 miesiące (art. 361 § 1 Kodeksu pracy).

Odszkodowanie za rozwią-
zanie umowy o pracę z na-
ruszeniem przepisów

Odszkodowanie to przyznaje sąd pracownikowi nieprawidłowo zwol-
nionemu z pracy, który sam wnioskuje o nie w pozwie. Takie odszko-
dowanie jest też przyznawane przez sąd alternatywnie do roszczenia 
o przywrócenie do pracy i o wynagrodzenie za czas pozostawania bez 
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1 2

pracy, gdy sąd uzna te roszczenia za niemożliwe bądź niecelowe. Sąd 
ma obowiązek przywrócić pracownika do pracy i przyznać mu wyna-
grodzenie za cały czas pozostawania bez pracy, jeżeli pracownik chro-
niony o to wnioskował.

Odszkodowanie za rozwiąza-
nie umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia z powodu ciężkiego 
naruszenia przez pracodawcę 
podstawowych obowiązków 
wobec pracownika

Z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu 
ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków 
wobec pracownika pracownik ma prawo do odszkodowania w wy-
sokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeśli był zatrud-
niony na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas 
wykonania określonej pracy – za 2 tygodnie (art. 55 § 11 Kodeksu 
pracy).

Odszkodowanie z tytułu 
wygaśnięcia umowy o pracę 
z powodu śmierci praco-
dawcy

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wy-
powiedzenia, a jeżeli zawarto umowę na czas określony lub na czas 
wykonania określonej pracy – za 2 tygodnie (art. 632 § 2 Kodeksu 
pracy).

Odszkodowanie za niewyda-
nie w terminie lub wydanie 
niewłaściwego świadectwa 
pracy

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas po-
zostawania bez pracy, ale nie dłuższy niż 6 tygodni (art. 99 § 2 Ko-
deksu pracy).

Odszkodowanie dla pra-
cownika młodocianego za 
rozwiązanie umowy z powo-
du braku możliwości zapew-
nienia mu innej pracy nie-
zagrażającej jego zdrowiu, 
gdy lekarz stwierdził takie 
zagrożenie

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wy-
powiedzenia (art. 201 § 2 Kodeksu pracy).

Odszkodowanie dla praco-
dawcy, którego pracownik 
rozwiązał umowę o pracę 
bez wypowiedzenia w spo-
sób nieuzasadniony

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres 
wypowiedzenia, a jeżeli zawarto umowę na czas określony lub na 
czas wykonania określonej pracy – za 2 tygodnie (art. 612 § 1 Ko-
deksu pracy).

Inne odszkodowania Tak jak pieniężny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy ustalać 
tylko kilka rodzajów odszkodowań. W prawie pracy funkcjonują też 
odrębne rodzaje rekompensat. Jest tak dlatego, że zasady obliczania 
innych odszkodowań (często różne od zasad ustalania ekwiwalentu za 
urlop) określają odrębne regulacje przyznające prawo do tych świad-
czeń, np.:

 ■ odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrud-
nienia – przysługuje w wysokości nie niższej niż 25% wynagrodze-
nia, jakie zatrudniony otrzymał od byłego pracodawcy podczas 
trwania umowy o pracę i jest należne pracownikowi przez okres 
odpowiadający długości zakazu konkurencji (art. 1012 § 3 Ko-
deksu pracy),

 ■ odszkodowanie z tytułu mobbingu i nierównego traktowania w za-
trudnieniu – przysługuje w wysokości nie niższej niż minimalne wy-
nagrodzenia za pracę (art. 183d i art. 943 § 4 Kodeksu pracy).
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Odszkodowania przysługujące w wysokości wynagrodzenia za 2 tygodnie

Ustalając wysokość odszkodowania przysługującego:
 ■ pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez praco-

dawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika,
 ■ pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wy-

powiedzenia,
 ■ pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy

– podstawę wymiaru należy podzielić przez 2.

Omawiane zasady ustalania wysokości należności, co do zasady, należy stosować również do 
innych świadczeń obliczanych jak ekwiwalent za urlop i przysługujących w wysokości wynagro-
dzenia za 2 tygodnie.

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pracodawcy
W podstawie wymiaru odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy należy uwzględnić 

wynagrodzenie pracownika należne mu w chwili wyrządzenia szkody. Nie wolno uwzględniać 
w podstawie zmian w warunkach wynagradzania lub w wysokości składników wynagrodzenia 
wprowadzonych po dniu wyrządzenia szkody (uchwała SN z 27 czerwca 1975 r., V PZP 4/75, 
OSNC 1976/1/2). Ustalając podstawę wymiaru odszkodowania, stosuje się zasady określone 
w § 14–17 rozporządzenia urlopowego, tj.:

 ■ składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się 
w wysokości należnej w miesiącu wyrządzenia szkody,

 ■ składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wy-
jątkiem określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości (składniki zmienne), uzyskane 
przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wyrządzenia, uwzględnia się 
w przeciętnej wysokości z tego okresu,

 ■ składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone 
w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc wyrządzenia szkody, uwzględnia 
się w średniej wysokości z tego okresu (np. premie zadaniowe, kwartalne, półroczne, roczne).

Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, to, ustalając podstawę odszkodowania, 
wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez pracownika w tym okresie należy podzielić przez liczbę 
dni pracy, za które przysługiwało. Tak otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę dni, jaką 
pracownik przepracowałby zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Odprawy
Tak jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy ustalać następujące odprawy:

Rodzaj odprawy Kiedy przysługuje/wysokość

1 2

Odprawa dla pracownika, 
którego stosunek pracy ustał 
wskutek wygaśnięcia manda-
tu

Do odprawy ma prawo pracownik, którego zatrudnienie na pod-
stawie wyboru było jego jedynym lub dodatkowym miejscem pracy. 
Odprawa przysługuje w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia 
(art. 75 Kodeksu pracy). Kodeksowa odprawa ma charakter mi-
nimalny, a odrębne przepisy (powszechnie obowiązujące lub we-
wnątrzzakładowe) mogą przewidywać wyższe świadczenie z tego ty-
tułu. I tak, samorządowcowi zatrudnionemu na podstawie wyboru, 
którego stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem ka-
dencji, należy się odprawa w wysokości wynagrodzenia za 3 miesiące 
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(art. 40 ust. 1 ustawy z  21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych;  j.t. Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1202; dalej ustawa o pracow-
nikach samorządowych).

Odprawa pośmiertna dla 
członków rodziny zmarłego 
pracownika

Jest to należność dla małżonka i innych członków rodziny zmarłego 
pracownika spełniających warunki do uzyskania renty rodzinnej.
Odprawa przysługuje w wysokości uzależnionej od stażu pracy zmar-
łego pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

 ■ 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli staż był krótszy niż 10 lat,
 ■ 3-miesięczne wynagrodzenie, jeśli staż wynosił co najmniej 10 lat, 
ale był krótszy niż 15 lat,

 ■ 6-miesięczne wynagrodzenie, jeśli staż wynosił co najmniej 15 lat 
(art. 93 Kodeksu pracy). Odprawę pośmiertną pracodawca dzieli 
w równych częściach między wszystkich uprawnionych członków 
rodziny pracownika. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko 
jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przy-
sługuje mu odprawa w wysokości połowy ustalonej kwoty (art. 93 
§ 5 i 6 Kodeksu pracy).

Odprawa w związku z przej-
ściem na emeryturę lub rentę

Odprawa przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy ustał 
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności 
do pracy. Jest należna w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia  
(art. 921 Kodeksu pracy). Komentowane rozporządzenie odsyła do 
przepisów Kodeksu pracy i w zasadzie dotyczy pracowników zatrud-
nionych w sektorze prywatnym i publicznym (jeżeli nie regulują tej 
kwestii pragmatyki służbowe).

Odprawa emerytalna/rento-
wa z pragmatyk służbowych

Wielu pracowników sektora finansów publicznych na podstawie 
obejmujących ich przepisów odrębnych (tzw. pragmatyk służbo-
wych) otrzymuje odprawy emerytalne (rentowe) wyższe od wynika-
jących z przepisów Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że budże-
towe odprawy należy obliczać w inny sposób. Pragmatyki służbowe 
stanowią bowiem wprost, że odprawę emerytalną (rentową) należy 
ustalać jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Odprawa dla nauczyciela Nauczyciel oświatowy spełniający warunki do uzyskania m.in. emery-
tury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy 
ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, ma prawo 
do odprawy w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia pobiera-
nego ostatnio w szkole będącej jego podstawowym miejscem pracy. 
Jeżeli nauczyciel przepracował w szkole przynajmniej 20 lat, ma pra-
wo do odprawy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Prag-
matyka służbowa nakazuje ustalać odprawę jak ekwiwalent za urlop 
wypoczynkowy (art. 87 § 2–3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela; j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm., dalej Karta Na-
uczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerw-
ca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli; 
Dz.U. Nr 71, poz. 737 ze zm.).

Odprawa dla pracowników 
urzędów państwowych

Urzędnik państwowy ma prawo do odprawy emerytalnej lub rento-
wej w wysokości:

 ■ 2-miesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy,
 ■ 3-miesięcznego wynagrodzenia – po 15 latach pracy,
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 ■ 6-miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy. Odprawę 
należy ustalać jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, zgodnie 
z ogólnie obowiązującym rozporządzeniem urlopowym (art. 28 
ust. 1 i 3 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych; j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 269 ze zm.).

Odprawa dla pracownika sa-
morządowego

Pracownik samorządowy ma prawo do odprawy emerytalnej lub 
rentowej w wysokości:

 ■ 2-miesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy,
 ■ 3-miesięcznego wynagrodzenia – po 15 latach pracy,
 ■ 6-miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy.

Odprawę należy ustalać jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, 
zgodnie z ogólnie obowiązującym rozporządzeniem urlopowym 
(art. 38 ust. 3 i 4 ustawy o pracownikach samorządowych).

Odprawa dla nauczyciela 
akademickiego

Nauczyciel akademicki przechodzący na emeryturę lub rentę z tytułu 
niezdolności do pracy ma prawo do odprawy w wysokości 3-krotno-
ści wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego za ostatni miesiąc za-
trudnienia (art. 138 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym; j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).

Odprawa z tytułu zwolnień 
grupowych

Odprawa ta przysługuje pracownikowi zwolnionemu z pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników przez zakład zatrudniający co naj-
mniej 20 pracowników. Odprawa przysługuje w wysokości:

 ■ 1-miesięcznego wynagrodzenia – dla pracownika, którego staż 
pracy u tego pracodawcy jest krótszy niż 2 lata,

 ■ 2-miesięcznego wynagrodzenia – dla pracownika, którego staż 
pracy u tego pracodawcy wynosi co najmniej 2 lata i jest nie dłuż-
szy niż 8 lat,

 ■ 3-miesięcznego wynagrodzenia – dla pracownika, którego staż 
pracy u tego pracodawcy wynosi ponad 8 lat (art. 8 ust. 1 i 3 
ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników; j.t. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 192).

Odprawa z tego tytułu nie może przekroczyć 15-krotności minimal-
nego wynagrodzenia za pracę.

Odprawa dla pracownika 
powołanego do zasadniczej 
lub okresowej służby wojsko-
wej

Odprawa z tego tytułu przysługuje w wysokości 2-tygodniowego wy-
nagrodzenia, obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 
(art. 125 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej; j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 144 ze zm.).

Odprawa dla nauczyciela 
mianowanego zwolnionego 
z przyczyn organizacyjnych

Jest to odprawa dla nauczyciela mianowanego zwolnionego z pracy z po-
wodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo z powodu zmian or-
ganizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów w szkole bądź zmian 
w planie nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela 
w pełnym wymiarze zajęć. Odprawa przysługuje w wysokości 6-miesięcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego (art. 20 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela).

Odprawa dla nauczyciela 
mianowanego zwolnione-
go z powodu niezdolności 
do wykonywania dotychcza-
sowej pracy

Odprawa przysługuje w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego, ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pra-
cy za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela. Wysokość 
odprawy nie może przekroczyć 6-krotności wynagrodzenia zasadni-
czego (art. 28 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela).
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Świadczenia ustalane z wykorzystaniem współczynnika ekwiwalentowego 

Jeżeli wynagrodzenie, odszkodowanie lub odprawa stanowią równowartość wynagrodze-
nia pracownika za 1 dzień, podstawę wymiaru należy podzielić przez tzw. współczynnik ekwi-
walentowy. Następnie uzyskaną w ten sposób dzienną stawkę należności trzeba pomnożyć 
przez liczbę dni, za które przysługuje. Opisaną metodę należy stosować do ustalenia wyso-
kości m.in.:

 ■ wynagrodzenia przyznanego przez sąd za czas pozostawania bez pracy dla pracownika zwol-
nionego z pracy z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas 
nieokreślony,

 ■ odszkodowania za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy,
 ■ kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przeciwpożarowych, opuszczenie miej-

sca pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie 
alkoholu w czasie pracy oraz za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Kara 
pieniężna zarówno za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy nie może przekroczyć wynagrodzenia za 1 dzień, a łącznie za wszystkie przewi-
nienia nie może być wyższa niż 1/10 wynagrodzenia po dokonaniu potrąceń obowiązkowych 
(art. 108 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD
Andrzej Z., z którym rozwiązano umowę o pracę w okresie przedemerytalnym, w 2015 r. zo-
stał przez sąd przywrócony do pracy i przyznano mu wynagrodzenie za 138 dni pozostawania 
bez pracy. W ostatnim miesiącu zatrudnienia (marzec 2015 r.) przysługiwało mu wynagrodze-
nie zasadnicze w wysokości 3200 zł, dodatek stażowy w wysokości 5% tego wynagrodzenia 
oraz miesięczne premie uznaniowe. Przed rozwiązaniem stosunku pracy pracownik był za-
trudniony na 3/4 etatu i pracował od poniedziałku do piątku. Wynagrodzenie za czas pozo-
stawania bez pracy należy obliczyć następująco:
Krok 1. Ustalić podstawę wymiaru ze składników w stałej stawce miesięcznej (wynagrodzenie 
zasadnicze i dodatek stażowy): 3200 zł + 160 zł = 3360 zł.
Ze względu na uznaniowy charakter premii miesięcznej nie należy uwzględniać jej w podstawie 
wymiaru wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (§ 6 rozporządzenia urlopowego).
Krok 2. Podzielić podstawę wymiaru przez współczynnik ekwiwalentowy właściwy dla wymia-
ru czasu pracy pracownika i roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku 
pracy: 3360 zł : 15,75 (21 x 3/4) = 213,33 zł.
Krok 3. Pomnożyć stawkę dzienną przez liczbę dni, za jakie przysługuje wynagrodzenie za 
czas pozostawania bez pracy: 213,33 zł x 138 dni = 29 439,54 zł.
Wynagrodzenie za 138 dni pozostawania bez pracy wynosi 29 439,54 zł.

Świadczenia jako wielokrotność miesięcznej pensji
Ustalanie wynagrodzenia, odszkodowań i odpraw stanowiących równowartość miesięczne-

go wynagrodzenia bądź jego wielokrotności określają § 1 i 2 komentowanego rozporządzenia. 
W takiej sytuacji podstawy wymiaru (będącej średnią pensją miesięczną) nie należy dzielić przez 
współczynnik ekwiwalentowy, ale pomnożyć przez liczbę miesięcy, za które przysługuje należność. 
W takim przypadku nie ma bowiem potrzeby ustalania dziennej stawki. Zasadę tę potwierdził Sąd 
Najwyższy w uchwale z 9 maja 2000 r. (III ZP 12/00, OSNP 2000/22/806).

PRZYKŁAD
Z Ewą W., zatrudnioną od 10 lat jako dyrektor marketingu w spółce handlowej w pełnym 
wymiarze czasu pracy, w styczniu 2015 r. rozwiązano umowę o pracę z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników. Spółka zatrudnia ponad 100 pracowników. Ewa W. ma zatem prawo do 
odprawy w wysokości 3-miesięcznej pensji, nie wyższej jednak niż 15-krotność minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę. Pracownica otrzymywała wyłącznie wynagrodzenie w stałej staw-
ce miesięcznej w wysokości 9200 zł brutto, które stanowi podstawę wymiaru odprawy. 
Odprawa przysługuje w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, czyli 9200 zł x 3 mie-
siące = 27 600 zł. Ponieważ odprawa przekracza 15-krotność minimalnego wynagrodzenia 
(w 2015 r. 26 250 zł), więc należy ją obniżyć do granicznej wysokości, tj. do 26 250 zł.

Wynagrodzenie za inne okresy niewykonywania pracy 
Podstawę wymiaru wynagrodzeń za gotowość do pracy, za przestój, dodatek za nadgodziny 

oraz za dyżur, przysługujących pracownikom otrzymującym:
 ■ wyłącznie składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, np. zmienne premie czy pro-

wizje, lub
 ■ dodatkowe składniki w stałej stawce miesięcznej, np. dodatki czy premie

– stanowi 60% wynagrodzenia liczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Należy pa-
miętać, że zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy są podstawą do obliczania 
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Dlatego szacując wynagrodzenia dla wskazanych pracow-
ników (którzy nie są wynagradzani stawką osobistego zaszeregowania), należy stosować zasady 
opisane w komentarzach do poprzednich przepisów komentowanego rozporządzenia, ale z pew-
nymi modyfikacjami.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy
Wynagrodzenie to przysługuje, gdy pracownik jest gotowy do wykonywania pracy, ale nie 

może jej świadczyć z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 81 § 1 Kodeksu pracy). Zwykle prze-
szkodą jest przerwa w pracy spowodowana przyczynami zawinionymi przez firmę, np. spadek 
obrotów czy złe zarządzanie (wyrok SN z 17 stycznia 1978 r., I PRN 178/77, OSNC 1978/8/147). 
Za czas gotowości do pracy pracownik, który nie jest wynagradzany stawką osobistego zaszere-
gowania, ma prawo do 60% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za przestój 
Przestój jest pojęciem szerszym od gotowości do pracy, gdyż obejmuje przerwy w pracy zaist-

niałe z przyczyn niedotyczących pracownika, spowodowane zdarzeniami losowymi czy obiektyw-
nymi, np. brak prądu, awaria maszyny (art. 81 § 2 Kodeksu pracy). Pracownik otrzymuje wyna-
grodzenie wyłącznie za przestój przez niego niezawiniony. Gdy pracownik nie jest wynagradzany 
stawką osobistego zaszeregowania, za czas niezawinionego przez siebie przestoju ma prawo do 
60% wynagrodzenia, jeżeli pracodawca nie powierzył mu podczas przestoju innej zastępczej pra-
cy. Za powierzoną pracownikowi podczas niezawinionego przez niego przestoju pracę zastępczą 
należy się bowiem wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia za przestój. Za pracę zastępczą 
zleconą w trakcie przestoju zawinionego przez pracownika przysługuje mu wynagrodzenie nie 
niższe niż stawka przestojowa.

Dodatek za nadgodziny)
Pracownik bez stawki osobistego zaszeregowania ma prawo do dodatków za godziny nad-

liczbowe (dobowe i średniotygodniowe) obliczanych od podstawy wymiaru w wysokości 60% 
wynagrodzenia (art. 1511 § 3 Kodeksu pracy).

Wynagrodzenie za dyżur 
Dyżur jest to pozostawanie na polecenie pracodawcy w gotowości do pracy poza normal-

nymi godzinami pracy w zakładzie bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę 
(art. 1515 § 1 Kodeksu pracy). Za czas dyżuru pracownikowi przysługuje w pierwszej kolejności 
czas wolny, a jeżeli jego udzielenie nie jest możliwe, należy się wynagrodzenie. Pracownikowi 
wynagradzanemu w inny sposób niż stawką osobistego zaszeregowania przysługuje 60% wyna-
grodzenia.
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PRZYKŁAD
Izabela L. z powodu strajku w firmie nie pracowała przez 7 godzin w grudniu 2014 r. 
Pracownica nie brała udziału w strajku, dlatego czas, którego nie przepracowała, należy trak-
tować jak przestój niezawiniony przez pracownicę. Należy się jej zatem 60% wynagrodzenia. 
Pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu, a jej wynagrodzenie stanowią:

 ■ wynagrodzenie zasadnicze akordowe – 5 zł za złożenie szafki,
 ■ miesięczna premia – 15% wynagrodzenia zasadniczego,
 ■ miesięczny dodatek motywacyjny – 200 zł,
 ■ premie kwartalne – od 5% do 30% średniego wynagrodzenia zasadniczego.

W 2014 r. pracownica złożyła: w listopadzie 150 szafek, w październiku 135 szafek, we wrześ-
niu 152 szafki.
Wynagrodzenie za 7 godzin przestoju należy obliczyć w następujący sposób:
Krok 1. Ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia z dodatkowych składników w stałej stawce 
miesięcznej, tj. z dodatku motywacyjnego w wysokości 200 zł.
Krok 2. Ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia ze składników zmiennych za okresy nie 
dłuższe niż 1 miesiąc:

 ■ wynagrodzenie zasadnicze: (150 szafek x 5 zł) + (135 szafek x 5 zł) + (152 szafki x 5 zł) = 
= 750 zł + 675 zł + 760 zł = 2185 zł,

 ■ miesięczna premia: 2185 zł x 15% = 327,75 zł.
Podstawa wymiaru ze składników zmiennych wyniesie 2512,75 zł, tj.: 2185 zł + 327,75 zł.
Krok 3. Pominąć składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (w stałej stawce i zmienne).
Krok 4. Obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia ze składników w stałej stawce miesięcznej:
200 zł : 168 godzin (nominalny czas pracy w grudniu 2014 r.) = 1,19 zł.
Krok 5. Obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia ze składników zmiennych za okresy nie 
dłuższe niż 1 miesiąc:
2512,75 zł : 504 godziny (czas przepracowany od września do listopada 2014 r.) = 4,99 zł.
Krok 6. Zsumować stawki godzinowe otrzymane w krokach 4 i 5, a następnie pomnożyć 
przez 60%: (1,19 zł + 4,99 zł) x 60% = 3,71 zł.
Krok 7. Stawkę godzinową uzyskaną w Kroku 6 pomnożyć przez liczbę godzin przestoju:
3,71 zł x 7 godzin = 25,97 zł.
Za 7 godzin niezawinionego przestoju pracownicy przysługuje 25,97 zł.

Ustalając wysokość wynagrodzenia za czas gotowości do pracy, niezawinionego przez pracow-
nika przestoju i dyżuru oraz dodatki za nadgodziny pracownikowi, który otrzymuje wynagrodze-
nie w stałej kwocie, nie należy stosować przeliczeń właściwych do ustalania wynagrodzenia za 
urlop wypoczynkowy. W tym przypadku podstawę wymiaru wskazanych wynagrodzeń stanowi 
jedynie stawka osobistego zaszeregowania określona w stałej stawce miesięcznej, którą należy 
podzielić przez liczbę godzin (właściwą dla wymiaru czasu, w jakim pracownik jest zatrudnio-
ny) przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Uzyskaną w ten sposób godzinową 
stawkę należy pomnożyć przez liczbę godzin gotowości do pracy, przestoju, dyżuru albo liczbę 
godzin nadliczbowych. Dodatkowo przy ustalaniu dodatku za godziny nadliczbowe ustaloną 
w omawiany sposób stawkę godzinową należy pomnożyć przez właściwy procent – 50% lub 100%.

PRZYKŁAD
Zygmunt K., zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy na 3/4 etatu, w styczniu 
2015 r. z powodu niezawinionego przez siebie przestoju nie świadczył pracy przez 11 godzin. 
Pracownik jest wynagradzany stałą stawką w wysokości 1750 zł brutto miesięcznie, otrzymuje 
miesięczny dodatek motywacyjny w wysokości 200 zł brutto oraz zmienne miesięczne premie 
w wysokości od 10% do 40% wynagrodzenia zasadniczego. Ponieważ Zygmunt K. uzyskuje 
wynagrodzenie zasadnicze w stałej stawce miesięcznej, podstawę wymiaru pensji za przestój 
stanowi tylko wynagrodzenie zasadnicze. Aby obliczyć wynagrodzenie za przestój, należy:
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Krok 1. Ustalić stawkę za 1 godzinę.
Wynagrodzenie zasadnicze należy podzielić przez liczbę godzin przypadających nominalnie 
do przepracowania w styczniu 2015 r., czyli 160 godzin x 3/4 (wymiar etatu) = 120 godzin, 
a zatem 1750 zł : 120 godzin = 14,58 zł.
Krok 2. Ustalić wysokość wynagrodzenia za przestój.
Stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin trwania przestoju, czyli:
14,58 zł x 11 godzin = 160,38 zł.
Za 11 godzin przestoju pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 160,38 zł.

Dodatek za pracę w nocy 
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje wynagrodzenie zwiększone 

o dodatek, który wynosi 20% stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 Kodeksu 
pracy). Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00 następnego dnia. Przyjęty 
w zakładzie zakres 8 godzin ustalony jako pora nocna (np. od 22.00 do 6.00 lub od 23.00 do 
7.00) pracodawca powinien uregulować w przepisach wewnętrznych (np. w układzie zbiorowym 
pracy, w regulaminie pracy), a jeśli nie tworzy tych dokumentów – w informacji do umowy o pra-
cę.

Aby ustalić dodatek za pracę w nocy, należy:
 ■ minimalne wynagrodzenie w wysokości właściwej dla wymiaru czasu pracy pracownika po-

dzielić przez liczbę godzin przypadających (nominalnie) do przepracowania w danym miesią-
cu i wynikających z wymiaru etatu pracownika, a nie z jego harmonogramu czasu pracy,

 ■ uzyskaną stawkę godzinową pomnożyć przez 20%,
 ■ tak uzyskany wynik pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej.

Wysokość dodatku nocnego nie zależy zatem od wynagrodzenia, jakie pracownik faktycznie 
otrzymał, ani od wynikającego z umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego został 
nawiązany stosunek pracy. Ponadto, mimo uzależnienia dodatku nocnego od ryczałtowej pod-
stawy wymiaru (minimalnego wynagrodzenia), niemal w każdym miesiącu przyjmuje on inną 
wysokość. Jest tak, ponieważ w poszczególnych miesiącach pracownik ma do przepracowania 
różną liczbę godzin.

PRZYKŁAD
Stanisław K., zatrudniony od 1 stycznia 2013 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w styczniu 
2015 r. przez 5 godzin wykonywał pracę w porze nocnej.
Aby obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej, należy:
Krok 1. Ustalić stawkę godzinową z minimalnego wynagrodzenia: 1750 zł : 160 godzin = 
= 10,94 zł.
Krok 2. Pomnożyć stawkę godzinową przez 20%; w ten sposób otrzymujemy stawkę dodatku 
za 1 godzinę pracy w nocy: 10,94 zł x 20% = 2,19 zł.
Krok 3. Otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę godzin pracy w porze nocnej; w ten sposób 
otrzymujemy wysokość dodatku za 5 godzin pracy w nocy: 2,19 zł x 5 godz. = 10,95 zł.

Dodatku przysługującego za pracę w porze nocnej nie należy utożsamiać z dodatkiem za go-
dziny nadliczbowe. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 lipca 1977 r., I PRN 92/77: 
„(...) zwiększone wynagrodzenie za pracę w nocy w granicach przewidzianych w przepisach pła-
cowych przysługuje pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej w ramach normalnie 
obowiązującego pracownika czasu pracy (...). Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbo-
wych przysługuje natomiast tylko wówczas, gdy obowiązująca pracownika norma czasu pracy 
została przekroczona. Zdarza się natomiast, że praca wykonywana w porze nocnej jest jedno-
cześnie pracą w nadgodzinach. W takiej sytuacji pracownik ma jednocześnie prawo do dwóch 
dodatków: za pracę w porze nocnej i za godziny nadliczbowe (...)”.
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PRZYKŁAD
Paweł R., zatrudniony od 1 stycznia 2012 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, jest wynagra-
dzany stawką zasadniczą w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie oraz otrzymuje zmienną 
prowizję. W styczniu 2015 r. pracownik przepracował 3 godziny w porze nocnej i jednocześ-
nie praca ta spowodowała przekroczenie dobowej normy czasu pracy. W takiej sytuacji pra-
codawca powinien wypłacić pracownikowi:

 ■ normalne wynagrodzenie za 3 godziny pracy:
2000 zł : 160 godz. = 12,50 zł,
12,50 zł x 3 godz. = 35,70 zł;

 ■ dodatek za 3 godziny pracy w nocy:
1750 zł : 160 godz. = 10,94 zł,
10,94 zł x 20% = 2,19 zł; 2,19 zł x 3 godz. = 6,57 zł (wysokość dodatku);

 ■ dodatek za 3 godziny pracy w nadgodzinach w wysokości 100%:
2000 zł : 160 godz. = 12,50 zł,
12,50 zł x 100% x 3 godz. = 37,50 zł (wysokość dodatku).

Wynagrodzenie za płatne zwolnienia od pracy 
Komentowane rozporządzenie wskazuje, jak obliczać wynagrodzenie m.in. za płatne zwol-

nienia od pracy, które zostały wymienione przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy 
oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1632).

Wynagrodzenie za wszystkie wymienione w tym rozporządzeniu okresy niewykonywania pracy, 
za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, należy obliczać jak wynagrodzenie za 
urlop wypoczynkowy, z tym że składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 
należy przyjąć z miesiąca wystąpienia zwolnienia od pracy albo z okresu niewykonywania pracy.

PRZYKŁAD
Dorota S., zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, w styczniu 2015 r. przebywała przez 
3 dni na urlopie szkoleniowym, podczas którego powinna przepracować 28 godzin. W po-
zostałe dni robocze tego miesiąca pracownica była obecna w pracy. Dorota S. otrzymuje 
miesięcznie pensję zasadniczą w wysokości 2450 zł brutto oraz miesięczne dodatki motywa-
cyjne w wysokości od 10% do 40% pensji zasadniczej, uzależnione od oceny przez pracodaw-
cę efektów pracy pracownika. W styczniu 2015 r. Dorota S. otrzymała dodatek motywacyj-
ny w wysokości 25% pensji zasadniczej. Aby obliczyć wynagrodzenie za urlop szkoleniowy, 
należy:
Krok 1. Ustalić składniki w stałej stawce miesięcznej (bez przeliczenia): 2450 zł (pensja 
zasadnicza).
Krok 2. Ustalić składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc: 2450 zł x 25% = 612,50 zł 
(dodatek motywacyjny).
Krok 3. Obliczyć stawkę godzinową ze składników zmiennych: 160 godz. (wymiar czasu pra-
cy w styczniu) – 28 godz. (urlop szkoleniowy) = 132 godz. (czas faktycznie przepracowany).
612,50 zł : 140 godz. = 4,64 zł.
Krok 4. Obliczyć wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych: 4,64 zł x 28 
godz. = 129,92 zł.
Za styczeń pracownicy należy wypłacić łącznie 3192,42 zł, tj. 2450 zł pensji zasadniczej, 
612,50 zł dodatku motywacyjnego oraz 129,92 zł wynagrodzenia za urlop szkoleniowy ze 
zmiennych składników.

Uzupełnianie wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego
W zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić pracowniko-

wi czasu wolnego, nawet bez jego wniosku, do końca okresu rozliczeniowego (art. 1512 § 2 



103

 Kodeks kadr i płac
IFK

IV. NALEŻNOŚCI ZE STOSUNKU PRACY [komentarz]

Kodeksu pracy). W takim przypadku rekompensata w formie czasu wolnego za pracę w nad-
godzinach przysługuje w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin 
nadliczbowych, np. za 1 nadgodzinę przysługuje 1,5 godziny czasu wolnego. Stosując takie 
rozwiązanie, pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty pracownikowi dodatków za 
godziny nadliczbowe. Jednak udzielenie w ten sposób czasu wolnego nie może spowodować 
obniżenia wynagrodzenia pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Aby temu zapo-
biec, należy stosować odpowiednio reguły określone w § 5 komentowanego rozporządzenia. 
Wynagrodzenie za godziny brakujące do pełnego miesięcznego wymiaru należy zatem obliczać 
jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki zmienne za okresy nie dłuższe 
niż 1 miesiąc należy przyjąć w wysokości wypłaconej w miesiącu wystąpienia „przymusowego” 
wolnego, a nie z okresu np. 3 miesięcy.

PRZYKŁAD
Szymon W., zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu 
pracy, na polecenie pracodawcy odebrał w styczniu 2015 r. czas wolny w zamian za prze-
pracowane nadgodziny. Z tego powodu w tym miesiącu przepracował 154 godziny ze 160 
godzin, jakie powinien przepracować. Pracownik otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie za-
sadnicze 2300 zł brutto oraz zmienne premie miesięczne w wysokości od 10% do 50% płacy 
zasadniczej. W styczniu 2015 r. Szymon W. otrzymał premię w wysokości 20% płacy zasadni-
czej. Aby obliczyć wynagrodzenie za 6 godzin brakujących do pełnego miesięcznego wymia-
ru ze zmiennych składników wynagrodzenia, należy:
Krok 1. Ustalić składniki w stałej stawce miesięcznej: 2300 zł (pensja zasadnicza).
Krok 2. Ustalić podstawę wymiaru ze składników zmiennych: 2300 zł x 20% = 460 zł (mie-
sięczna premia).
Krok 3. Obliczyć stawkę godzinową: 460 zł : 154 godziny = 2,99 zł.
Wynagrodzenie za 6 godzin brakujących do pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy wy-
nosi: 2,99 zł x 6 godzin = 17,94 zł.

Osobom zatrudnionym w dłuższych okresach rozliczeniowych wynagrodzenie należy dopełnić 
do pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy wynikającego z ich rozkładu czasu pracy, a nie do 
nominalnego wymiaru czasu pracy w danym miesiącu. Dotyczy to zwykle pracowników objętych 
innymi niż podstawowy systemami czasu pracy. Tacy pracownicy ze względu na dłuższy okres roz-
liczeniowy pracują w poszczególnych miesiącach według nierównomiernego rozkładu czasu pracy.

Prawo do dodatku wyrównawczego i jego wysokość
Dodatek wyrównawczy stanowi różnicę między wynagrodzeniem przysługującym pracowniko-

wi przed przeniesieniem a wynagrodzeniem należnym po przeniesieniu. Omawiane wyrównanie 
przysługuje określonym grupom pracowników.

Komu i przez jaki okres przysługuje dodatek wyrównawczy

Komu przysługuje Przez jaki okres

1 2

pracownicy ciężarnej lub karmiącej dziecko piersią, którą praco-
dawca, ze względu na zakaz zatrudniania przy pracach wzbronio-
nych, bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla 
zdrowia lub niebezpieczne, musiał przesunąć na inne stanowisko

przez czas delegowania na inne 
stanowisko (art. 179 § 1 Ko-
deksu pracy)

pracownicy ciężarnej lub karmiącej dziecko piersią, której praco-
dawca, ze względu na zakaz zatrudniania przy pracach szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia lub w wyniku orzeczenia 

przez czas, odpowiednio, trwa-
nia zmiany warunków pra-
cy, ograniczenia czasu pracy, 
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1 2

lekarskiego o przeciwwskazaniach zdrowotnych do dotychczaso-
wej pracy, dostosował warunki pracy lub ograniczył czas pracy, 
a gdy nie było to możliwe bądź celowe, powierzył inne czynności

delegowania na inne stanowi-
sko (art. 179 § 2 Kodeksu pra-
cy)

pracownicy ciężarnej, którą zakład pracy, ze względu na zakaz jej 
zatrudniania w porze nocnej, skierował do wykonywania innych 
zadań po tym, jak zmiana jej rozkładu czasu pracy okazała się nie-
możliwa lub niecelowa

przez czas delegowania na inne 
stanowisko (art. 179 § 4 Ko-
deksu pracy)

pracownikowi z objawami choroby zawodowej, którego zakład 
pracy, w związku z zakazem zatrudniania w narażeniu na działanie 
szkodliwego czynnika, przeniósł do bezpiecznej pracy

przez okres nieprzekraczający 
6 miesięcy (art. 230 Kodeksu 
pracy)

pracownikowi, którego pracodawca, na podstawie orzeczenia le-
karskiego o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy 
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przeniósł do 
odpowiedniej pracy po tym, jak nie został uznany za niezdolnego 
do pracy w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; j.t. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1440 ze zm., dalej ustawa o emeryturach i rentach z FUS

przez okres nieprzekraczający 
6 miesięcy (art. 231 Kodeksu 
pracy)

Dodatek wyrównawczy oblicza się w ten sam sposób jak wynagrodzenie za urlop wypoczyn-
kowy.

Do podstawy wymiaru dodatku należy wliczyć wszystkie składniki płacy i inne świadczenia 
ze stosunku pracy, z wyjątkiem składników wymienionych w § 6 rozporządzenia urlopowego, 
tj. m.in. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia chorobowego czy dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego.

Dodatek wyrównawczy ze składników ustalonych w stałych stawkach miesięcznych stanowi 
różnicę między takimi składnikami uzyskanymi w miesiącu poprzedzającym przeniesienie lub 
zmianę warunków pracy (ograniczenie czasu pracy) a należnymi w miesiącu dokonania tych 
zmian. Ta zasada ma zastosowanie, jeżeli pracownik pobiera dodatek wyrównawczy od pierw-
szego dnia miesiąca.

PRZYKŁAD
Ewa K., zatrudniona w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pra-
cy, otrzymuje pensję zasadniczą 2300 zł brutto oraz miesięczne premie w wysokości 15% 
wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 stycznia 2015 r. w związku z ciążą pracownica została 
przeniesiona przez pracodawcę do innej pracy. Wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 
1900 zł brutto miesięcznie, a premia 15% płacy zasadniczej. Zatem pracownica nabyła prawo 
do dodatku wyrównawczego za cały okres pracy na innym stanowisku. Aby ustalić dodatek 
wyrównawczy za styczeń, należy:
Krok 1. Ustalić łączną kwotę składników określonych w stałej stawce miesięcznej należnych 
w grudniu 2014 r.:
2300 zł + (2300 zł x 15%) = 2645 zł.
Krok 2. Ustalić łączną kwotę składników określonych w stałej stawce miesięcznej należnych 
w styczniu 2015 r.:
1900 zł + (1900 zł x 15%) = 2185 zł.
Krok 3. Od sumy składników w stałej stawce miesięcznej należnych w grudniu 2014 r. należy 
odjąć sumę składników w stałej stawce miesięcznej należnych w styczniu, czyli 2645 zł – 
– 2185 zł =  460 zł.
Za styczeń 2015 r. pracownicy należało wypłacić dodatek wyrównawczy w wysokości 460 zł.
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Na dodatek wyrównawczy ustalany ze składników w stałej stawce miesięcznej nie mają wpły-
wu zmiany wysokości pensji pracownika, który objął stanowisko zwolnione przez pracownika 
przesuniętego do innych zadań ze względów bezpieczeństwa bądź zdrowotnych (uchwała SN 
z 20 marca 1992 r., I PZP 18/92, OSNC 1992/12/215). Jeśli zatem następca osoby uprawnionej 
do dodatku wyrównawczego pobiera niższą bądź wyższą płacę, pozostaje to bez wpływu na wy-
sokość dodatku wypłacanego dotychczas uprawnionemu pracownikowi.

PRZYKŁAD
Norbert S. został przeniesiony na inne stanowisko od 1 lutego 2015 r. w związku z wykry-
ciem u niego objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej. Z tego powodu 
wynagrodzenie pracownika zmniejszyło się z 2430 zł do 2200 zł miesięcznie. Jednocześnie 
pracownik uzyskał prawo do dodatku wyrównawczego w kwocie 230 zł miesięcznie (2430 zł –
– 2200 zł). Osoba, która zajęła stanowisko zwolnione przez Norberta S., wynegocjowała pen-
sję 2600 zł. Wzrost wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku uprzednio zaj-
mowanym przez Norberta S. nie ma wpływu na wysokość przysługującego mu dodatku wy-
równawczego, który nadal będzie wynosił 230 zł miesięcznie.

Obniżanie dodatku z powodu choroby 
Miesięczny dodatek wyrównawczy ze składników w stałej stawce miesięcznej należy zmniejszać za 

każdy dzień, za który pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za pracę z powodu np.: powie-
rzenia innej pracy. Jeśli za okres absencji w pracy należy się wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek, 
dodatek należy odpowiednio zmniejszyć.

PRZYKŁAD
Pracodawca przeniósł Małgorzatę Z. od 1 stycznia 2015 r. na inne stanowisko, ponieważ 
lekarz orzekł niezdolność do wykonywania przez nią dotychczasowej pracy wskutek choro-
by zawodowej. Pracownica nie została jednak uznana za niezdolną do pracy w rozumieniu 
ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Dotychczas otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze 
w wysokości 1800 zł miesięcznie oraz dodatek za uciążliwe warunki pracy po 200 zł miesięcz-
nie. Po przeniesieniu wynagrodzenie zasadnicze Małgorzaty Z. zmniejszyło się do 1750 zł, 
natomiast dodatek za uciążliwe warunki pracy na nowym stanowisku w ogóle nie przysługuje. 
W styczniu 2015 r. pracownica chorowała przez 6 dni. Za wszystkie dni niezdolności do pracy 
przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe. Aby ustalić wysokość dodatku wyrównawczego 
za styczeń, należy:
Krok 1. Ustalić miesięczną kwotę dodatku wyrównawczego: (1800 zł + 200 zł) – 1750 zł = 
250 zł.
Krok 2. Obliczyć stawkę dzienną, dzieląc miesięczny dodatek wyrównawczy przez 30:
250 zł : 30 = 8,33 zł.
Krok 3. Ustalić kwotę obniżenia dodatku z tytułu absencji – uzyskaną stawkę dzienną należy 
pomnożyć przez liczbę dni choroby lub nieobecności, za które pracownicy przysługiwało 
wynagrodzenie chorobowe:
8,33 zł x 6 dni niedyspozycji zdrowotnej = 49,98 zł.
Krok 4. Od ustalonej kwoty miesięcznego dodatku wyrównawczego odjąć kwotę obniżenia 
dodatku z powodu choroby:
250 zł – 49,98 zł = 200,02 zł.
Za styczeń należy wypłacić pracownicy dodatek wyrównawczy w wysokości 200,02 zł.

Obniżanie dodatku z powodu innych nieobecności 
Jeśli po przesunięciu na inne stanowisko pracownik był nieobecny w pracy z innych przyczyn 

niż choroba, np. z powodu urlopu bezpłatnego, wychowawczego czy nieusprawiedliwionej nie-
obecności, dodatek wyrównawczy należy również zmniejszyć.
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Obniżanie dodatku z powodu zbiegu różnych przyczyn nieobecności w pracy 

Może się zdarzyć, że po przeniesieniu na inne stanowisko pracownik uprawniony do dodatku 
wyrównawczego ustalanego ze składników w stałej stawce miesięcznej jest nieobecny w pracy 
w tym samym miesiącu z różnych przyczyn. W takiej sytuacji zmniejszenia dodatku wyrównawcze-
go ze składników w stałej stawce miesięcznej należy dokonać według obu opisanych wyżej zasad.

PRZYKŁAD
Grażyna C., zatrudniona na 1/2 etatu od poniedziałku do piątku, od 1 stycznia 2015 r. zo-
stała przesunięta na inne stanowisko z powodu zagrożonej ciąży. Na czas przeniesienia do 
innej pracy pracownica ma prawo do dodatku wyrównawczego. Dotychczas otrzymywała 
wynagrodzenie w wysokości 1900 zł miesięcznie, natomiast od 1 stycznia 2015 r. otrzymuje 
1800 zł miesięcznie. W styczniu pracownica przebywała przez 5 dni na zwolnieniu lekarskim 
z powodu opieki nad chorym dzieckiem i przez 4 dni na urlopie wychowawczym. Aby obliczyć 
dodatek wyrównawczy za część miesiąca, należy:
Krok 1. Obliczyć wysokość miesięcznego dodatku wyrównawczego: 1900 zł – 1800 zł = 100 zł.
Krok 2. Ustalić dzienną stawkę zmniejszenia dodatku wyrównawczego z powodu choroby 
dziec ka i urlopu wychowawczego: 100 zł : 30 = 3,33 zł; 100 zł : (21 x 1/2) = 9,52 zł.
Krok 3. Obliczyć kwotę zmniejszenia dodatku z tytułu:

 ■ opieki nad chorym dzieckiem: 3,33 zł x 5 dni = 16,65 zł,
 ■ urlopu wychowawczego: 9,52 zł x 4 dni = 38,08 zł.

Krok 4. Ustalić kwotę dodatku wyrównawczego: 100 zł – (16,65 zł + 38,08 zł) = 45,27 zł.
Za styczeń 2015 r. pracownicy należało wypłacić dodatek wyrównawczy w wysokości 45,27 zł.

Przeniesienie w trakcie miesiąca a wysokość dodatku
Może wystąpić sytuacja, w której pracodawca z powodu omówionych wyżej okoliczności prze-

suwa pracowników w trakcie miesiąca do wykonywania innej pracy i w związku z tym przysługuje 
im prawo do dodatku wyrównawczego za część miesiąca. Komentowane rozporządzenie nie 
rozstrzyga jednak, jak  należy obliczyć dodatek wyrównawczy za część miesiąca. Trzeba zatem 
przyjąć, że w takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie zasady zmniejszania dodatku za 
dni nieobecności w pracy, określone w § 8 komentowanego rozporządzenia.

PRZYKŁAD
Grzegorz B., zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku 
w pełnym wymiarze czasu pracy, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1900 zł brutto mie-
sięcznie. Pracownik 13 stycznia 2015 r. został przesunięty do innej pracy w związku z po-
dejrzeniem choroby zawodowej. Z tego powodu jego wynagrodzenie uległo zmniejszeniu 
i wynosi 1770 zł brutto miesięcznie. W styczniu 2015 r. Grzegorz B. nie opuścił żadnego dnia 
pracy. Aby ustalić wysokość dodatku wyrównawczego za ten miesiąc, należy:
Krok 1. Obliczyć wysokość miesięcznego dodatku wyrównawczego:
1900 zł – 1770 zł = 130 zł.
Krok 2. Ustalić stawkę dzienną dodatku wyrównawczego:
130 zł : 21 = 6,19 zł.
Krok 3. Obliczyć kwotę zmniejszającą dodatek – w tym przypadku dodatek nie przysługuje 
za okres od 1 do 12 stycznia:
6,19 zł x 6 dni pracy = 37,14 zł.
Dodatek wyrównawczy za styczeń wynosi 92,86 zł, tj. 130 zł – 37,14 zł.

Dodatek wyrównawczy za inny okres niż miesięczny
Dodatek wyrównawczy ustalany w stawce godzinowej albo za inny okres, nie dłuższy niż 1 mie-

siąc (np. w stawce dziennej czy tygodniowej), lub z innych składników zmiennych za okresy nie 
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dłuższe niż 1 miesiąc należy obliczać jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, na podstawie 
wynagrodzenia za 1 dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie lub zmianę warunków albo 
ograniczenie czasu pracy.

PRZYKŁAD
Hanna Z., zatrudniona jako szwaczka, jest wynagradzana stawką akordową 8 zł za uszycie 
sukienki. Ze względu na zagrożoną ciążę od 19 stycznia 2015 r. pracodawca przesunął ją do 
działu dodatków, gdzie zarabia 9 zł za godzinę roboczą. W styczniu 2015 r. pracownica nie 
opuściła żadnego dnia pracy. 
Pracownica:

 ■ w październiku 2014 r. – uszyła 304 sukienki, przepracowała 23 dni (184 godziny) i otrzy-
mała 2432 zł,

 ■ w listopadzie 2014 r. – uszyła 352 sukienki, przepracowała 18 dni (144 godziny) i otrzymała 
2816 zł,

 ■ w grudniu 2014 r. – uszyła 320 sukienek, przepracowała 21 dni (168 godzin) i otrzymała 
2560 zł.

Aby obliczyć dodatek wyrównawczy należny za okres od 19 do 31 stycznia 2015 r., trzeba:
Krok 1. Obliczyć wynagrodzenie za 1 dzień według starej stawki przed przeniesieniem:
(2432 zł + 2816 zł + 2560 zł) = 7808 zł,
7808 zł : 62 dni = 125,94 zł.
Krok 2. Obliczyć wynagrodzenie należne po przeniesieniu według starej stawki:
125,94 zł x 10 dni = 1259,40 zł.
Krok 3. Ustalić wynagrodzenie należne po przeniesieniu ze składników zmiennych za okresy 
nie dłuższe niż 1 miesiąc według nowej stawki:
9 zł/godz. x (10 dni x 8 godzin) = 720 zł.
Krok 4. Obliczyć dodatek wyrównawczy ze składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż 
1 miesiąc: 1259,40 zł – 720 zł = 539,40 zł.
Za styczeń 2015 r. Hanna Z. powinna otrzymać dodatek wyrównawczy w wysokości  539,40 zł.

Składniki mieszane w podstawie dodatku
Dodatku wyrównawczego ze stawek godzinowych lub innych zmiennych za okresy nie dłuższe 

niż 1 miesiąc nie należy zmniejszać za dni nieobecności w pracy, za które pracownikowi po po-
wierzeniu innej pracy nie przysługuje wynagrodzenie. Dodatek ten odzwierciedla jedynie składniki 
zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone za dni pracy. Jeżeli pracownik otrzymuje 
składniki w stałej stawce miesięcznej i zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, do obliczenia 
dodatku wyrównawczego należy stosować zasady wskazane w § 7 i § 8 komentowanego rozpo-
rządzenia, tj. odpowiednio ustalać wysokość dodatku jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 
i pomniejszać go za czas choroby lub innej absencji niż choroba. 

W podobny sposób należy obliczać dodatek wyrównawczy ze składników za okresy dłuższe 
niż 1 miesiąc. W tym jednak przypadku wynagrodzenie za 1 dzień należy obliczać, dzieląc sumę 
składników zmiennych za okresy dłuższe niż 1 miesiąc wypłaconych w okresie 12 poprzedzają-
cych miesięcy przez liczbę dni kalendarzowych (przypadających w ciągu tych 12 miesięcy), za 
które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie. Następnie wynagrodzenie za 1 dzień należy 
pomnożyć przez liczbę dni, za które pracownikowi należy się wynagrodzenie w tym miesiącu 
po przeniesieniu. Od wyniku iloczynu należy odjąć wynagrodzenie należne według nowej stawki 
w tym miesiącu, ale za dni po przeniesieniu.

Wynagrodzenie za część miesiąca w przypadku choroby 
Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną, który nie przepracuje pełnego miesiąca 

ze względu na niezdolność do pracy z powodu choroby, ma prawo do wynagrodzenia za część 
miesiąca.
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PRZYKŁAD
Irena L. otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej 3300 zł brutto. 
W styczniu 2015 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim przez 11 dni i za ten okres ma prawo 
do wynagrodzenia chorobowego.
Aby ustalić wysokość wynagrodzenia za styczeń, należy:
Krok 1. Obliczyć stawkę dzienną: 3300 zł : 30 = 110 zł.
Krok 2. Obliczyć kwotę zmniejszenia z tytułu choroby: 110 zł x 11 dni = 1210 zł.
Krok 3. Ustalić wynagrodzenie za część miesiąca: 3300 zł – 1210 zł = 2090 zł.
Irena L. powinna otrzymać za styczeń wynagrodzenie w wysokości 2090 zł.

Składniki przysługujące za czas absencji 
Za okres niezdolności do pracy z powodu choroby bądź innej absencji zasiłkowej (zasiłek 

macierzyński, opiekuńczy) pracownikowi często przysługują dodatkowe składniki płacy (dodat-
ki, premie) w pełnej wysokości na mocy samej ustawy lub przepisów wewnątrzzakładowych, 
np. układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania. W takim przypadku dodatków czy 
premii nie należy brać pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia za część miesiąca, ponieważ bez 
względu na nieobecność w pracy przysługują za cały miesiąc.

PRZYKŁAD
Jolanta K. otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2000 zł brutto miesięcznie oraz dodatek 
motywacyjny 300 zł brutto miesięcznie. W styczniu 2015 r. przez 12 dni pobierała zasiłek ma-
cierzyński. Regulamin wynagradzania obowiązujący u pracodawcy przewiduje, że dodatek 
motywacyjny nie przysługuje za czas przebywania na zasiłku macierzyńskim. Wynagrodzenie 
zasadnicze i dodatek należy zatem obliczyć w następujący sposób:
Krok 1. Obliczyć stawkę dzienną zmniejszenia:
2000 zł : 30 = 66,67 zł,
300 zł : 30 = 10 zł.
Krok 2. Obliczyć kwotę zmniejszenia wynagrodzenia z tytułu pobierania zasiłku 
macierzyńskiego:
66,67 zł x 12 dni = 800,04 zł,
10 zł x 12 dni = 120 zł.
Krok 3. Ustalić wynagrodzenie i dodatek za część miesiąca:
2000 zł – 800,04 zł = 1199,96 zł,
300 zł –120 zł = 180 zł.
Pracodawca powinien wypłacić Jolancie K. wynagrodzenie za styczeń w wysokości 1379,96 zł, 
tj. 1199,96 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 180 zł (pomniejszony dodatek motywacyjny).

Wypoczynek i niezdolność do pracy w jednym miesiącu
Jeżeli w tym samym miesiącu pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną przebywał 

na urlopie wypoczynkowym i pobierał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek, wynagrodzenie 
należy zmniejszyć wyłącznie z powodu absencji chorobowej. Należy zatem stosować zasady 
obliczeń wskazane w § 11 ust. 1 komentowanego rozporządzenia, przyjmując urlop wypoczyn-
kowy za czas faktycznie przepracowany. Składniki w stałej miesięcznej stawce należy podzielić 
przez 30, a powstałą w ten sposób stawkę dzienną pomnożyć przez liczbę dni wskazanych 
w zaświadczeniu lekarskim. Wynik należy odjąć od składników przysługujących w stałej stawce 
miesięcznej.

Urlop wypoczynkowy jest rodzajem nieobecności w pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie 
jak za pracę (art. 172 Kodeksu pracy). Za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu wypo-
czynkowego, nie należy zatem przeliczać składników w stałej wysokości i wyodrębniać wynagro-
dzenia za urlop. Dotyczy to także większości zwolnień od pracy oraz okresów niewykonywania 
pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
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Częściowe wynagrodzenie za dzień pracy 

Niejednokrotnie problem stwarza ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca w miesiącu li-
czącym 31 dni kalendarzowych (styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik, grudzień), 
w którym pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby przez 30 dni. Przy zastosowaniu 
dzielnika 30 z obliczeń wynika, że wynagrodzenie za przepracowany w takim miesiącu 1 dzień 
w ogóle się nie należy. Jest to jednak sprzeczne z podstawową zasadą prawa pracy, zgodnie z któ-
rą wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.

Zarówno PIP, jak i MPiPS stoją na stanowisku, że za ten 1 dzień pracy należy wypłacić wyna-
grodzenie. Należy je ustalić, dzieląc składniki w stałej stawce miesięcznej przez liczbę godzin przy-
padających nominalnie do przepracowania w danym miesiącu. Powstałą w ten sposób stawkę 
godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracował w tym dniu.

 Wynagrodzenie za pracę za część miesiąca nieprzepracowanego 
z innego powodu niż choroba 
Komentowany przepis określa sposób ustalania wynagrodzenia, jeżeli przez część miesiąca 

pracownik był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż choroba, bez prawa do wynagrodzenia, 
np. z powodu urlopu bezpłatnego lub nieobecności nieusprawiedliwionej.

PRZYKŁAD
W styczniu 2015 r. Jan K. korzystał z 3 dni urlopu bezpłatnego (w tych dniach powinien 
przepracować łącznie 24 godziny) oraz z 10 dni zwolnienia lekarskiego, za które przysługuje 
mu wynagrodzenie chorobowe. Pracownik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze 
w wysokości 4100 zł brutto. Wynagrodzenie częściowe należy ustalić w następujący sposób:
Krok 1. Obliczyć stawkę dzienną i godzinową:
4100 zł : 30 = 136,67 zł,
4100 zł : 160 godz. = 25,63 zł.
Krok 2. Stawki pomnożyć przez liczbę dni i godzin nieobecności:
136,67 zł x 10 dni = 1366,70 zł,
25,63 zł x 24 godz. = 615,12 zł.
Za styczeń Jan K. powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 2118,18 zł, tj.: 4100 zł (wy-
nagrodzenie brutto) – 1366,70 zł (pomniejszenie za czas choroby) – 615,12 zł (pomniejszenie 
za czas urlopu).

Jeżeli w tym samym miesiącu pracownik był nieobecny w pracy jednocześnie z powodu nie-
zdolności do pracy spowodowanej chorobą i z innej przyczyny (nie zachowując za ten czas prawa 
do wynagrodzenia), a ponadto korzystał z urlopu wypoczynkowego, szkoleniowego lub odpłat-
nego zwolnienia od pracy, należy stosować jednocześnie metody ustalania wynagrodzenia opi-
sane w § 11 i § 12 komentowanego rozporządzenia. Trzeba zatem zmniejszyć składniki ustalane 
w stałych stawkach miesięcznych wyłącznie z powodu absencji chorobowej pracownika oraz 
z powodu innej nieobecności, za czas której pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. 
Nie należy obniżać wynagrodzenia z powodu urlopu wypoczynkowego czy innych okresów nie-
wykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie. Odpłatne nieobecności w pracy należy 
wówczas traktować jak czas faktycznie przepracowany.

Przedstawioną metodę ustalania wynagrodzenia za część miesiąca należy stosować również 
wtedy, gdy pracownik rozpoczął lub zakończył pracę w trakcie miesiąca albo jeżeli przez część 
miesiąca był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych.

Komentarz:
Renata Majewska –  prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, od 

wielu lat zajmująca się tą tematyką, autorka kilkuset publikacji
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V. Podróże służbowe

Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
(Dz.U. z 2013 r., poz. 167)

Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 
26 czerw ca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co nastę-
puje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji] 
Rozporządzenie określa wysokość oraz wa-

runki ustalania należności przysługujących pra-
cownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub sa-
morządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu 
podróży służbowej:
1)  na obszarze kraju, zwanej dalej „podróżą krajową”;
2)  poza granicami kraju, zwanej dalej „podróżą 

zagraniczną”.
§ 2. [Należności przysługujące pracownikowi 

z tytułu podróży służbowej] 
Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagra-

nicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym 
przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
1)  diety;
2)  zwrot kosztów:

a)  przejazdów,
b)  dojazdów środkami komunikacji miejsco-

wej,
c)  noclegów,
d)  innych niezbędnych udokumentowanych 

wydatków, określonych lub uznanych 
przez pracodawcę odpowiednio do uza-
sadnionych potrzeb.

§ 3. [Środek transportu właściwy do odbycia 
podróży] 

1. Środek transportu właściwy do odbycia po-
dróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także 
jego rodzaj i klasę, określa pracodawca.

2. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów prze-
jazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub 
fakturami obejmującymi cenę biletu środka transpor-
tu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, 
w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej 
przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez 
względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

3. Na wniosek pracownika pracodawca może 
wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub 
podróży zagranicznej samochodem osobowym, 
motocyklem lub motorowerem niebędącym włas-
nością pracodawcy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, 
pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejaz-
du w wysokości stanowiącej iloczyn przejecha-
nych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr 
przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie 
może być wyższa niż określona w przepisach wy-
danych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21).

§ 4. [Inne wydatki związane z podróżą] 
1. Pracownikowi, który w czasie podróży kra-

jowej lub podróży zagranicznej poniósł inne nie-
zbędne wydatki związane z tą podróżą, określo-
ne lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je 
w udokumentowanej wysokości.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują 
opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i au-
tostradami, postój w strefie płatnego parkowania, 
miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki 
wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży 
krajowej lub podróży zagranicznej.

§ 5. [Rozliczenie kosztów podróży] 
1. Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów po-

dróży krajowej lub podróży zagranicznej nie póź-
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niej niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej 
podróży.

2. Do rozliczenia kosztów podróży, o których 
mowa w ust. 1, pracownik załącza dokumenty, 
w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwier-
dzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet 
oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedsta-
wienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik skła-
da pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku 
i przyczynach braku jego udokumentowania.

3. W uzasadnionych przypadkach pracownik 
składa pisemne oświadczenie o okolicznościach 
mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, 
zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość.

Rozdział 2
Podróż krajowa

§ 6. [Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia 
podróży krajowej] 

1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia po-
dróży krajowej określa pracodawca.

2. Pracodawca może uznać za miejscowość 
rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej 
miejscowość pobytu stałego lub czasowego pra-
cownika.

§ 7. [Dieta w czasie podróży krajowej] 
1. Dieta w czasie podróży krajowej jest prze-

znaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wy-
żywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.

2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas 
od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do po-
wrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbo-
wego w następujący sposób:
1)  jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a)  mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
b)  od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
c)  ponad 12 godzin – przysługuje dieta w peł-

nej wysokości;
2)  jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą 

dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, 
a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a)  do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
b)  ponad 8 godzin – przysługuje dieta w peł-

nej wysokości.
3. Dieta nie przysługuje:

1)  za czas delegowania do miejscowości poby-
tu stałego lub czasowego pracownika oraz 
w przypadkach, o których mowa w § 10;

2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne ca-
łodzienne wyżywienie.

4. Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniej-
sza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyży-
wienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi od-
powiednio:
1) śniadanie – 25% diety;
2) obiad – 50% diety;
3) kolacja – 25% diety.

5. W przypadku korzystania przez pracownika 
z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewnio-
no wyżywienie, przepisy ust. 4 stosuje się odpo-
wiednio.

§ 8. [Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za 
nocleg] 

1. Za nocleg podczas podróży krajowej 
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pra-
cownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysoko-
ści stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej 
za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność 
stawki diety.

2. W uzasadnionych przypadkach pracodaw-
ca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu 
stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekra-
czającej limit, o którym mowa w ust. 1.

3. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bez-
płatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, 
o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za 
każdy nocleg w wysokości 150% diety.

4. Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg 
trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 
21 i 7.

5. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg 
nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli 
pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość co-
dziennego powrotu do miejscowości stałego lub 
czasowego pobytu.

§ 9. [Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów 
środkami komunikacji miejscowej] 

1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podró-
ży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na 
pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji 
miejscowej w wysokości 20% diety.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysłu-
guje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na 
wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na 
pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów 
środkami komunikacji miejscowej.

§ 10. [Zwrot kosztów przejazdu w dniu wol-
nym od pracy] 

Pracownikowi przebywającemu w podróży 
krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje 
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zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, 
środkiem transportu określonym przez pracodaw-
cę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowe-
go i z powrotem.

§ 11. [Zaliczka na niezbędne koszty podróży 
krajowej] 

Na wniosek pracownika pracodawca przyzna-
je zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej 
w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji 
tych kosztów.

Rozdział 3
Podróż zagraniczna

§ 12. [Czas podróży zagranicznej] 
Czas podróży zagranicznej liczy się w przy-

padku odbywania jej środkami komunikacji:
1)  lądowej – od chwili przekroczenia granicy pań-

stwowej w drodze za granicę do chwili jej prze-
kroczenia w drodze powrotnej do kraju;

2)  lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze 
za granicę z ostatniego lotniska w kraju do 
chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej 
na pierwszym lotnisku w kraju;

3)  morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) 
z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia 
statku (promu) w drodze powrotnej do pierw-
szego portu polskiego.
§ 13. [Dieta w czasie podróży zagranicznej] 
1. Dieta w czasie podróży zagranicznej jest 

przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia 
i inne drobne wydatki.

2. Dieta przysługuje w wysokości obowią-
zującej dla docelowego państwa podróży za-
granicznej. W przypadku podróży zagranicznej 
odbywanej do dwóch lub więcej państw praco-
dawca może ustalić więcej niż jedno państwo 
docelowe.

3. Należność z tytułu diet oblicza się w nastę-
pujący sposób:
1)  za każdą dobę podróży zagranicznej przysłu-

guje dieta w pełnej wysokości;
2)  za niepełną dobę podróży zagranicznej:

a)  do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
b)  ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% 

diety,
c)  ponad 12 godzin – przysługuje dieta w peł-

nej wysokości.
4. Wysokość diety za dobę podróży zagranicz-

nej w poszczególnych państwach jest określona 
w załączniku do rozporządzenia.

§ 14. [Zmniejszenie kwoty diety] 
1. Pracownikowi, któremu zapewniono w cza-

sie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne 
wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgod-
nie z § 13 ust. 3.

2. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapew-
nionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że 
każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1)  śniadanie – 15% diety;
2)  obiad – 30% diety;
3)  kolacja – 30% diety.

3. W przypadku korzystania przez pracownika 
z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewnio-
no wyżywienie, przepisy ust. 2 stosuje się odpo-
wiednio.

4. Pracownikowi, który otrzymuje w czasie 
podróży zagranicznej należność pieniężną na 
wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należ-
ność pieniężna jest niższa od diety, pracowniko-
wi przysługuje wyrównanie do wysokości należ-
nej diety.

§ 15. [Wysokość diety w czasie pobytu w szpi-
talu lub innym zakładzie leczniczym] 

Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub in-
nym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagra-
nicznej pracownikowi przysługuje 25% diety.

§ 16. [Zwrot kosztów za nocleg] 
1. Za nocleg podczas podróży zagranicznej 

pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wyso-
kości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu 
określonego w poszczególnych państwach w za-
łączniku do rozporządzenia.

2. W razie nieprzedłożenia rachunku za noc-
leg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysoko-
ści 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten 
nie przysługuje za czas przejazdu.

3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca 
może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, 
stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekra-
czającej limit, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli 
pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają 
pracownikowi bezpłatny nocleg.

§ 17. [Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu] 
1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokry-

cie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, 
autobusowego, portu lotniczego lub morskiego 
w wysokości jednej diety w miejscowości docelo-
wej za granicą oraz w każdej innej miejscowości 
za granicą, w której pracownik korzystał z noc-
legu.
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2. W przypadku gdy pracownik ponosi koszty 
dojazdu, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w jedną 
stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety.

3. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami 
komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje 
ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczę-
tą dobę pobytu w podróży zagranicznej.

4. Ryczałty, o których mowa w ust. 1–3, nie 
przysługują, jeżeli pracownik:
1)  odbywa podróż zagraniczną służbowym lub 

prywatnym pojazdem samochodowym, moto-
cyklem lub motorowerem;

2)  ma zapewnione bezpłatne dojazdy;
3)  nie ponosi kosztów, na pokrycie których są 

przeznaczone te ryczałty.
§ 18. [Zwrot kosztów przewozu bagażu oso-

bistego] 
Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot 

kosztów przewozu samolotem bagażu osobiste-
go o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą ba-
gażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż za-
graniczna trwa ponad 30 dni lub jeżeli państwem 
docelowym jest państwo pozaeuropejskie.

§ 19. [Zwrot kosztów leczenia za granicą] 
1. W przypadku choroby powstałej podczas 

podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 
zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów 
leczenia za granicą.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, 
następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem 
świadczeń gwarantowanych udzielonych zgodnie 
z przepisami o koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego w Unii Europejskiej, o których 
mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. 
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

3. Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu le-
ków, których nabycie za granicą nie było ko-
nieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej 
i kosmetycznych oraz koszty nabycia protez orto-
pedycznych, dentystycznych lub okularów.

4. W razie zgonu pracownika za granicą, praco-
dawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

§ 20. [Zaliczka na niezbędne koszty podróży 
zagranicznej] 

1. Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie ob-
cej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, 

w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji 
tych kosztów.

2. Za zgodą pracownika zaliczka może być wy-
płacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej 
równowartość przysługującej pracownikowi zalicz-
ki w walucie obcej, według średniego kursu złote-
go w stosunku do walut obcych określonego przez 
Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki.

3. Rozliczenie kosztów podróży zagranicz-
nej jest dokonywane w walucie otrzymanej za-
liczki, w walucie wymienialnej albo w walucie 
polskiej, według średniego kursu z dnia jej wy-
płacenia.

§ 21. [Odbywanie podróży zagranicznej w po-
łączeniu z przejazdem na obszarze kraju] 

W przypadku odbywania podróży zagra-
nicznej w połączeniu z przejazdem na obsza-
rze kraju, przepisy rozdziału 2 stosuje się od-
powiednio.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 22. [Przepisy uchylone] 
Tracą moc:

1)  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie 
wysokości oraz warunków ustalania należ-
ności przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, 
poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, 
z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. 
Nr 227, poz. 1661);

2)  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie 
wysokości oraz warunków ustalania należ-
ności przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podró-
ży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. 
Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, 
z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. 
Nr 186, poz. 1555).
§ 23. [Wejście w życie] 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

1 marca 2013 r.
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Załącznik 

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG 
W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

Lp. Państwo Waluta Kwota diety
Kwota limitu 

na nocleg

1 2 3 4 5

 1 Afganistan EUR 47 140

 2 Albania EUR 41 120

 3 Algieria EUR 50 200

 4 Andora jak w Hiszpanii

 5 Angola USD 61 180

 6 Arabia Saudyjska EUR 45 180

 7 Argentyna USD 50 150

 8 Armenia EUR 42 145

 9 Australia AUD 88 250

10 Austria EUR 52 130

11 Azerbejdżan EUR 43 150

12 Bangladesz USD 50 120

13 Belgia EUR 48 160

14 Białoruś EUR 42 130

15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100

16 Brazylia EUR 43 120

17 Bułgaria EUR 40 120

18 Chile USD 60 120

19 Chiny EUR 55 170

20 Chorwacja EUR 42 125

21 Cypr EUR 43 160

22 Czechy EUR 41 120

23 Dania DKK 406 1 300

24 Egipt USD 55 150

25 Ekwador USD 44 110

26 Estonia EUR 41 100

27 Etiopia USD 55 300

28 Finlandia EUR 48 160

29 Francja EUR 50 180

30 Grecja EUR 48 140

31 Gruzja EUR 43 140

32 Hiszpania EUR 50 160

33 Indie EUR 38 190

34 Indonezja EUR 41 110

35 Irak USD 60 120

36 Iran EUR 41 95

37 Irlandia EUR 52 160
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1 2 3 4 5

38 Islandia EUR 56 160

39 Izrael EUR 50 150

40 Japonia JPY 7 532 22 000

41 Jemen USD 48 160

42 Jordania EUR 40 95

43 Kambodża USD 45 100

44 Kanada CAD 71 190

45 Katar EUR 41 200

46 Kazachstan EUR 41 140

47 Kenia EUR 41 150

48 Kirgistan USD 41 150

49 Kolumbia USD 49 120

50 Kongo,
Demokratyczna Republika Konga

USD 66 220

51 Korea Południowa EUR 46 170

52 Koreańska Republika Ludowo-Demokra-
tyczna

EUR 48 170

53 Kostaryka USD 50 140

54 Kuba EUR 42 110

55 Kuwejt EUR 39 200

56 Laos USD 54 100

57 Liban USD 57 150

58 Libia EUR 52 100

59 Liechtenstein jak w Szwajcarii

60 Litwa EUR 39 130

61 Luksemburg jak w Belgii

62 Łotwa EUR 57 132

63 Macedonia EUR 39 125

64 Malezja EUR 41 140

65 Malta EUR 43 180

66 Maroko EUR 41 130

67 Meksyk USD 53 140

68 Mołdowa EUR 41 85

69 Monako jak we Francji

70 Mongolia EUR 45 140

71 Niderlandy EUR 50 130

72 Niemcy EUR 49 150

73 Nigeria EUR 46 240

74 Norwegia NOK 451 1 500

75 Nowa Zelandia USD 58 180

76 Oman EUR 40 240

77 Pakistan EUR 38 200
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1 2 3 4 5

78 Palestyńska Władza Narodowa jak w Izraelu

79 Panama USD 52 140

80 Peru USD 50 150

81 Portugalia EUR 49 120

82 Republika Południowej Afryki USD 52 275

83 Rosja EUR 48 200

84 Rumunia EUR 38 100

85 San Marino jak we Włoszech

86 Senegal EUR 44 120

87 Republika Serbii
i Republika Czarnogóry

EUR 40 100

88 Singapur USD 56 230

89 Słowacja EUR 43 120

90 Słowenia EUR 41 130

91 Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:
– Nowy Jork
– Waszyngton

USD
 

59
 

200

350
300

92 Syria USD 50 150

93 Szwajcaria CHF 88 200

94 Szwecja SEK 459 1 800

95 Tadżykistan EUR 41 140

96 Tajlandia USD 42 110

97 Tanzania USD 53 150

98 Tunezja EUR 37 100

99 Turcja USD 53 173

100 Turkmenistan EUR 47 90

101 Ukraina EUR 41 180

102 Urugwaj USD 50 80

103 Uzbekistan EUR 41 140

104 Wenezuela USD 60 220

105 Węgry EUR 44 130

106 Wielka Brytania GBP 35 200

107 Wietnam USD 53 160

108 Włochy EUR 48 174

109 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100

110 Zimbabwe EUR 39 90

111 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 200

112 Państwa inne niż wymienione w lp. 1–111 EUR 41 140

Przy podróżach do:
– Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
– Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,
– Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.
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KOMENTARZ

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Postanowienia zawarte w komentowanym rozporządzeniu odnoszą się bezpośrednio do usta-
lania należności przysługujących z tytułu podróży służbowej pracownikom zatrudnionym w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Jeżeli pracodawcy spoza sfery budżetowej 
nie zdecydują się na stosowanie przepisów rozporządzenia, mają prawo do ustalania we własnym 
zakresie zasad wypłacania swoim pracownikom tych należności. Mogą to uczynić, wprowadzając 
odpowiednie zapisy do układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania czy umów o pracę.

Definicja podróży służbowej
Prawo pracy nie zawiera definicji podróży służbowej. Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy 

pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, 
w której znajduje się siedziba pracodawcy, przysługują należności na pokrycie kosztów związa-
nych z podróżą służbową. Polecenie pracodawcy zobowiązujące do odbycia przez pracownika 
podróży służbowej powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

 ■ zadania, jakie pracownik powinien zrealizo-
wać w czasie podróży służbowej,

 ■ termin i miejsce realizacji tych zadań,
 ■ termin i miejsce wyjazdu oraz powrotu,
 ■ środek transportu do odbycia podróży służ-

bowej.

Wzór polecenia wyjazdu

………………………………………………….
          (pieczątka zlecającego wyjazd)

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO NR …………….

Dla  .........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko)

Do  ..........................................................................................................................................
(nazwa i dokładny adres oddelegowania)

Na czas od ……………………………..………………… do …...........................……………..…….…………

W celu   ....................................................................................................................................

Środek transportu  ...................................................................................................................

Nocleg  ....................................................................................................................................

Wyżywienie  ..............................................................................................................................

Inne postanowienia  .................................................................................................................

Potwierdzenie pobytu w delegacji  .............................................................................................
                                                                   (pieczątka oraz data pobytu potwierdzona  w miejscu docelowym delegacji)

Data  ……………………….....                                                          ………................………………………. 
                                                                                                                                   (podpis zlecającego wyjazd)

UWAGA!
Polecenie wyjazdu służbowego powinno mieć formę 
pisemną ze względów dowodowych.
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Powszechnie obowiązujące przepisy nie zawierają uregulowań dotyczących szczególnej formy, 
jaką powinno mieć polecenie wyjazdu służbowego. Należy jednak zadbać o to, aby miało ono 
formę pisemną. Jest to szczególnie przydatne do celów dowodowych w przypadku wystąpienia 
sporu dotyczącego zakresu polecenia. Przykładowo postawienie pracownikowi zarzutu odmowy 
realizacji polecenia wymaga analizy treści polecenia, czy miało ono związek z wykonywaną pracą 
i w jakich okolicznościach zostało wydane.

Należności za podróż służbową
W przypadku podróży krajowej oraz zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonych 

przez pracodawcę, pracownikowi przysługują odpowiednie należności z tego tytułu. W przypad-
ku podróży krajowej oraz zagranicznej katalog świadczeń jest identyczny. Zalicza się do niego 
diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów komunikacją miejscową, noclegów oraz innych 
niezbędnych i uzasadnionych wydatków.

Pracownik może podróżować środkami komunikacji publicznej, pojazdem służbowym lub po-
jazdem niebędącym własnością pracodawcy (a nawet pracownika). Przysługuje mu zwrot kosz-
tów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu 
środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, 
z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi, niezależnie od tego, z jakiego tytułu ulga 
przysługuje. Ulga na przejazdy, do której ma prawo pracownik, nie musi pozostawać w związku 
z zatrudnieniem u pracodawcy. Jeżeli pracownik jest uprawniony do ulgowych przejazdów, ma 
obowiązek skorzystać z ulgi.

Pracodawca powinien precyzyjnie określić środek transportu, aby nie pozostawić pracowni-
kowi swobody w tym zakresie. W sytuacji gdy pracownik decyduje się na inny środek transportu 
niż wskazany w poleceniu wyjazdu, np. zamiast komunikacji zbiorowej wybierze samochód pry-
watny, powinien mieć świadomość, że pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu jedynie takich 
kosztów przejazdu, jakie wynikają z polecenia wyjazdu.

PRZYKŁAD
Marcin G. otrzymał polecenie wyjazdu z Wrocławia do Warszawy, w którym pracodawca 
wskazał jako środek transportu pociąg osobowy 2 klasy. Pracownik postanowił, że pojedzie 
bardziej komfortowym pociągiem 1 klasy. Rozliczając się z pracodawcą, Marcin G. przed-
stawił bilet za przejazd tym pociągiem. Otrzymał jednak zwrot ceny biletu pociągu 2 klasy. 
W takim przypadku pracownik nie ma roszczenia o wyrównanie poniesionych kosztów ceny 
biletu, które poniósł podróżując pociągiem 1 klasy.

W praktyce istnieje możliwość odstępstwa od wskazanego w poleceniu środka transportu. 
Jednak powinno to mieć miejsce w wyjątkowych przypadkach i najlepiej po uprzednim wyrażeniu 
zgody przez pracodawcę.

PRZYKŁAD
Pracodawca wysłał Jana T. na ważne spotkanie służbowe z Rzeszowa do Gdańska. Z powo-
du nagłego załamania pogody pociągi miały wielogodzinne opóźnienie, o czym pracownik 
poinformował pracodawcę w rozmowie telefonicznej. Pracodawca zadecydował, uwzględnia-
jąc cel i ważność podróży służbowej, aby Jan T. udał się w podróż służbową samolotem. Taka 
zgoda pracodawcy jest wiążąca dla pracownika i z tego tytułu przysługuje mu zwrot kosztów 
podróży poniesionych w związku ze zmianą środka transportu.

Pracodawca ma obowiązek określenia, oprócz środka transportu (w rozumieniu ogólnym), 
także  jego rodzaju i klasy. Za bezprawne należy zatem uznać tylko ogólne wskazanie środka 
transportu. Posłużenie się bowiem ogólnym określeniem, np. pociąg osobowy, może sugerować 
pracownikowi, że ma on swobodę wyboru między poszczególnymi kategoriami bądź klasami 
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pociągów. Może wówczas dojść do sytuacji, w której pracownik przedstawi do rozliczenia koszty 
przejazdu w kwocie wyższej niż przewidziana przez pracodawcę. Określając rodzaj transportu, 
pracodawca powinien też mieć na względzie obiektywną możliwość realizacji podróży służbowej 
w czasie przewidzianym w poleceniu wyjazdu służbowego.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajo-
wej lub zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym 
własnością pracodawcy. Rozporządzenie z obiektywnych względów wyłącza możliwość wyra-
żenia zgody na odbycie podróży służbowej innymi pojazdami, np. rowerem. Byłoby to bowiem 
w praktyce raczej niemożliwe do realizacji.

Wykorzystanie w podróży służbowej pojazdu niebędącego własnością pracodawcy wymaga 
zachowania pewnej procedury.

Przykładowa procedura dotycząca wykorzystania w podróży służbowej samochodu pry-
watnego pracownika

Krok 1. Złożenie przez pracownika pracodawcy wniosku w sprawie wyrażenia przez niego zgody 
na wykorzystanie pojazdu niebędącego własnością zatrudniającego. Ponieważ przepisy nie regulują, 
w jakiej formie wniosek powinien zostać złożony, więc do celów dowodowych warto zadbać, aby 
został wyrażony na piśmie.
Krok 2. Decyzja pracodawcy o wykorzystaniu prywatnego środka transportu pracownika. Należy 
pamiętać, że decyzja ta jest pozostawiona swobodnemu uznaniu pracodawcy, gdyż przepisy nie 
wprowadzają w tym zakresie żadnych ograniczeń. Zgoda pracodawcy, co do zasady, powinna być 
wyrażona w formie pisemnej, np. na poleceniu wyjazdu służbowego.
Krok 3. Określenie przez pracodawcę kwoty zwrotu kosztów przejazdu.

Pracodawca nie ma możliwości zobowiązania pracownika do wykorzystania w ramach podró-
ży służbowej jego prywatnego pojazdu (jak również pojazdu niebędącego własnością pracowni-
ka). Może jedynie zapytać lub zasugerować pracownikowi taką możliwość. Z drugiej jednak stro-
ny pracownik również nie ma żadnej możliwości, aby wymusić na pracodawcy podjęcie decyzji 
zezwalającej na wykorzystanie pojazdu niebędącego jego własnością.

PRZYKŁAD
Pracodawca wysłał Kamila P. w podróż służbową. Środkiem transportu miał być firmo-
wy samochód należący do pracodawcy. Przed rozpoczęciem podróży okazało się, że 
samochód pracodawcy ma awarię. Pracodawca nakazał Kamilowi P. odbycie podróży 
prywatnym samochodem pracownika. Kamil P. odmówił, ponieważ z samochodu prywat-
nego korzysta jego żona. W tej sytuacji pracodawca postanowił rozwiązać z pracowni-
kiem umowę o pracę, zarzucając mu ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych oraz 
brak dbałości o dobro zakładu pracy. W tym przypadku postępowanie pracodawcy jest 
nieprawidłowe. Żadna, nawet nadzwyczajna sytuacja o charakterze organizacyjnym nie 
uzasadnia wymuszania na pracowniku wykorzystywania przez niego własnego pojazdu 
do celów służbowych.

Gdy pracownik, za zgodą pracodawcy, wykorzystuje w podróży służbowej własny środek 
transportu, przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu. Stanowi on iloczyn przejechanych kilo-
metrów i stawki za 1 kilometr przebiegu, którą ustala pracodawca. Nie może być ona jednak 
wyższa niż określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbo-
wych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodaw-
cy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.), dalej rozporządzenie w sprawie warunków ustalania zwrotu 
kosztów.
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Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Rodzaj pojazdu Wysokość stawki 
za 1 kilometr przebiegu

samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 0, 5214 zł

samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 
900 cm3

0, 8358 zł

motocykl 0, 2302 zł

motorower 0, 1382 zł

Kwoty wskazane w rozporządzeniu w sprawie warunków ustalania zwrotu kosztów są mak-
symalne. Ustalając zasady rozliczania kosztów przejazdu poniesionych w związku z używaniem 
samochodu prywatnego, trzeba mieć na uwadze, że nie należy różnicować wysokości tych 
stawek w przypadku pracowników poruszających się pojazdami zaliczanymi do takiej samej 
kategorii.

PRZYKŁAD
Marian W. wykorzystuje do celów służbowych prywatny samochód niskiej klasy o pojem-
ności przekraczającej 900 cm3. Marcin E., kierownik działu, również za zgodą pracodawcy 
korzysta z prywatnego samochodu do celów służbowych, z tą różnicą, że jego auto jest 
bardzo wysokiej klasy, o znacznie większej pojemności silnika niż samochód Mariana W. 
Pracodawca postanowił określić stawkę za 1 przejechany kilometr dla tych dwóch pracow-
ników w odrębny sposób. W opinii pracodawcy samochód Marcina E. zużywa znacznie 
więcej paliwa oraz jest znacznie droższy w eksploatacji, co zdecydowało o przyznaniu mu 
wyższej stawki za 1 kilometr przebiegu. Postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe. 
Jedynym kryterium, jakim powinien się kierować, określając stawkę za 1 kilometr przebie-
gu, jest pojemność skokowa silnika pojazdu, a nie jego klasa, poziom zużycia paliwa czy 
koszty eksploatacji.

Zwrot innych wydatków związanych z podróżą służbową
Pracownik, który w czasie podróży krajowej lub podróży zagranicznej poniósł inne niezbędne 

wydatki z nią związane, określone lub uznane przez pracodawcę, ma prawo do ich zwrotu w udo-
kumentowanej wysokości. Do takich wydatków należy zaliczyć: 

 ■ opłaty za bagaż, 
 ■ przejazd drogami płatnymi i autostradami, 
 ■ postój w strefie płatnego parkowania, 
 ■ miejsce parkingowe oraz 
 ■ inne konieczne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub zagra-

nicznej.

Katalog świadczeń delegacyjnych jest otwarty. Wskazuje na to zapis o możliwości zwrotu in-
nych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę 
odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Taka elastyczność przepisów rozporządzenia wynika 
z tego, że pracodawca nie w każdej sytuacji może przewidzieć i z góry określić wszystkie niezbędne 
wydatki, jakie mogą pojawić się podczas podróży służbowej pracownika. Istnieje zatem możli-
wość określania przez zatrudniającego innych wydatków, nieujętych w rozporządzeniu, o których 
zwrot może ubiegać się pracownik.

Odnosząc się do możliwości wystąpienia w trakcie podróży służbowej nieplanowanych wydat-
ków, należy zauważyć, że jeśli powstanie konieczność poniesienia takiego wydatku, przed jego 
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dokonaniem warto skonsultować to z pracodawcą. Wówczas informacja skierowana do praco-
dawcy powinna zawierać umotywowanie wydatku oraz określenie jego wysokości.

Dodatkowe wydatki ponoszone przez pracownika w czasie wyjazdu powinny być nie tylko 
uznane przez pracodawcę, ale również niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji po-
dróży i pozostawać z nią w bezpośrednim związku. Należy mieć też na uwadze, że wyrażenie przez 
pracodawcę zgody na poniesienie dodatkowych kosztów w związku z podróżą służbową wiąże się 
z dokonaniem oceny, czy konkretny wydatek spełnia wymóg niezbędności. O wydatku niezbęd-
nym można bowiem mówić w sytuacji, gdy zadanie służbowe nie będzie mogło być zrealizowane 
bez jego poniesienia.

Rozliczenie kosztów delegacji
Obowiązkiem pracownika jest rozliczenie kosztów podróży krajowej lub zagranicznej nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Do rozliczenia kosztów podróży pra-
cownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające po-
szczególne wydatki. Obowiązek ten nie dotyczy diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeśli 
przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie 
o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Niemożność przedstawie-
nia właściwego dokumentu oznacza najczęściej albo brak możliwości wejścia w jego posiada-
nie, albo jego utratę. W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie 
o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów i zwrotu innych kosztów po-
dróży lub ich wysokość.

Warto zauważyć, że mamy tu do czynienia ze skrótem myślowym. Pracownik bowiem, co do 
zasady, nie rozlicza kosztów, lecz w terminie 14 dni przekazuje informacje niezbędne do dokona-
nia tego rozliczenia przez pracodawcę. Wynika to z tego, że pracownik ma prawo nie znać zasad 
rozliczania kosztów podróży i w związku z tym nie dokonałby tego właściwie.

Termin 14 dni należy liczyć od dnia zakończenia delegacji. Ten dzień nie jest jednak wliczany 
do tego terminu. Zgodnie z zasadami liczenia terminów w prawie cywilnym termin oznaczo-
ny w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego 
w dniach jest pewne zdarzenie (w tym przypadku zakończenia podróży), przy obliczaniu terminu 
nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło (art. 111 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny; j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121  ze zm.).

PRZYKŁAD
Paweł D. wrócił z podróży służbowej 18 stycznia 2015 r. Zgodnie z przepisami ma 14 dni na 
rozliczenie delegacji. Pierwszy dzień tego terminu przypada 19 stycznia 2015 r., a ostatni 1 lu-
tego 2015 r. Ze względu na fakt, że 1 lutego przypada w niedzielę (dzień ustawowo wolny od 
pracy), ostatnim dniem na rozliczenie delegacji będzie 2 lutego br.

Rozporządzenie nie reguluje bezpośrednio skutków niedotrzymania terminu rozliczenia 
kosztów podróży. Wystąpienie szczególnych okoliczności lub siły wyższej może w określo-
nych sytuacjach uchronić pracownika przed 
odpowiedzialnością za nieterminowe rozli-
czenie kosztów wyjazdu. W typowej sytuacji 
zaniedbanie terminowego rozliczenia, nie-
usprawiedliwione szczególnymi okolicznoś-
ciami, może skutkować zastosowaniem przez 
pracodawcę odpowiedzialności porządkowej 
w postaci kary upomnienia lub nagany. Do-
brą praktyką jest podanie do publicznej wiadomości pracowników, że nieterminowe rozlicze-
nie podróży służbowej może stanowić podstawę odpowiedzialności porządkowej z Kodeksu 
pracy zagrożoną karą upomnienia lub nagany. Nie można wykluczyć sytuacji, gdy wielokrotne 

UWAGA!
Naruszenie przez pracownika terminu rozliczenia 
kosztów podróży służbowej nie może być dla pracodaw-
cy powodem odmowy wypłaty należnych świadczeń.
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powtarzanie się przypadków nieterminowego rozliczenia kosztów podróży z winy pracownika 
będzie stanowiło podstawę rozwiązania z nim stosunku pracy. Naruszenie przez pracownika 
terminu rozliczenia kosztów podróży służbowej nie pozwala jednak pracodawcy odmówić 
wypłaty należnych świadczeń. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy następuje bowiem 
dopiero z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Dokumentem do rozliczenia kosztów podróży służbowej może być każde potwierdzenie do-
konanego wydatku. Nie dotyczy to rozliczenia diet oraz ryczałtów. Ich wypłata nie może być 
uzależniona od dokumentów, z których wynika fakt dokonania przez pracownika określonych 
wydatków.

Pracodawca ma możliwość rozliczenia pracownika na podstawie składanych przez niego 
oświadczeń. Nie można wykluczyć sytuacji, w której pracownik celowo zastąpi dokument po-
twierdzający dany wydatek własnym oświadczeniem zawierającym nieprawdziwe informacje. 
Należy jednak mieć na uwadze, że pracodawcy przysługuje prawo weryf ikacji oświadczenia 
pracownika, w tym wysokości dokonanego przez niego wydatku. Wskazaną praktyką jest 
próba uzyskania duplikatu zagubionego dokumentu, na podstawie którego będzie istniała 
możliwość potwierdzenia kosztów poniesionych przez pracownika.

Jeśli pracodawca ustali, że pracownik świadomie podał w oświadczeniu nieprawdziwe infor-
macje, może pociągnąć zatrudnionego do odpowiedzialności porządkowej. W skrajnych przy-
padkach pracownikowi może grozić nawet odpowiedzialność karna. Oprócz odpowiedzialności 
w tym zakresie świadome wprowadzenie pracodawcy w błąd może skutkować rozwiązaniem 
umowy z pracownikiem z jego winy w trybie art. 52 Kodeksu pracy.

Podróże krajowe
Podróżą służbową krajową jest wykonywanie polecenia służbowego na obszarze kraju. Za taką 

podróż należy też uznać przejazd np. do granicy państwa w celu wykonania zadania w ramach 
delegacji zagranicznej. 

Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej
Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. Może on uznać 

za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub 
czasowego pracownika. Kluczowy z punktu widzenia pobytu stałego jest nie tylko zamiar przeby-
wania w danym miejscu, ale również faktyczne w nim zamieszkiwanie.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z za-
miarem stałego przebywania.

Natomiast pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego 
w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym 
adresem (art. 25 ust. 1–2 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; j.t. Dz.U. Nr 217, 
poz. 1427 ze zm.).

Początek podróży służbowej ma miejsce po opuszczeniu przez pracownika miejscowości wska-
zanej jako miejscowość początkowa. Tym samym czynności dodatkowe, np. dojazd na lotnisko 
lub dworzec w ramach tej samej miejscowości z miejsca zamieszkania pracownika, nie są rozli-
czane w ramach delegacji.

Dieta w podróży krajowej 
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyży-

wienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Pracodawca nie jest zatem zobowiązany do zapewnienia 
pracownikowi pełnego wyżywienia podczas takiego wyjazdu.

Dieta jest obliczana od chwili wyjazdu z miejscowości rozpoczęcia podróży do powrotu do 
miejscowości będącej jej zakończeniem. Przy obliczaniu diety nie należy brać pod uwagę czasu 
dojazdu, np. do lotniska, ponieważ dojazdy te są odbywane w granicach administracyjnych miej-
scowości, w której rozpoczyna się podróż.
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Wysokość diety w zależności od długości podróży służbowej

Długość podróży służbowej Wysokość należnej diety

jeżeli trwa nie dłużej niż dobę:
 ■ mniej niż 8 godzin
 ■ od 8 do 12 godzin
 ■ ponad 12 godzin

nie przysługuje
50% diety, tj. 15 zł
100% diety, tj. 30 zł

jeżeli trwa dłużej niż dobę:
 ■ za każdą pełną dobę
 ■ do 8 godzin
 ■ powyżej 8 godzin

100% diety, tj. 30 zł
50% diety, tj. 15 zł
100% diety, tj. 30 zł

PRZYKŁAD
Piotr G. mieszkający w Warszawie ma udać się w podróż służbową do Wrocławia. Pociąg 
z dworca Warszawa Centralna odjeżdża o godz. 10.00. Aby dotrzeć na dworzec, pracow-
nik musi wyjść z domu o godz. 8.00, a następnie dojechać środkami komunikacji miejskiej. 
W omawianym przypadku czas podróży służbowej będzie liczony od chwili odjazdu pociągu, 
a nie od opuszczenia przez pracownika domu.

Dieta nie przysługuje:
 ■ jeżeli podróż służbowa trwa krócej niż 8 godzin,
 ■ za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika,
 ■ gdy pracownik ma zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Wprawdzie przepisy nie wyjaśniają, co należy rozumieć przez całodzienne wyżywienie, jednak 
przyjmuje się, że chodzi o 3 posiłki, tj. śniadanie, obiad i kolację.

Od 1 marca 2013 r. kwotę diety należy pomniejszać o koszt otrzymanego podczas podróży 
służbowej bezpłatnego wyżywienia, tj. odpowiednio o:

 ■ 25% diety – jeżeli zapewniono śniadanie,
 ■ 50% diety – jeżeli zapewniono obiad,
 ■ 25% diety – jeżeli zapewniono kolację.

PRZYKŁAD
Paweł N. został wysłany w delegację, która trwała 11 godzin. W typowych warunkach w takim 
przypadku pracownik ma prawo do 50% diety. Jednak w ramach podróży pracodawca zapew-
nił pracownikowi obiad. Zagwarantowanie posiłku pozbawia Pawła N. prawa do diety. Jeżeli 
pracownik korzystał z usługi hotelarskiej, w ramach której miał zapewnione wyżywienie, rów-
nież wtedy zastosowanie będzie miała zasada pomniejszania diety.

Nocleg w podróży
Wskazaną praktyką, z punktu widzenia pracodawcy, jest dokonanie przez niego samodzielnie 

wyboru noclegu. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć nieporozumień dotyczących kosztów nocle-
gu oraz uwzględni optymalną lokalizację, co pozwoli na ograniczenie do minimum dodatkowych 
kosztów związanych z delegacją.

W typowej sytuacji za nocleg podczas podróży krajowej pracownikowi przysługuje zwrot 
kosztów w wysokości potwierdzonej rachunkiem w maksymalnej kwocie 600 zł (20 x 30 zł). 
W przypadku potrzeby przekroczenia limitu wskazanego w rozporządzeniu niezbędne jest umo-
tywowanie przez pracownika takiej decyzji. Mimo że rozporządzenie nie wskazuje, jaką formę 
powinno mieć to uzasadnienie, należy przyjąć, że do celów dowodowych powinno zostać zło-
żone na piśmie.



124

marzec 2015
IFK

[komentarz] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY

Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, 
przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. Dokument potwierdzający poniesio-
ny wydatek – rachunek lub faktura – stanowi podstawę rozliczenia kosztów noclegu. Wyjątko-
wo można przyjąć oświadczenie pracownika zawierające wskazanie poniesionych kosztów oraz 
podanie przyczyny uniemożliwiającej przedstawienie dokumentów w tym zakresie. Zasadą jest 
jednak, że w razie niedostarczenia dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki na nocleg 
pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 150% diety, tj. 45 zł.

Bezpłatny nocleg w pierwszej kolejności powinien być zapewniony pracownikowi przez pra-
codawcę lub podmiot z nim współpracujący. Miejsce noclegu powinno mieć również właściwy 
standard (poziom wyposażenia). Wynika to z tego, że nocleg w trakcie podróży służbowej po-
winien, co do zasady, stanowić rekompensatę związaną z pozbawieniem pracownika możliwości 
wypoczynku w warunkach domowych.

PRZYKŁAD
Pracodawca wysłał Przemysława P. w podróż służbową. Zagwarantował mu bezpłatny noc-
leg. Po przybyciu na miejsce okazało się, że pracownik będzie nocował w nieogrzewanym po-
mieszczeniu magazynowym, które pracodawca wyposażył w rozkładany fotel, bez zaplecza 
higieniczno-sanitarnego. W takim przypadku nie można uznać, że miejsce wyznaczone przez 
pracodawcę spełnia wymagania dotyczące odpowiedniego standardu. Fakt, że przypisy bez-
pośrednio nie regulują kwestii minimalnych wymagań w zakresie noclegu, nie powoduje, że 
pracodawca ma tu pełną dowolność.

Z obowiązku zapłaty ryczałtu nie zwalnia pracodawcy nocleg pracownika u rodziny czy znajo-
mych. Tym samym ustawodawca nie uzależnił wypłaty ryczałtu za noclegi od udowodnienia, że 
pracownik poniósł określone koszty z tym związane (wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2007 r., 
I PK 232/06, Pr. Pracy 2007/6/29).

Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin między godzinami 21.00 
a 7.00.

Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także gdy 
pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego 
lub czasowego pobytu. Ta ostatnia przesłanka jest pozostawiona do oceny pracodawcy. Należy 
pamiętać, że chodzi o realną możliwość powrotu – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 
z przepisów o ruchu drogowym. Warto również mieć na uwadze, że w zależności od sytuacji 
koszty przejazdu mogą być wyższe od kosztów noclegu.

Ryczałt za korzystanie z komunikacji lokalnej
Do świadczeń związanych z delegacją krajową zalicza się ryczałt z tytułu korzystania z komu-

nikacji lokalnej, przysługujący w wysokości 6 zł (20% diety) za każdą rozpoczętą dobę podróży.
Przepisy rozporządzenia przewidują dwie sytuacje, w których ryczałt nie będzie przysługiwał, tj.:

 ■ gdy pracownik nie ponosi kosztów takich przyjazdów,
 ■ jeżeli pracodawca na wniosek pracownika wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosz-

tów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

Pierwszy warunek dotyczy sytuacji, gdy pracownik faktycznie nie ponosi kosztów przejazdów 
lokalnych (miejsce wykonywania zadania służbowego znajduje się w pobliżu lotniska czy dworca) 
lub gdy w danej miejscowości nie funkcjonuje komunikacja miejscowa.

W drugim przypadku konieczne jest przedstawienie przez pracownika dokumentów potwier-
dzających poniesione wydatki. Należy zauważyć, że kwota ryczałtu przewidziana w tym przepi-
sie jest stosunkowo niewielka (uwzględniając ceny biletów komunikacji miejskiej w dużych mia-
stach). Warto więc pamiętać, że każdemu pracownikowi z tytułu podróży służbowej przysługują 
należności na pokrycie wydatków z tym związanych. Zatem pracownik będzie miał w stosunku do 
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pracodawcy roszczenie o zwrot kosztów, jeżeli 
poniesie je w  wysokości wyższej, niż przewiduje 
rozporządzenie.

 Zwrot kosztów przejazdu i zaliczka 
na niezbędne koszty podróży
Warunkiem zwrotu kosztów przejazdu 

w dniu wolnym od pracy pracownikowi prze-
bywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni jest skorzystanie przez niego w tym 
celu ze środka transportu wskazanego przez pracodawcę. Jak wcześniej wskazano, pracodawca 
powinien określić nie tylko rodzaj środka transportu, ale również jego klasę.

W przeciwieństwie do delegacji zagranicznej, w przypadku delegacji krajowej przyznanie za-
liczki na niezbędne koszty podróży musi poprzedzić wniosek pracownika. Wynika z tego, że taki 
wniosek nie musi mieć konkretnej formy. Pracodawca nie powinien więc utrudniać czy odmawiać 
przekazania zaliczki pracownikowi, który poprosi o nią ustnie.

Wypłacenie zaliczki poprzedza wstępna kalkulacja kosztów podróży. Choć z przepisów bezpo-
średnio to nie wynika, można przyjąć, że uprawniony do tej czynności jest pracodawca lub jego 
przedstawiciel posiadający odpowiednią wiedzę w zakresie świadczeń należnych pracownikowi 
oraz metod ich obliczania.

PRZYKŁAD
Norbert U. został wysłany w delegację na 4 dni z Lublina do Szczecina. Pracownik wystąpił 
do pracodawcy z wnioskiem o zaliczkę. Analiza kosztów obejmująca podróż pociągiem oraz 
rezerwację 3 noclegów wykazała, że wyniosą one ok. 1000 zł (pracodawca zapewnia pra-
cownikowi pełne wyżywienie oraz firmowy samochód na miejscu). Pracodawca postanowił 
wypłacić pracownikowi zaliczkę w wysokości 400 zł. W tej sytuacji postępowanie pracodaw-
cy jest nieprawidłowe. Zaliczka jest bowiem zbyt niska i nie odpowiada kalkulacji kosztów. 
Pracodawca powinien mieć świadomość, że pracownik nie powinien partycypować w ryzyku 
zatrudniającego i z własnych środków kredytować jego działalności. W przypadku wniosko-
wania o zaliczkę jej kwota powinna odpowiadać planowanym wydatkom uzyskanym z rzetel-
nie przeprowadzonej kalkulacji.

Ponieważ przepis nie wskazuje, w jakiej formie zaliczka powinna być przekazana pracownikowi, 
za dopuszczalne należy uznać przekazanie jej w formie zarówno gotówkowej, jak i bezgotówkowej, 
np. przelewem lub przez zasilenie służbowej karty płatniczej przekazanej pracownikowi do dyspozycji.

Podróż zagraniczna 
Pracownik może zostać oddelegowany do wykonania zadania służbowego poza obszar Polski. 

W takim przypadku odbywa zagraniczną podróż służbową. Za analogiczną należy uznać sytua-
cję, w której pracownik oddelegowany do pracy w innym państwie niż Polska wykonuje zadanie 
służbowe poza jego granicami.  

Rozpoczęcie i zakończenie podróży zagranicznej 
W przypadku podróży odbywanych drogą morską oraz lotniczą ustalenie precyzyjnej godziny 

rozpoczęcia podróży zagranicznej nie powinno stanowić problemu. Jeżeli podróże są odbywane 
drogą lądową, ustalenie przekroczenia granicy i początku odbywania podróży zagranicznej bę-
dzie często możliwe wyłącznie na podstawie oświadczenia pracownika, które może być trudne 
do zweryfikowania.

Co do zasady, czas powrotu z podróży zagranicznej jest ustalany przez pracodawcę. W prakty-
ce mogą jednak wystąpić nieprzewidziane zdarzenia, które mają wpływ na wydłużenie lub skróce-
nie podróży. Należy wówczas przyjąć, zgodnie z zasadą ryzyka pracodawcy, że koszty za wszelkie 

UWAGA!
Pracownik nie ma prawa do ryczałtu, jeśli na jego 
wniosek pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udo-
kumentowanych kosztów dojazdów środkami komu-
nikacji miejscowej.
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opóźnienia niewynikające z winy pracownika będą obciążały zatrudniającego. W praktyce ozna-
cza to, że podróż służbowa zakończy się dopiero w momencie powrotu pracownika do wskaza-
nego przez pracodawcę miejsca zakończenia podróży.

PRZYKŁAD
Mariusz F. został wysłany w podróż służbową do Niemiec. Z powodu dużego mrozu popękały 
szyny kolejowe, co spowodowało odwołanie kursujących pociągów. Pracownik, chcąc zakoń-
czyć podróż zgodnie z pierwotnie zakładanym czasem jej trwania, zdecydował się na wyna-
jęcie taksówki. Po powrocie do kraju w celu rozliczenia delegacji przedstawił oświadczenie 
dotyczące okoliczności powrotu, ze wskazaniem poniesionych kosztów przejazdu taksówką. 
Pracodawca odmówił pokrycia kosztów powrotu. Postępowanie pracodawcy należy uznać za 
prawidłowe. Mariusz F. nie był bowiem uprawniony do samowolnego, bez konsultacji z praco-
dawcą, wyboru środka transportu w celu odbycia podróży służbowej.

Dieta za podróż zagraniczną 
W przeciwieństwie do podróży krajowej dieta za podróż zagraniczną, oprócz rekompen-

sowania kosztów wyżywienia, może być przeznaczona również na inne drobne wydatki. Roz-
porządzenie nie precyzuje jednak, co należy rozumieć przez takie wydatki. Można przyjąć, że 
chodzi o koszty dodatkowe ponoszone przez pracownika, trudne do przewidzenia (np. kosz-
ty toalet).

Wysokość diety jest uzależniona od państwa, do którego pracownik odbywa podróż służbo-
wą. Trzeba pamiętać, że wysokość diety jest ustalana dla docelowego państwa podróży. W przy-
padku gdy pracodawca określa jedno państwo podróży zagranicznej, nie ma potrzeby rozliczania 
diet w wysokości właściwej dla państw, przez które przejeżdżał pracownik.

Rozporządzenie nie wskazuje wprost, co należy rozumieć przez państwo docelowe podróży. 
Z przepisów rozporządzenia wynika jednak, że pracodawca może wskazać więcej niż jedno takie 
państwo. W takiej sytuacji, ustalając wysokość należnych diet, trzeba uwzględniać ich różną wy-
sokość właściwą dla każdego państwa docelowego.

Wysokość diety w zależności od długości podróży zagranicznej

Długość podróży służbowej Wysokość należnej diety

pełna doba lub jej wielokrotność 100% diety

niepełna doba:
 ■ do 8 godzin
 ■ ponad 8 godzin do 12 godzin
 ■ ponad 12 godzin

1/3 diety
50% diety
100% diety

Obniżanie diety

Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne całodzienne 
wyżywienie, przysługuje 25% diety. Kwota diety ulega pomniejszeniu o koszt zapewnionego bez-
płatnego wyżywienia, przy założeniu, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 ■ śniadanie – 15% diety,
 ■ obiad – 30% diety,
 ■ kolacja – 30% diety.

Zatem suma poszczególnych posiłków stanowi 75% kwoty diety, a pozostałe 25% należy uznać 
za inne drobne wydatki. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach 
której zapewniano mu wyżywienie, również obowiązuje zasada pomniejszania diety z tego tytułu.
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PRZYKŁAD
Adamowi J. wysłanemu w podróż zagraniczną zapewniono hotel ze śniadaniem w każdym 
dniu przebywania w podróży. W takim przypadku śniadanie pomniejszy wysokość diety 
o 15%. W typowych warunkach pracownik powinien otrzymać 85% diety za każdą dobę po-
dróży służbowej.

Pracownik, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, 
nie ma prawa do diety. Jeżeli taka należność jest niższa niż dieta, zatrudniony ma prawo do wy-
równania do wysokości należnej diety.

Pobyt w szpitalu 
Pobyt w szpitalu w czasie podróży służbowej, co do zasady, wiąże się z obowiązkiem zapew-

nienia pracownikowi wyżywienia. Możliwa jest również sytuacja, gdy stan zdrowia pracownika 
powoduje niemożność przyjmowania przez niego zwykłych posiłków. Mimo że np. podawaną 
3 razy na dobę kroplówkę trudno uznać za śniadanie, obiad i kolację, zarówno w takim przypad-
ku, jak i wtedy, gdy szpital zapewnia zwykłe wyżywienie, pracownik ma prawo do 25% diety (co 
odpowiada części przeznaczonej na inne cele niż wyżywienie).

Limit za nocleg
Wysokość limitu za nocleg zależy od państwa/państw, do którego/których pracownik podróżuje. 

Nie ma przy tym znaczenia, do jakiej części państwa pracownik zostaje oddelegowany, np. mniej 
lub bardziej atrakcyjnej geograficznie, takiej jak miejscowości w górach czy nad morzem. Sztywno 
określone limity powodują jednak, że w praktyce mogą wystąpić trudności ze znalezieniem odpo-
wiedniego noclegu (np. w stolicy dużego państwa) mieszczącego się jednocześnie w granicach limitu.

W uzasadnionych sytuacjach rozporządzenie uprawnia pracodawcę do wyrażenia zgody na 
zwrot kosztów za nocleg stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit wynikający 
z rozporządzenia.

PRZYKŁAD
Pracodawca wysłał Joannę T. w podróż zagraniczną. W mieście, w którym pracownica miała 
wykonać zadanie służbowe, odbywały się rozgrywki piłkarskie o mistrzostwo kraju. W związ-
ku z tym przedsiębiorcy prowadzący tam działalność w zakresie usług hotelarskich znaczą-
co podnieśli ich ceny. W omawianym przypadku przekroczenie limitu przez Joannę T. jest 
zasadne i niezbędne.

W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 
25% limitu wynikającego z rozporządzenia. Ryczałt nie przysługuje za czas przejazdu. Należy za-
uważyć, że przepisy nie wprowadzają wymogu w zakresie minimalnego czasu trwania noclegu, od 
którego długości byłoby uzależnione nabycie prawa do ryczałtu.

Jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg, nie ma 
on prawa do ryczałtu. Tego prawa nie będzie jednak pozbawiony pracownik, który skorzystał 
z bezpłatnego noclegu np. u rodziny czy znajomych. Wyłączenie prawa do ryczałtu dotyczy zatem 
wszystkich sytuacji, gdy pracodawca lub jego przedstawiciel albo strona zagraniczna zarówno 
bezpośrednio, jak i pośrednio mieli związek z zapewnieniem pracownikowi noclegu. Wówczas 
pracownik, który ma zapewniony bezpłatny nocleg, nie ma roszczenia o wypłatę ryczałtu.

Ryczałt za przejazdy miejscowe
Przepis reguluje dwa rodzaje ryczałtów za przejazdy miejscowe, tj.:

 ■ ryczałt dojazdowy przysługujący na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowe-
go, autobusowego, portu lotniczego oraz morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości 
docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzy-
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stał z noclegu. Jeżeli koszty dojazdu zostały poniesione tylko w jedną stronę, ryczałt przysłu-
guje w wysokości połowy diety. Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu krajach rozbudowana sieć 
rzek sprzyja komunikacji śródlądowej drogą wodną, pominięcie w komentowanym przepisie 
odniesienia do portu (przystani) rzecznego trzeba uznać za niedopatrzenie. Należy przyjąć, 
że w takim przypadku pracownik będzie miał prawo do ryczałtu w takiej samej wysokości jak 
w pozostałych przypadkach uregulowanych w rozporządzeniu;

 ■ ryczałt komunikacyjny na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, który 
wynosi 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

Ryczałt na przejazdy służbowe nie będzie przysługiwał w sytuacji, gdy pracownik odbywa po-
dróż zagraniczną służbowym lub prywatnym samochodem, motocyklem lub motorowerem. Po-
nadto pracownik nie ma prawa do ryczałtu, jeśli zapewniono mu bezpłatne dojazdy oraz gdy nie 
ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty.

Przewóz bagażu osobistego 
Należy przyjąć, że bagażem osobistym są przedmioty osobistego użytku pracownika, czyli 

niemające bezpośredniego związku z wykonywaniem zadania służbowego.
Pracodawca może (ale nie musi) wyrazić zgodę na zwrot kosztów za bagaż osobisty do 30 kg, 

licząc łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu. Dotyczy to podróży trwającej ponad 30 
dni lub jeżeli państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie. Aby uniknąć nieporozumień 
w tym zakresie, pracownik powinien wcześniej uzgodnić tę kwestię z pracodawcą.

Choroba podczas podróży 
Wysyłając pracownika w podróż zagraniczną, pracodawca powinien mieć świadomość ry-

zyka związanego z jego ewentualną chorobą lub wypadkiem w obcym kraju. W praktyce nie-
przewidziane okoliczności o charakterze zdrowotnym mogą znacząco wpłynąć na ostateczną 
wysokość kosztów delegacji. Pracodawca jest jednak zobowiązany ponieść konieczne wydatki, 
o których mowa w komentowanym rozporządzeniu, tj. zwrot udokumentowanych niezbędnych 
kosztów leczenia, ponieważ to on ponosi ryzyko prowadzenia działalności.

Za niezbędne koszty leczenia należy uznać koszty leków, których zakup był wymagany ze wzglę-
du na stan zdrowia pracownika. Tym samym pracodawca nie będzie miał obowiązku zwrotu 
kosztów, których poniesienie w danym przypadku było zbędne. W praktyce zatrudniający ma 
niewielkie możliwości uznania określonych środków leczenia za niepotrzebne. Wynika to z tego, 
że nie ma kompetencji do kwestionowania decyzji lekarza rozstrzygającego o wybranej metodzie 
leczenia.

PRZYKŁAD
Bogusława T. przebywająca w delegacji za granicą zachorowała na grypę. Ze względu na 
charakter choroby udała się do miejscowego lekarza, który przepisał niezbędne lekarstwa. 
Pracownica zrealizowała receptę w najbliższej aptece. Gdy wróciła z delegacji, pracodawca 
zakwestionował przedstawione przez nią rachunki za leki i odmówił pokrycia kosztów lecze-
nia, argumentując, że pracownica w pierwszej kolejności powinna kupić tańsze zamienniki 
leków. Postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe. Ani on, ani pracownica nie mają prawa 
kwestionować decyzji lekarza. Pracownica nie miała również obowiązku zakupu tańszych 
zamienników.

Wyjeżdżając do krajów UE, pracownicy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie 
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Umożliwia to im korzystanie 
w nagłych wypadkach z publicznej opieki medycznej na takich samych zasadach jak obywatele 
danego kraju. Wyjazd poza kraje Unii nie daje takich uprawnień. Polecanym rozwiązaniem jest 
zatem wykupienie przez pracodawcę odpowiedniego ubezpieczenia.
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Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, 
koszty zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznej oraz koszty nabycia protez ortopedycznych, 
dentystycznych czy okularów. W przypadku śmierci pracownika obowiązkowym kosztem dla 
pracodawcy jest transport jego zwłok do kraju.

Zaliczka na podróż 
Zaliczka z tytułu podróży zagranicznej jest przyznawana na innych zasadach niż przy podró-

żach krajowych. Wypłata zaliczki z tytułu podróży zagranicznej jest obowiązkowa i nie została 
pozostawiona uznaniu pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wypłaty zaliczki 
nawet wtedy, gdy pracownik nie złożył w tej sprawie wniosku.

Zaliczka, co do zasady, jest wypłacana w walucie obcej, przy czym za zgodą pracownika może 
być wypłacona w walucie polskiej w kwocie stanowiącej równowartość przysługującej pracowni-
kowi zaliczki w walucie obcej. Przeliczenia zaliczki w polskiej walucie dokonuje się według kursu 
średniego złotego w stosunku do walut obcych określonego przez NBP z dnia wypłaty zaliczki. 
Rozliczenia kosztów podróży zagranicznej dokonuje się w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie 
wymienialnej albo w walucie polskiej – według średniego kursu z dnia jej wypłacenia.

Przejazd krajowy 
W praktyce wysłanie pracownika w podróż zagraniczną często wiąże się z koniecznością odby-

cia przejazdu przez Polskę. Podróż krajową należy wówczas rozliczać według tych samych zasad, 
które obowiązują w przypadku delegowania pracownika na obszarze Polski.

PRZYKŁAD
Katarzyna P. udała się w podróż służbową do Szwecji. Trasa z Przemyśla do Gdańska jest 
rozliczana według przepisów o delegacjach krajowych. Od chwili wyjścia w morze promu 
z portu w Gdańsku rozpoczęła się podróż zagraniczna i od tego momentu należy stosować 
przepisy o podróżach zagranicznych. Po powrocie z podróży od momentu wejścia promu do 
portu w Gdańsku stosuje się przepisy o podróżach krajowych.

Komentarz:
Sebastian Kryczka –  specjalista w zakresie prawa pracy, od kilkunastu lat specjalizuje się 

w problematyce prawa pracy oraz w wybranych zagadnieniach prawa 
cywilnego i administracyjnego, autor wielu artykułów i komentarzy 
z tej dziedziny
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VI. Odpowiedzialność materialna

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 4 października 1974 r.

w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej 
pracowników za powierzone mienie

(j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663)

Na podstawie art. 126 § 1 Kodeksu pracy za-
rządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji] 
Przepisy rozporządzenia stosuje się w przy-

padkach łącznego powierzenia pracownikom mie-
nia, z obowiązkiem wyliczenia się, w zakładzie pra-
cy lub w wydzielonej jego części, w której odbywa 
się sprzedaż, produkcja lub świadczenie usług 
albo przechowuje się mienie stanowiące przed-
miot powierzenia i oddzielnego rozliczania, zwa-
nym dalej „miejscem powierzenia mienia”.

§ 2. [Przesłanki zawarcia umowy] 
1. Pracownicy, o których mowa w § 1, mogą 

przyjąć na podstawie pisemnej umowy zawartej 
z pracodawcą wspólną odpowiedzialność mate-
rialną za szkody spowodowane powstaniem nie-
doboru w powierzonym im łącznie mieniu, jeżeli 
liczba pracowników w miejscu powierzenia mienia, 
poza wymienionymi w § 4 ust. 1, nie przekracza:
– przy pracy na jedną zmianę – 8 osób,
– przy pracy na dwie zmiany – 12 osób,
– przy pracy na trzy zmiany – 16 osób.

2. W zakładach usługowych, w zakładach ży-
wienia zbiorowego oraz w sklepach samoobsłu-
gowych i preselekcyjnych pracownicy, poza wy-
mienionymi w § 4 ust. 1, mogą przyjąć wspólną 
odpowiedzialność materialną, jeżeli ich liczba 
w miejscu powierzenia mienia nie przekracza 24 
osób na jedną zmianę.

3. Umowa o wspólnej odpowiedzialności mate-
rialnej może być zawarta, jeżeli na przyjęcie wspól-
nej odpowiedzialności materialnej wyrażają zgodę 
wszyscy pracownicy zatrudnieni w miejscu powie-
rzenia mienia, z zastrzeżeniem § 4.

§ 3. (skreślony).
§ 4. [Wykonywanie pracy w miejscu powierze-

nia mienia] 
1. Za pisemną zgodą pracowników, którzy 

przyjęli wspólną odpowiedzialność materialną, 

mogą wykonywać pracę lub określone czynności 
w miejscu powierzenia mienia:
1)  osoby wykonujące czynności nie związane 

z dysponowaniem mieniem,
2)  osoby wykonujące pracę dorywczo lub przez 

czas określony,
3)  osoby nowo przyjęte do pracy obejmującej 

czynności związane z dysponowaniem mie-
niem – do czasu przeprowadzenia najbliższej 
inwentaryzacji,

4)  pracownicy młodociani w okresie odbywania 
przygotowania zawodowego, a po zakończe-
niu tego przygotowania – do czasu przeprowa-
dzenia najbliższej inwentaryzacji,

5)  osoby odbywające praktykę zawodową.
2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić oso-

bom objętym wspólną odpowiedzialnością mate-
rialną możliwość sprawowania nadzoru nad po-
wierzonym mieniem, przez swobodny do niego 
dostęp, w czasie wykonywania przez osoby wy-
mienione w ust. 1 pracy lub określonych czynno-
ści w miejscu powierzenia mienia.

§ 5. [Zmiana pracowników objętych wspólną 
odpowiedzialnością materialną] 

Każda zmiana w składzie pracowników obję-
tych wspólną odpowiedzialnością materialną wy-
maga zawarcia nowej umowy o wspólnej odpowie-
dzialności materialnej.

§ 6. [Zakres odpowiedzialności] 
Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzial-

ność materialną odpowiadają w częściach okre-
ślonych w umowie. Jednakże w razie stwierdzenia, 
że niedobór w całości lub w części został spowo-
dowany przez niektórych pracowników, za całość 
niedoboru lub określoną jego część odpowiadają 
tylko sprawcy szkody, co nie wyłącza ich odpowie-
dzialności za resztę niedoboru wraz z pozostały-
mi pracownikami na zasadach odpowiedzialności 
wspólnej.
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§ 7. [Odpowiedzialność indywidualna] 
Wspólna odpowiedzialność materialna nie wy-

klucza odpowiedzialności indywidualnej za inne 
mienie powierzone danej osobie.

§ 8. [Inwentaryzacja] 
1. Warunkiem ustanowienia wspólnej odpo-

wiedzialności materialnej jest powierzenie mienia 
łącznie wszystkim pracownikom, którzy mają być 
objęci taką odpowiedzialnością – na podstawie in-
wentaryzacji przeprowadzonej z ich udziałem lub 
z udziałem osób przez nich wskazanych, zgodnie 
z § 22 ust. 2, oraz zapewnienie im możliwości zgła-
szania uwag w związku z przebiegiem i wynikami 
inwentaryzacji.

2. Pracownikowi objętemu umową o wspól-
nej odpowiedzialności materialnej przysługują 
uprawnienia określone w ust. 1, a także prawo 
wglądu w księgi rachunkowe pracodawcy – w za-
kresie dotyczącym rozliczania powierzonego mie-
nia, oraz uczestniczenia w przyjmowaniu i wyda-
waniu mienia.

§ 9. (skreślony).
§ 10. [Wypowiedzenie umowy przez pracow-

nika] 
Pracownik może wypowiedzieć umowę 

o wspólnej odpowiedzialności materialnej na piś-
mie na czternaście dni naprzód. W takim przy-
padku do przeprowadzenia inwentaryzacji należy 
przystąpić przed upływem okresu wypowiedzenia 
tej umowy.

§ 11. [Niedobór] 
1. Jeżeli rozliczenie mienia wykaże niedobór, 

każdy z pracowników ponoszących wspólną od-
powiedzialność materialną może, w ciągu 3 dni od 
powzięcia wiadomości o stwierdzonym niedobo-
rze, odstąpić na piśmie, ze skutkiem na przyszłość, 
od umowy ustanawiającej taką odpowiedzialność. 
W takim przypadku do przeprowadzenia inwen-
taryzacji należy przystąpić w ciągu 7 dni od dnia 
odstąpienia pierwszego pracownika od umowy 
o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

2. Pracodawca może odstąpić od umowy 
o wspólnej odpowiedzialności materialnej w każ-
dym czasie. W takim przypadku do przeprowadze-
nia inwentaryzacji należy przystąpić niezwłocznie, 
nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia 
pracodawcy od umowy o wspólnej odpowiedzial-
ności materialnej.

§ 12. [Nieobecność pracownika] 
W umowie o wspólnej odpowiedzialności ma-

terialnej strony ustalają okres, w ciągu którego 

nieobecność pracownika w pracy nie ma wpły-
wu na zakres odpowiedzialności zarówno tego 
pracownika, jak i pozostałych pracowników po-
noszących wspólną odpowiedzialność material-
ną, zwany dalej „okresem ustalonym w umowie”. 
W razie przedłużenia się nieobecności pracowni-
ka ponad okres ustalony w umowie, należy nie-
zwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
upływu tego okresu, przystąpić do przeprowa-
dzenia inwentaryzacji.

§ 13. [Nieobecność w pracy] 
Pracownik ponoszący wspólną odpowiedzial-

ność materialną, który po nieobecności w pracy, 
trwającej dłużej niż okres ustalony w umowie, po-
wróci do pracy:
1)  przed rozpoczęciem albo zakończeniem in-

wentaryzacji przeprowadzonej w terminie 
określonym w § 12 w związku z jego nieobec-
nością w pracy lub z innych przyczyn – jest na-
dal związany umową o wspólnej odpowiedzial-
ności materialnej,

2)  po zakończeniu inwentaryzacji przeprowadzo-
nej w terminie określonym w § 12 w związku 
z jego nieobecnością w pracy lub z innych 
przyczyn – jest związany umową o wspólnej 
odpowiedzialności materialnej do dnia zakoń-
czenia tej inwentaryzacji.
§ 14. (skreślony).
§ 15. (skreślony).
§ 16. [Nieprawidłowe wykonywanie obowiąz-

ków] 
1. Pracownik ponoszący wspólną odpowie-

dzialność materialną może zgłosić pracodawcy 
żądanie przeprowadzenia inwentaryzacji w razie 
stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania obo-
wiązków związanych z pieczą nad powierzonym 
mieniem przez innego pracownika objętego taką 
odpowiedzialnością.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, może 
odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialno-
ści materialnej, ze skutkiem na przyszłość, jeże-
li w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia 
zgłoszenia żądania przeprowadzenia inwentary-
zacji nie zostanie ona rozpoczęta lub nie nastąpi 
odsunięcie pracownika, którego dotyczą zarzu-
ty, od wykonywania pracy w miejscu powierzenia 
mienia.

§ 17. [Cofnięcie zgody na wykonywanie pracy 
w miejscu powierzenia mienia] 

Pracownik ponoszący wspólną odpowiedzial-
ność materialną, który zgłosił na piśmie zarzu-
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ty uzasadniające utratę zaufania w stosunku do 
osoby określonej w § 4 ust. 1 pkt 1–5, może cof-
nąć zgodę na dalsze wykonywanie przez tę oso-
bę pracy lub określonych czynności w miejscu 
powierzenia mienia, a w razie nieuwzględnienia 
przez pracodawcę skutków cofnięcia takiej zgo-
dy – może odstąpić od umowy o wspólnej odpo-
wiedzialności materialnej, ze skutkiem na przy-
szłość. W takim przypadku do przeprowadzenia 
inwentaryzacji należy przystąpić niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zgło-
szenia zarzutów.

§ 18. (skreślony).
§ 19. [Wypowiedzenie umowy o pracę] 
1. W razie wypowiedzenia przez jedną ze stron 

umowy o pracę z pracownikiem ponoszącym 
wspólną odpowiedzialność materialną zakończe-
nie inwentaryzacji powinno nastąpić najpóźniej 
w dniu rozwiązania umowy o pracę.

2. W razie rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia lub w razie wygaśnięcia umowy 
o pracę do przeprowadzenia inwentaryzacji nale-
ży przystąpić niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy o pracę.

§ 20. [Odpowiedzialność materialna za szkodę] 
1. W razie wypowiedzenia przez pracownika 

umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej 
albo odstąpienia od takiej umowy przez pracow-
nika lub pracodawcę, pracownik ponosi wspólną 
odpowiedzialność materialną za szkodę w mieniu, 
której powstanie stwierdzono do dnia zakończe-
nia inwentaryzacji, jeżeli zostanie ona rozpoczęta 
w wymaganym terminie; w razie bezskutecznego 
upływu terminu rozpoczęcia inwentaryzacji pra-
cownik jest wolny od odpowiedzialności od dnia, 
w którym przestała go wiązać umowa o wspólnej 
odpowiedzialności materialnej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w ra-
zie ustania stosunku pracy pracownika objętego 
wspólną odpowiedzialnością materialną.

3. Do dnia zawarcia nowej umowy o wspólnej 
odpowiedzialności materialnej, w sytuacjach okre-
ślonych w ust. 1 i 2, pracownicy objęci wspólną 
odpowiedzialnością materialną nie ponoszą odpo-
wiedzialności za część szkody w mieniu powsta-
łą w czasie obowiązywania poprzednio zawartej 
umowy, za którą odpowiadałby pracownik, które-
go ta umowa przestała wiązać; ta część szkody 
obciąża pracodawcę.

§ 21. (skreślony).

§ 22. [Niemożność wzięcia udziału w inwen-
taryzacji] 

1. (skreślony).
2. W razie niemożności wzięcia udziału w in-

wentaryzacji z powodu choroby lub innej ważnej 
przyczyny, pracownik ponoszący wspólną odpo-
wiedzialność materialną może wskazać na piśmie 
inną osobę, która za zgodą pracodawcy weźmie 
za niego udział w przeprowadzeniu inwentaryzacji.

3. Jeżeli pracownik nie bierze udziału w prze-
prowadzaniu inwentaryzacji ani też nie wskaże in-
nej osoby (ust. 2), pracodawca przeprowadzi in-
wentaryzację przez komisję złożoną co najmniej 
z 3 osób.

§ 23. [Ustanie stosunku pracy] 
1. Pracownikowi ponoszącemu wspólną odpo-

wiedzialność materialną, którego stosunek pracy 
ustał, należy umożliwić udział w przeprowadzonej 
inwentaryzacji. Pracownik taki może wskazać na 
piśmie inną osobę, która za zgodą pracodawcy 
weźmie za niego udział w inwentaryzacji.

2. W razie nieskorzystania przez pracownika 
z uprawnień określonych w ust. 1 pracodawca 
przeprowadzi inwentaryzację w trybie określonym 
w § 22 ust. 3.

§ 24. [Wynagrodzenie za udział w inwenta-
ryzacji] Pracownikowi ponoszącemu wspólną 
odpowiedzialność materialną, który po ustaniu 
stosunku pracy bierze udział w przeprowadza-
niu inwentaryzacji, przysługuje wynagrodzenie 
obliczone według przeciętnej stawki dziennej 
z ostatniego miesiąca jego pracy. Takie samo wy-
nagrodzenie przysługuje osobie, która zastępuje 
pracownika w czynnościach inwentaryzacyjnych 
w myśl przepisów § 22 ust. 2 i § 23 ust. 1.

§ 25. (skreślony).
§ 26. (skreślony).
§ 27. (skreślony).
§ 28. (skreślony).
§ 29. (skreślony).
§ 30. (skreślony).
§ 31. (skreślony).
§ 32. [Stosowanie przepisów rozporządzenia] 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do 

pracowników, którzy odpowiadają materialnie za 
powierzone mienie na zasadach ograniczonej od-
powiedzialności materialnej pracowników za powie-
rzone mienie na podstawie odrębnych przepisów.

§ 33. [Wejście w życie] 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 1975 r. 
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KOMENTARZ

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności 
materialnej pracowników za powierzone mienie

Komentowane rozporządzenie należy stosować, jeżeli mienie z obowiązkiem wyliczenia się 
zostało powierzone co najmniej dwóm pracownikom w zakładzie pracy lub w jego wydzielo-
nej części, w której odbywa się sprzedaż, produkcja lub świadczenie usług albo przechowuje się 
mienie stanowiące przedmiot powierzenia i oddzielnego rozliczania. Aby mówić o prawidłowym 
powierzeniu mienia, wszystkie wymienione warunki muszą wystąpić łącznie. W przeciwnym wy-
padku powierzone mienie nie jest objęte wspólną odpowiedzialnością, ale każdy z pracowników 
odpowiada za nie indywidualnie, jeżeli ze swojej winy przez niewykonanie lub nienależyte wyko-
nanie swoich obowiązków wyrządził pracodawcy szkodę w takim mieniu.

Umowa o wspólnej odpowiedzialności
Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie może być zawarta w ściśle okre-

ślonych warunkach. Niezbędną przesłanką jest m.in. liczba zatrudnionych osób w miejscu, gdzie 
znajduje się powierzone mienie. I tak, wspólną odpowiedzialność materialną mogą przyjąć pra-
cownicy, jeżeli ich liczba w danym miejscu (sklepie, magazynie) nie przekracza:

 ■ 8 osób przy pracy na jedną zmianę,
 ■ 12 osób przy pracy na dwie zmiany,
 ■ 16 osób przy pracy na trzy zmiany oraz
 ■ 24 osób na jedną zmianę w zakładach usługowych, zakładach żywienia zbiorowego, w skle-

pach samoobsługowych i preselekcyjnych.

Zawarcie umowy z większą liczbą pracowników niż wskazana w rozporządzeniu jest niedo-
puszczalne, a taka umowa jest bezwzględnie nieważna.

Należy pamiętać, że niedopuszczalne są zapisy w umowie o wspólnej odpowiedzialności ma-
terialnej za szkodę w mieniu powierzonym dotyczące:

 ■ zgody pracownika na dokonywanie przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia należności 
z tytułu przyszłego odszkodowania,

 ■ zmian zasad odpowiedzialności materialnej na mniej korzystne dla pracownika niż określone 
w przepisach, np. zobowiązanie pracownika do udowodnienia, że szkoda nie powstała albo 
że powstała w innej wysokości,

 ■ odpowiedzialności solidarnej pracowników,
 ■ kary umownej.

PRZYKŁAD
Joanna W. była zatrudniona w supermarkecie osiedlowym należącym do sieci sklepów 
branżowych. Wraz z umową o pracę zawarto z Joanną W. umowę o wspólnej odpo-
wiedzialności materialnej za powierzone mienie. W sklepie było łącznie zatrudnionych 
4 pracowników na każdej zmianie, zatem odpowiedzialność była wyznaczona dla każ-
dego z nich po 25%. W umowie znalazł się również zapis, że w razie stwierdzenia nie-
doborów pracownica wyraża zgodę na potrącenie z jej wynagrodzenia odpowiedniej 
kwoty przy zachowaniu limitów potrąceń zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu pracy. 
Po przeprowadzonej w sklepie 31 grudnia 2014 r. inwentaryzacji ujawniono braki na 
łączną kwotę 4000 zł. Joanna W. otrzymała 9 stycznia 2015 r. wynagrodzenie pomniej-
szone o 1000 zł (4000 zł x 25%). Pracownica po bezskutecznym wezwaniu pracodawcy 
do zwrotu potrąconej kwoty złożyła pozew do sądu. Przed sądem udowodniła, że nie-
dobory powstały nie z jej winy, ponieważ sklep nie posiada żadnego monitoringu ani 
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ochrony. Joanna W. stwierdziła przed sądem, że nie wiedziała, jaka kwota zostanie po-
trącona z jej wynagrodzenia. W tak przedstawionym stanie faktycznym sąd uwzględni 
powództwo Joanny W., ponieważ zapis umowy dotyczący zgody na przyszłe potrącenia 
jest niezgodny z prawem.

Za pisemną zgodą pracowników objętych wspólną odpowiedzialnością materialną mogą mieć 
sporadyczny dostęp do mienia i mogą wykonywać pracę lub określone czynności w miejscu po-
wierzenia mienia inne osoby, tj.:

 ■ osoby wykonujące czynności niezwiązane 
z dysponowaniem mieniem,

 ■ osoby wykonujące pracę dorywczo lub 
przez określony czas,

 ■ osoby nowo przyjęte do pracy obejmują-
cej czynności związane z dysponowaniem 
mieniem – do czasu przeprowadzenia 
najbliższej inwentaryzacji,

 ■ pracownicy młodociani w okresie odby-
wania przygotowania zawodowego, a po zakończeniu tego przygotowania – do czasu prze-
prowadzenia najbliższej inwentaryzacji,

 ■ osoby odbywające praktykę zawodową.

Jest to zamknięty katalog osób i nie powinien być rozszerzany.

PRZYKŁAD
W barze ekskluzywnego hotelu było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 barmanów 
i 1 barista. Zostali oni objęci wspólną odpowiedzialnością materialną za mienie powierzone na 
podstawie odrębnej umowy. Od 1 grudnia 2014 r. ze względu na duże obłożenie zatrudniono 
2 dodatkowych kelnerów na umowę zlecenia. Jeden z pracowników, Dariusz K., po powrocie 
8 grudnia 2014 r. z tygodniowego urlopu zastał na miejscu pracy nowych barmanów-zlecenio-
biorców. Dariusz K. sprzeciwił się ponoszeniu odpowiedzialności za niedobory stwierdzone 
po inwentaryzacji przeprowadzonej 31 grudnia 2014 r. i zarzucił swojemu pracodawcy, że 
nie wyrażał pisemnej zgody na dopuszczenie dwóch nowych barmanów do mienia objęte-
go umową o wspólnej odpowiedzialności, której jest stroną. Postępowanie pracownika jest 
prawidłowe.

W umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej należy wskazać, przez jaki okres nie-
obecność pracownika w pracy (np. z powodu choroby, urlopu) nie ma wpływu na zakres jego 
odpowiedzialności. 

Zwykle przyjmuje się 14 dni kalendarzowych. Każde przekroczenie okresu nieobecności pra-
cownika współodpowiedzialnego ponad okres wskazany w umowie powoduje konieczność prze-
prowadzenia ponownej inwentaryzacji nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu okresu usta-
lonego w umowie.

Pracownik, który po okresie nieobecności w pracy, trwającej dłużej niż ustalony w umowie 
okres niemający wpływu na zakres jego odpowiedzialności za powierzone mienie, powróci do 
pracy, jest:

 ■ nadal związany umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej – jeżeli powrót do pracy 
nastąpił przed rozpoczęciem lub przed zakończeniem inwentaryzacji przeprowadzonej w cią-
gu 7 dni od dnia upływu okresu nieobecności  ustalonego w umowie lub z innych przyczyn,

 ■ związany umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej do dnia zakończenia inwentaryza-
cji – jeżeli powrót do pracy nastąpił po zakończeniu inwentaryzacji przeprowadzonej w ciągu 
7 dni od dnia upływu okresu nieobecności ustalonego w umowie lub z innych przyczyn.

UWAGA!
Katalog osób innych niż wskazane w umowie o wspól-
nej odpowiedzialności materialnej, które mogą mieć 
dostęp do mienia i mogą wykonywać czynności w miej-
scu jego powierzenia, jest zamknięty.
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PRZYKŁAD
Bartosza P. obowiązuje umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Ustalony w umo-
wie okres nieobecności niemający wpływu na zakres jego odpowiedzialności wynosi 7 dni. 
Pracownik z powodu choroby był nieobecny w pracy przez 19 dni (od 5 do 23 grudnia 2014 r.). 
W pracy stawił się 24 grudnia 2014 r. Inwentaryzacja została przeprowadzona w okresie od 
16 do 18 grudnia 2014 r. W tej sytuacji Bartosz P. jest związany umową o wspólnej odpowie-
dzialności do dnia zakończenia inwentaryzacji, tj. do 18 grudnia 2014 r.

Zmiany w składzie osobowym a ważność umowy

Wszelkie zmiany w składzie osobowym po stronie pracowników, np. gdy zwalnia się dany pra-
cownik i na jego miejsce zostaje zatrudniony inny lub nawet wtedy, gdy nie zostaje zatrudniony 
nikt nowy, ale odchodzi jedna z osób objętych umową, powodują, że konieczne jest zawarcie 
nowej umowy dotyczącej odpowiedzialności materialnej. Jeśli któraś z nowo przyjętych osób 
nie wyrazi zgody na objęcie jej wspólną odpowiedzialnością, dotychczasowa umowa przestaje 
obowiązywać i nie wiąże już pozostałych pracowników (wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 
2003 r., I PK 551/02, OSNP 2004/20/348).

PRZYKŁAD
Firma budowlana zawarła umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej z 3 pracow-
nikami nadzorującymi budowę osiedla domków jednorodzinnych, odpowiedzialnymi za 
wydawanie materiałów pracownikom budowy z magazynu firmy. Każdy z pracowników 
przyjął odpowiedzialność w równych częściach. Jeden z pracowników, Piotr B., rozwią-
zał stosunek pracy z datą 30 września 2014 r. Przeprowadzona inwentaryzacja na dzień 
rozwiązania stosunku pracy z Piotrem B. nie wykazała niedoborów. Pracodawca po za-
kończonej budowie 31 grudnia 2014 r. przeprowadził kolejną inwentaryzację magazynu 
budowlanego i stwierdził, że brakuje kilku palet cegieł – pustaków o wartości 18 000 zł. 
W związku z tym pracodawca obciążył dwóch pozostałych pracowników odpowiedzial-
nością materialną po 1/3, tj. po 6000 zł. Pracodawca nie może jednak żądać od pracowni-
ków tej kwoty, ponieważ z chwilą rozwiązania umowy o pracę przez Piotra B. rozwiązaniu 
uległa również umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej. 

Umowa o wspólnej odpowiedzialności 
materialnej musi być tak skonstruowana, aby 
dokładnie wskazywała, w jakich częściach 
poszczególni pracownicy objęci wspólną 
odpowiedzialnością odpowiadają za szkodę 
w powierzonym mieniu. Najczęściej będzie 
to odpowiedzialność w równych częściach. 
Jeżeli jednak okaże się, że szkoda w całości lub 
w części została spowodowana tylko przez niektórych pracowników, wówczas odpowiadają 
wyłącznie sprawcy szkody. Takie osoby ponoszą również odpowiedzialność za pozostały 
niedobór wraz z pozostałymi współodpowiedzialnymi pracownikami wskazanymi w umo-
wie.

Powierzenie innego mienia niż wynikające z umowy
Powierzenie danemu pracownikowi innego mienia niż wynikające z tytułu zawartej umo-

wy o współodpowiedzialności nie ogranicza pracodawcy w dochodzeniu odpowiedzialności 
indywidualnej od takiego pracownika. Pracownik ponosi odpowiedzialność od chwili pra-
widłowego przekazania mu przez pracodawcę tego mienia z obowiązkiem zwrotu lub do 
rozliczenia się.

UWAGA!
Jeżeli szkoda w całości lub w części została spowodo-
wana tylko przez niektórych pracowników, wówczas 
odpowiadają wyłącznie sprawcy szkody.
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Szczegółowe zasady odpowiedzialności indywidualnej zostały uregulowane w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej 
pracowników za szkodę w powierzonym mieniu; j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662.

Powstanie wspólnej pracowniczej odpowie-
dzialności materialnej jest uwarunkowane nie 
tylko istnieniem stosunku pracy i zawarciem 
przez zainteresowane strony stosownej umowy 
na piśmie, ale wymaga też spisu mienia, które 
powierza się łącznie do rozliczenia wszystkim 
pracownikom objętym tą odpowiedzialnością. 
Podczas inwentaryzacji każdy z pracowników 
odpowiadających wspólnie za powierzone mie-

nie ma prawo do zgłaszania uwag dotyczących przebiegu i wyniku tego spisu. Każda z tych osób 
jest ponadto upoważniona do przeglądania ksiąg rachunkowych pracodawcy, odzwierciedlają-
cych rozliczenie powierzonego mienia.

Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy o wspólnej odpowiedzialności
Pracownik, wypowiadając umowę o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie, jest 

nią związany jeszcze przez okres wypowiedzenia, który wynosi 14 dni. Wypowiedzenie musi być 
sporządzone na piśmie, ale nie wymaga uzasadnienia. W takim przypadku do końca okresu wy-
powiedzenia należy przeprowadzić inwentaryzację.

PRZYKŁAD
Katarzyna L. wypowiedziała umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej, ponieważ 
utraciła zaufanie do pozostałych pracowników objętych tą umową. 16 stycznia 2015 r. złoży-
ła pisemne wypowiedzenie umowy. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek w ciągu 
14 kolejnych dni przeprowadzić inwentaryzację i nie ma przy tym znaczenia, że kilka z tych 
dni wypadnie w wolne dla pracownicy soboty i niedziele. Pracodawca, chcąc pociągnąć 
Katarzynę L. do odpowiedzialności wynikającej w umowy, musi zakończyć inwentaryzację 
najpóźniej 30 stycznia 2015 r.

Pracodawca może odstąpić od umowy o odpowiedzialności materialnej w każdym czasie 
i w dowolnej formie. Wówczas inwentaryzację przeprowadza się w terminie 3 dni od odstąpie-
nia. Zwolnienie pracownika z odpowiedzialności za szkodę następuje jednak dopiero od dnia, 
w którym przestała go obowiązywać umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

Pracownik może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności, gdy utraci zaufanie do 
innych osób wykonujących pracę w miejscu powierzenia mienia. Chodzi o:

 ■ osoby wykonujące czynności niezwiązane z dysponowaniem mieniem,
 ■ osoby wykonujące pracę dorywczo lub przez czas określony,
 ■ osoby nowo przyjęte do pracy obejmującej czynności związane z dysponowaniem mieniem 

– do czasu przeprowadzenia najbliższej inwentaryzacji,
 ■ pracowników młodocianych w okresie odbywania przygotowania zawodowego, a po zakoń-

czeniu tego przygotowania – do czasu przeprowadzenia najbliższej inwentaryzacji,
 ■ osoby odbywające praktykę zawodową.

Pracownik ponoszący wspólną odpowie-
dzialność materialną, który zgłosił na piśmie 
zarzuty uzasadniające utratę zaufania w sto-
sunku do osoby tymczasowo wykonującej pra-
cę w miejscu powierzenia mienia, może cofnąć 
zgodę na dalsze wykonywanie przez tę osobę 

UWAGA!
Pracownicy objęci wspólną odpowiedzialnością mate-
rialną są upoważnieni do przeglądania ksiąg rachun-
kowych odzwierciadlających rozliczenie powierzone-
go mienia.

UWAGA!
Pracownik może odstąpić od umowy o wspólnej od-
powiedzialności, gdy utraci zaufanie do innych osób 
wykonujących pracę w miejscu powierzenia mienia.
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pracy lub określonych czynności w miejscu powierzenia mienia, a w razie nieuwzględnienia przez 
pracodawcę skutków cofnięcia takiej zgody – może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzial-
ności materialnej.

PRZYKŁAD
W delikatesach XYZ zatrudnieni pracownicy w każdym dziale odrębnie ponosili odpowie-
dzialność materialną za mienie powierzone na podstawie obowiązującej ich umowy. Zasadą 
było, że w każdym półroczu delikatesy przyjmowały na praktykę uczniów szkół gastrono-
micznych. Czterej pracownicy działu mięsnego podpisali 1 grudnia 2014 r. zgodę na do-
puszczenie dwóch uczennic przyjętych na praktykę do pracy w dziale mięsnym. Grażyna P. 
i Roman H. zauważyli, że praktykantka będąca na ich zmianie sprzedaje swojej znajomej 
mięso po cenie znacznie niższej niż ustalona. Grażyna P. 3 grudnia 2014 r. przedstawiła pra-
codawcy na piśmie zaistniałą sytuację, uzasadniła zarzuty wobec uczennicy i oświadczyła, 
że cofa zgodę z datą 1 grudnia 2014 r. na dopuszczenie uczennicy do odbywania praktyki. 
Pracodawca nie odniósł się do jej pisma, a uczennica następnego dnia dalej wykonywała 
swoje obowiązki. Grażyna P. oświadczyła pracodawcy, że odstępuje od umowy o odpo-
wiedzialności materialnej. W tej sytuacji pracodawca musi niezwłocznie przeprowadzić 
inwentaryzację, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia zarzutów przez 
Grażynę P., licząc od 3 grudnia 2014 r.

Przeprowadzenie inwentaryzacji 
Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji, na podstawie której powierza się łącznie 

pracownikom mienie z obowiązkiem rozliczenia się, odpowiadają nie tylko członkowie komisji 
inwentaryzacyjnej, ale także pracownicy po-
noszący odpowiedzialność materialną, którzy 
powinni brać osobisty udział w całym procesie 
inwentaryzacji. W razie niemożności wzięcia 
w nim udziału z powodu choroby lub innej waż-
nej przyczyny pracownik ponoszący wspólną 
odpowiedzialność materialną może wskazać na 
piśmie inną osobę, która za zgodą pracodaw-
cy weźmie udział w przeprowadzeniu inwenta-
ryzacji. Taką osobą może być inny pracownik 
względnie dorosły domownik pracownika odpowiedzialnego materialnie (np. małżonek, brat, 
siostra). Jeśli pracownik nie może osobiście wziąć udziału w inwentaryzacji oraz nie wskaże na 
piśmie stosownej osoby, to w celu sporządzenia inwentaryzacji pracodawca powinien powołać 
komisję inwentaryzacyjną składającą się co najmniej z 3 osób. Wskazane jest, aby komisja skła-
dała się z osób kompetentnych, budzących zaufanie pracowników objętych wspólną odpowie-
dzialnością materialną.

Pracownik współodpowiedzialny materialnie, który nie miał możliwości wzięcia udziału w in-
wentaryzacji po ustaniu zatrudnienia z powodu np. choroby lub innej ważnej przyczyny, może 
wskazać na piśmie inną osobę, która za zgodą pracodawcy weźmie za niego udział w przeprowa-
dzeniu inwentaryzacji. Jeżeli pracownik nie będzie osobiście uczestniczył w spisie ani nie wskaże 
innej osoby w zastępstwie, pracodawca przeprowadza inwentaryzację z  udziałem komisji złożo-
nej co najmniej z 3 osób.

Były pracownik objęty uprzednio umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej, który 
uczestniczył w inwentaryzacji po ustaniu zatrudnienia, ma prawo do wynagrodzenia z tego tytułu. 
Takie wynagrodzenie jest przychodem ze stosunku pracy, gdyż jego źródłem był uprzednio zawar-
ty stosunek pracy, w tym umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

Gdyby jednak w zastępstwie byłego pracownika w remanencie uczestniczyła osoba niebędąca 
pracownikiem, np. członek rodziny pracownika, należałoby z nią zawrzeć umowę cywilnoprawną, 

UWAGA!
Inwentaryzację może przeprowadzić komisja powo-
łana przez pracodawcę, jeśli pracownik ponoszący 
wspólną odpowiedzialność materialną nie może wziąć 
udziału w inwentaryzacji i nie wskaże osoby, która mo-
głaby go zastąpić.



138

marzec 2015
IFK

[komentarz] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY

np. zlecenia, na czynności związane ze spisem. Przychód z takiej umowy należy wówczas rozliczyć 
jak przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Do pracowników, którzy odpowiadają materialnie za powierzone mienie na zasadach ograni-
czonej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie na podstawie odręb-
nych przepisów, nie należy stosować przepisów komentowanego rozporządzenia.

Pracownik objęty umową o odpowiedzialności materialnej ma prawo w każdym czasie żądać 
przeprowadzenia inwentaryzacji. Z reguły ma to miejsce wówczas, gdy podejrzewa nieprawidło-
we wykonywanie powierzonych obowiązków pieczy nad mieniem przez innego pracownika. Jeżeli 
pracodawca nie spełni żądania współodpowiedzialnego pracownika w terminie 7 dni, a przynaj-
mniej nie rozpocznie inwentaryzacji lub nie odsunie pracownika podejrzewanego o nierzetelność 
od miejsca, gdzie znajduje się powierzone mienie, wówczas pracownik zgłaszający żądanie ma 
prawo odstąpić od umowy.

PRZYKŁAD
Anna S. i Jan K. byli zatrudnieni na stanowiskach sprzedawców w księgarni naukowej. 
Oboje podpisali umowę o wspólnej odpowiedzialności za powierzone im mienie. Anna S. 
zauważyła, że jej współpracownik nierzetelnie wypełnia dokumentację związaną z przyj-
mowaniem książek na stan magazynowy, pozostawia sklep bez nadzoru, gdy wychodzi 
do magazynu oraz popełnia błędy w wydawaniu publikacji wysyłanych pocztą do klientów. 
Anna S. 7 stycznia 2015 r. poprosiła swojego pracodawcę o przeprowadzenie inwentaryza-
cji w związku z nierzetelnym wykonywaniem przez drugiego sprzedawcę pieczy nad powie-
rzonym mieniem. Pracodawca nie przychylił się do jej prośby, ponieważ nie chciał zamykać 
księgarni na czas przeprowadzania spisu. Anna S. następnego dnia złożyła pracodaw-
cy pismo, w którym oświadczyła, że odstępuje od umowy o wspólnej odpowiedzialności. 
W takiej sytuacji pracodawca musi przystąpić do inwentaryzacji niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zarzutów. Ponieważ nie ma obowiązku zgła-
szania zarzutów w szczególnej formie, np. pisemnej, termin 7-dniowy powinien być liczony 
od 7 stycznia 2015 r.

W razie wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem spis powinien się odbyć do dnia roz-
wiązania umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub jej wygaśnię-
cia inwentaryzacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
7 dni od ustania zatrudnienia w tym trybie.

Na poprawnym przeprowadzeniu inwentaryzacji powinno zależeć pracodawcy, gdyż w prze-
ciwnym razie pracownik (lub pracownicy) nie może odpowiadać za powstały niedobór na pod-
stawie domniemanej winy. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji przy powierzeniu mienia obo-
wiązują również podczas kolejnych remanentów. Procedura ta dotyczy także byłego pracownika, 
który był objęty umową o wspólnej odpowiedzialności.

PRZYKŁAD
Trzej pracownicy zatrudnieni w hurtowni płyt meblowych zostali pozwani przez spółkę, w któ-
rej byli zatrudnieni. 17 stycznia 2011 r. spółka zawarła z pozwanymi pracownikami umowę 
o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. W umowie ustalono, że pra-
cownicy ponoszą wspólną odpowiedzialność materialną odpowiednio w częściach: Waldemar 
R. – 50%, Piotr S. – 25%, Tomasz G. – 25%. 17 czerwca 2014 r. zarządzono przeprowadze-
nie inwentaryzacji w magazynie towarów i w magazynie materiałów z zakupu do produkcji 
według stanu na 16 czerwca 2014 r. oraz powołano komisję inwentaryzacyjną. W związku 
z ujawnionym niedoborem w kwocie 200 000 zł prezes zarządu spółki podjął decyzję o ob-
ciążeniu pozwanych: Waldemara R. – kwotą 100 000 zł, Piotra S. i Tomasza G. – po 50 000 zł. 
Od 13 do 26 czerwca 2014 r. Waldemar R. przebywał na urlopie wypoczynkowym i nie został 
zawiadomiony przez spółkę o prowadzonej inwentaryzacji, przez co nie brał w niej udziału 
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ani nie wskazał innej osoby, która mogłaby w jego imieniu uczestniczyć w spisie. W tak usta-
lonym stanie faktycznym sąd rejonowy uznał, że powództwo spółki jest nieuzasadnione.

Zakres odpowiedzialności w razie ustania zatrudnienia
W przypadku gdy zatrudnienie pracownika współodpowiedzialnego za mienie ustanie, gdy 

nastąpi wypowiedzenie przez niego umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej lub gdy 
którakolwiek ze stron odstąpi od tej umowy, pracownik ponosi wspólną odpowiedzialność ma-
terialną za szkodę w mieniu, której powstanie stwierdzono do dnia zakończenia inwentaryzacji, 
jeżeli inwentaryzacja zostanie rozpoczęta w wymaganym terminie, tj.:

 ■  nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę,
 ■  w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia pracodawcy od umowy o wspólnej odpowiedzialności.

Jeśli nastąpi wypowiedzenie umowy o pracę przez jedną ze stron (przez pracownika pono-
szącego taką odpowiedzialność materialną lub pracodawcę), inwentaryzacja powinna zostać 
zakończona najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.

W razie niedotrzymania terminów, w których powinno nastąpić rozpoczęcie spisu, pracownik 
nie ponosi odpowiedzialności od dnia, w którym przestała obowiązywać go umowa o współod-
powiedzialności.

Do dnia zawarcia nowej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracownicy nią ob-
jęci nie ponoszą odpowiedzialności za część szkody w mieniu powstałą w czasie obowiązywania 
poprzednio zawartej umowy, za którą odpowiadałby zwolniony pracownik. Tą częścią ewentual-
nej szkody jest obciążony pracodawca.

Komentarz:
Dorota Brzeszczak-Zagrodzka –  adwokat, specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk 

z wieloletnim doświadczeniem
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Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 10 października 1975 r.

w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej 
pracowników za szkodę w powierzonym mieniu

(j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662)

Na podstawie art. 126 § 2 Kodeksu pracy za-
rządza się, co następuje:

§ 1. (skreślony).
§ 2. [Zakres podmiotowy] 
1. Odpowiedzialność materialną za szko-

dy w powierzonym mieniu ponoszą na zasadach 
przewidzianych w art. 114–116 i 118 Kodeksu pracy 
pracownicy zatrudnieni:
1)  w magazynach, w których wyodrębniono po-

mieszczenie do wydawania towarów (halę 
spedycyjną) oraz zorganizowano dozór ru-
chu mienia i osób; warunek wyodrębnienia 
pomieszczenia wydawania towarów nie jest 
wymagany w magazynach, w których przeła-
dunek odbywa się systemem automatycznym 
z urządzeniami pomiarowo-kontrolnymi,

2)  w sklepach o obsadzie co najmniej 6 osób 
i w stoiskach (działach) w domach towarowych 
(handlowych), jeżeli przy sprzedaży towarów 
wystawia się dowody sprzedaży, inkaso go-
tówki jest dokonywane przez kasjerów w wy-
dzielonych kasach, a wydawanie towarów jest 
dokonywane przez inną osobę niż sprzedaw-
ca,

3)  w sklepach samoobsługowych oraz w stoi-
skach (działach) samoobsługowych w domach 
towarowych (handlowych), w których inkaso 
gotówki dokonywane jest w wydzielonych ka-
sach przy użyciu kas rejestrujących.
2. Objęcie pracownika odpowiedzialnością 

materialną na zasadach określonych w ust. 1 na-
stępuje po uprzednim zawiadomieniu go na piśmie 
o zaistnieniu warunków uzasadniających taką od-
powiedzialność i po przeprowadzeniu inwentary-
zacji, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od 
zaistnienia tych warunków.

§ 3. [Stosowanie zasad odpowiedzialności] 
1. Pracodawca może, w trybie określonym 

w § 2 ust. 2, zastosować zasady odpowiedzialno-
ści materialnej za szkody w powierzonym mieniu, 
przewidziane w art. 114–116 i 118 Kodeksu pracy, 
także w stosunku do pracowników zatrudnionych:

1)  w magazynach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1, 
w których nie ma wyodrębnionego pomiesz-
czenia do wydawania towarów (hali spedycyj-
nej) i w których przeładunek nie odbywa się 
systemem automatycznym z urządzeniami po-
miarowo-kontrolnymi,

2)  w sklepach określonych w § 2 ust. 1 pkt 2, 
w których wydawanie towarów jest dokonywa-
ne przez sprzedawcę,

3)  w sklepach i stoiskach (działach) w domach to-
warowych (handlowych) z artykułami spożyw-
czymi o obsadzie co najmniej 3 osób i z arty-
kułami przemysłowymi o obsadzie od 3 do 5 
osób, jeżeli inkaso gotówki dokonywane jest 
przy użyciu kas rejestrujących.
2. Przed zastosowaniem zasad odpowiedzial-

ności materialnej, o których mowa w ust. 1, pra-
codawca zasięga opinii zakładowej organizacji 
związkowej.

§ 4. (skreślony).
§ 5. [Wyłączenie stosowania przepisów roz-

porządzenia] Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się 
do pracowników ponoszących wspólną odpowie-
dzialność materialną, o której mowa w art. 125 
Kodeksu pracy.

§ 6. [Obniżenie wysokości odszkodowania] 
1. Wysokość odszkodowania za szkody w mie-

niu powierzonym pracownikowi ponoszącemu od-
powiedzialność materialną na zasadach określo-
nych w art. 124 § 2 oraz art. 125 Kodeksu pracy 
obniża się stosownie, gdy sprawowanie nadzoru 
nad tym mieniem jest utrudnione, a w szczególno-
ści:
1)  gdy mienie znajduje się w pomieszczeniach, 

do których ze względu na potrzeby prawidło-
wej obsługi konsumentów (interesantów) mają 
dostęp również pracownicy innych działów 
albo inne osoby, a zwłaszcza w placówkach 
handlowych, w których nabywcy mają swobod-
ny dostęp do towarów, oraz gdy przyjmowanie 
towarów odbywa się bez przerywania obsługi 
nabywców,
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2)  w magazynach, sklepach i punktach usługo-
wych, w których praca trwa dłużej niż na jedną 
zmianę lub w których obsada wynosi co naj-
mniej 5 osób.
2. Gdy szkoda w powierzonym mieniu powsta-

ła w innych okolicznościach niż określone w ust. 1, 
wysokość odszkodowania może być w wyjątko-
wych wypadkach obniżona, jeżeli jest to uzasad-
nione ze względu na zasady współżycia społecz-
nego.

§ 7. [Obniżenie wysokości odszkodowania] 
W wyjątkowych wypadkach, gdy jest to uza-

sadnione ze względu na zasady współżycia spo-
łecznego, wysokość odszkodowania za szkody 
w powierzonym mieniu może być także obniżona 
pracownikom ponoszącym odpowiedzialność ma-
terialną na zasadach przewidzianych w art. 114–116 
i 118 Kodeksu pracy.

§ 8. [Ustalenie niższego odszkodowania] 
Obniżenie odszkodowania, o którym mowa 

w § 6 i 7, ustala się uwzględniając stopień utrud-
nienia sprawowania nadzoru nad powierzonym 
mieniem, rodzaj zaniedbań, rozmiar szkody, sto-
pień winy pracownika, jego doświadczenie zawo-
dowe i wyniki dotychczasowej pracy oraz sytuację 
rodzinną i majątkową.

§ 9. [Ustalenie wysokości odszkodowania] 
Wysokość odszkodowania, o którym mowa 

w § 6 i 7, ustala pracodawca po wysłuchaniu pra-
cownika i po zasięgnięciu opinii reprezentującej 
pracownika zakładowej organizacji związkowej.

§ 10. (skreślony).
§ 11. (skreślony).
§ 12. [Wejście w życie] 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 1976 r. 

KOMENTARZ

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności 
materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu

Komentowane rozporządzenie odwołuje się do wynikających z Kodeksu pracy zasad odpo-
wiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Kluczowy z punktu widzenia takiej 
odpowiedzialności jest art. 114 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracownik, który wskutek nie-
wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swojej winy wyrządził 
pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w rozdziale 
I działu piątego Kodeksu pracy. 

Przesłanki odpowiedzialności materialnej
Przesłankami, które uzasadniają odpowiedzialność materialną pracownika, są zatem:

 ■ bezprawność zachowania,
 ■ wystąpienie szkody,
 ■ wina pracownika,
 ■ związek przyczynowy między zachowaniem się pracownika a powstałą szkodą.

Aby mówić o odpowiedzialności pracownika, 
wszystkie wymienione przesłanki muszą wystą-
pić łącznie.

Bezprawne zachowanie pracownika nale-
ży utożsamiać przede wszystkim z niewyko-
naniem lub nienależytym wykonaniem obo-
wiązków pracowniczych. Wynika to z tego, 
że obowiązkiem pracownika jest nienaganne 
wykonywanie pracy zgodnie z jej specyf iką 
oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, 
tak aby cel pracy został osiągnięty. Trudno więc przyjąć, że powstanie szkody po stronie 
pracodawcy jest celem świadczenia pracy. Jest to raczej skutek uboczny i konsekwencja nie-

UWAGA!
Bezprawność zachowania pracownika w kontekście 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodaw-
cy może przejawiać się w naruszeniu przez niego po-
stanowień m.in. przepisów wewnątrzzakładowych lub 
zakresu obowiązków.
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wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. Zatem podstaw bezprawności należy 
dopatrywać się w naruszeniu przez pracownika postanowień np. umowy o pracę, przepisów 
wewnątrzzakładowych regulujących przykładowo sposób wykonywania pracy (regulaminów 
i instrukcji), zakresów obowiązków/czynności (zarówno sporządzonych w formie pisemnej, 
jak i przekazanych ustnie), a także doraźnych poleceń przełożonych dotyczących umówionej 
pracy.

Odpowiedzialność za szkodę
Pojęcie szkody nie zostało zdefiniowane ani w prawie pracy, ani w prawie cywilnym. Przyjmuje 

się jednak, że należy przez nie rozumieć określo-
ny uszczerbek w dobrach prawnie chronionych. 
Efektem uszczerbku jest różnica między stanem 
dóbr istniejącym przed powstaniem szkody 
a stanem dóbr po jej wystąpieniu.

Przepisy rozporządzenia odwołują się do 
zasady zawartej w art. 115 Kodeksu pracy, re-
gulującej zagadnienie związku przyczynowego, 
który musi wystąpić między postępowaniem 
pracownika a szkodą. Należy pamiętać, że 

pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej 
przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła 
szkoda. 

Odnosząc się do prawa cywilnego (w związku z brakiem uregulowania tej kwestii w przepisach 
prawa pracy), należy pamiętać, że szkoda może mieć dwojaką postać, tj.:

 ■ może obejmować zarówno stratę rzeczywiście poniesioną przez poszkodowanego, jak i 
 ■ utracone przez niego korzyści, których mógł się spodziewać w sytuacji, gdyby szkoda nie zo-

stała mu wyrządzona. 

Takie rozróżnienie ma znaczenie w zakresie przepisów regulujących odpowiedzialność pracow-
nika. Wynika to z faktu, że prawo pracy zakłada pełną odpowiedzialność, w ramach której należy 
wyróżnić straty rzeczywiście poniesione oraz nieuzyskane korzyści. Ta zasada będzie obowiązywa-
ła w przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Gdy szkoda została wyrządzona nieumyślnie, 
odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości rzeczywistej straty.

Mówiąc o normalnych następstwach działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda, 
należy mieć na względzie, że pracownik nie powinien, co do zasady, ponosić odpowiedzialności 
za przypadkowe i nadzwyczajne następstwa swojego postępowania, niepozostające w ścisłym 
związku przyczynowym z danym zachowaniem.

PRZYKŁAD
Marcin H., pracownik magazynu, w którym jest przechowywany sprzęt elektroniczny, nie 
zabezpieczył należycie powierzonego mienia. Na skutek usterki akumulatora jednego z urzą-
dzeń w magazynie doszło do pożaru. W takim przypadku pracownik może odpowiadać tylko 
z tytułu niezabezpieczenia mienia i ewentualnej szkody w nim powstałej, a nie za straty po-
wstałe w wyniku wadliwości produktu, tj. akumulatora.

Przepisy rozporządzenia odnoszą się również do zasady wynikającej z art. 116 Kodeksu pracy, 
zgodnie z którą obowiązkiem pracodawcy jest wykazanie okoliczności uzasadniających odpowie-
dzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Wynika to z potrzeby zapewnienia pra-
cownikowi ochrony na wypadek nieudowodnionych przez pracodawcę roszczeń. Oznacza to, że 
pracodawca nie ma możliwości przeniesienia ciężaru dowodu na pracownika nawet w przypadku 
jego zgody. Zatem takie postanowienie umowne byłoby nieważne.

UWAGA!
Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w gra-
nicach rzeczywistej straty poniesionej przez praco-
dawcę i tylko za normalne następstwa działania lub 
zaniechania, z którego wynikła szkoda. 
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Odpowiedzialność pracowników magazynów i sklepów

Możliwość objęcia pracowników wykonujących pracę w magazynach lub sklepach odpo-
wiedzialnością kodeksową za szkody w powierzonym mieniu jest uzależniona od spełniania 
przez magazyny oraz sklepy odpowiednich warunków (§ 2 ust. 1 komentowanego rozpo-
rządzenia). W przeciwnym wypadku, co do zasady, pracownicy wykonujący pracę w tych 
miejscach nie powinni bezpośrednio ponosić 
odpowiedzialności za wyrządzoną pracodaw-
cy szkodę, określoną w art. 114–116 i art. 118 
Kodeksu pracy.

Należy zauważyć, że możliwość objęcia pra-
cownika odpowiedzialnością zgodnie z powo-
łanymi regułami nie następuje automatycznie, 
z samego faktu zatrudnienia w magazynie lub 
sklepie spełniającym warunki określone we wskazanym  przepisie rozporządzenia. Z punktu 
widzenia skuteczności możliwości egzekwowania przez pracodawcę wymienionych zasad do-
tyczących odpowiedzialności materialnej niezbędne jest uprzednie zawiadomienie pracownika 
w formie pisemnej o istnieniu warunków, które taką odpowiedzialność uzasadniają. Niezbędne 
jest przeprowadzenie wcześniej inwentaryzacji, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od 
zaistnienia takich warunków.

PRZYKŁAD
Pracodawca zatrudniający pracowników w sklepie spełniającym kryteria wskazane w § 2 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej za szkodę w po-
wierzonym mieniu zawiadomił pracowników za pomocą poczty elektronicznej o objęciu 
ich odpowiedzialnością na zasadach określonych w art. 114–116 i art. 118 Kodeksu pracy. 
Postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe, gdyż takie zawiadomienie powinno mieć for-
mę pisemną.

Pracodawca ma możliwość stosowania zasad regulujących kwestie odpowiedzialności ma-
terialnej za szkodę w powierzonym mieniu w stosunku do pracowników, którzy wprawdzie są 
zatrudnieni w placówkach (magazynach oraz sklepach), ale miejsca te nie spełniają wszyst-
kich warunków umożliwiających objęcie zatrudnionych tam pracowników automatycznie taką 
odpowiedzialnością (po wyczerpaniu trybu związanego z zawiadomieniem i inwentaryzacją). 
Możliwość objęcia odpowiedzialnością pracowników zatrudnionych w magazynach i sklepach 
charakteryzujących się odpowiednimi warunkami wymaga zasięgnięcia przez pracodawcę opi-
nii zakładowej organizacji związkowej. Taka opinia, niezależnie od jej treści, nie będzie jednak 
miała decydującego znaczenia dla pracodawcy. Warunkiem niezbędnym do zastosowania zgod-
nie z prawem zasad odpowiedzialności materialnej jest poinformowanie organizacji związkowej 
o zamiarze pracodawcy oraz uzyskanie jej opinii przed zastosowaniem tych zasad. Wadą tej 
regulacji może być brak określenia terminu, w ciągu którego organizacja związkowa jest zobowią-
zana poinformować pracodawcę o swoim stanowisku. Nie została również uregulowana forma, 
w jakiej związek powinien wyrazić taką opinię. Do celów dowodowych warto jednak zadbać, aby 
miała ona formę pisemną.

Wspólna odpowiedzialność materialna
Pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną na zasadach określonych 

w art. 124 Kodeksu pracy za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem zwrotu albo do wyli-
czenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności mate-
rialnej, którą pracownicy zawierają z pracodawcą na piśmie. W przypadku zawarcia takiej umowy 
nie stosuje się zasad odpowiedzialności za szkody w powierzonym mieniu.

UWAGA!
Możliwość objęcia pracownika odpowiedzialnością 
nie następuje automatycznie z samego faktu zatrud-
nienia w magazynie lub sklepie.



144

marzec 2015
IFK

[komentarz] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 124 § 2 Kodeksu pracy pracownik odpowiada w pełnej 
wysokości również za szkody w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym z obowiązkiem 
zwrotu albo do wyliczenia się, tj. za powierzone:

 ■ pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
 ■ narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze.

Na podstawie art. 125 Kodeksu pracy pracownicy, co do zasady, ponoszą odpowiedzialność 
w częściach wskazanych w umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Natomiast gdy 
z dokonanych ustaleń wynika, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez nie-
których pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część będą odpowiedzialni tylko 
sprawcy szkody.

Przepisy rozporządzenia wprowadzają mody-
fikacje omawianych zasad w zakresie wysokości 
odszkodowania za szkody w mieniu powierzo-
nym pracownikowi ponoszącemu odpowiedzial-
ność materialną. Rozporządzenie przewiduje 
bowiem stosowne obniżenie wysokości odszko-
dowania, gdy sprawowanie nadzoru nad po-
wierzonym mieniem jest utrudnione, co należy 
uznać za zrozumiałe ze względu na fakt, iż or-

ganizacja pracy przez pracodawcę lub jej brak nie może stanowić okoliczności obciążającej pra-
cownika. Pracownik nie powinien zatem ponosić pełnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy praco-
dawca nie jest w stanie zapewnić mu właściwych warunków dotyczących sprawowania nadzoru 
nad powierzonym mieniem.

Warto zwrócić uwagę na zwrot „w szczególności”, co jednoznacznie wskazuje, że katalog sy-
tuacji związanych z ograniczonymi możliwościami w zakresie sprawowania nadzoru jest otwarty. 
Zatem każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem było 
utrudnione, wówczas obniżenie odszkodowania jest obowiązkowe. Rozporządzenie nie wskazuje 
jednak konkretnych wysokości, podając jedynie, że obniżenie powinno być stosowne. O stosow-
nym obniżeniu odszkodowania można mówić wtedy, gdy będzie ono obniżone z uwzględnieniem 
okoliczności, w szczególności biorąc pod uwagę możliwość sprawowanego należycie nadzoru 
nad powierzonym mieniem oraz okoliczności dodatkowych, m.in. rodzaju zaniedbań, stopnia 
winy pracownika czy rozmiaru szkody i z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego.

Zasady współżycia społecznego nie zostały nigdzie uregulowane ani usystematyzowane. Nale-
ży  podkreślić, że odnoszą się one do powszechnie przyjętych i uznawanych wartości oraz reguł 
obyczajowości. Jest to zbiór norm postępowania moralnego i etycznego. Zatem w kontekście 
zasad współżycia społecznego należy dokonywać oceny, czy dany przypadek jest wyjątkowy i do-
tyczy tych zasad.

PRZYKŁAD
Pracodawca organizujący magazyn, rozpoczął przechowywanie towaru w pomieszczeniach 
magazynowych, zanim zostały one wyposażone w stosowne zabezpieczenia. Gdyby w związ-
ku z tą sytuacją doszło do szkody w powierzonym pracownikowi mieniu, to ze względu na 
brak możliwości sprawowania nadzoru nad mieniem zasadne jest obniżenie odszkodowania.

Przepisy rozporządzenia odnoszą się również do sytuacji, gdy szkoda w powierzonym mieniu 
wystąpiła w okolicznościach, które nie odnoszą się do kwestii związanych z brakiem możliwości 
sprawowania należytego nadzoru nad mieniem. W wyjątkowych przypadkach wysokość odszko-
dowania może być obniżona pracownikowi ponoszącemu odpowiedzialność materialną indywi-

UWAGA!
Pracownik nie powinien ponosić pełnej odpowiedzial-
ności za powierzone mienie w sytuacji, gdy pracodaw-
ca nie jest w stanie zapewnić mu właściwych warun-
ków sprawowania nadzoru nad tym mieniem.
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dualną, jak i na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności (art. 124 § 2 oraz 125 Kodeksu 
pracy).

Obniżenie odszkodowania
Wystąpienie szczególnych okoliczności może przyczynić się do obniżenia wysokości odszko-

dowania pracownikom ponoszącym odpowiedzialność materialną na zasadach wskazanych 
w komentowanym przepisie, w sytuacji gdy takie działanie jest zasadne z punktu widzenia zasad 
współżycia społecznego. Omawiany przepis odwołuje się w tym zakresie do zasad współżycia 
społecznego, które mogą odnosić się do rozmaitych przypadków. Wystąpienie takich wyjątko-
wych okoliczności nie nakazuje jednak kategorycznie obniżenia odszkodowania, lecz przewiduje 
taką możliwość. Nie ulega jednak wątpliwości, że takie obniżenie powinno nastąpić stosownie do 
okoliczności i z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego.

PRZYKŁAD
Pracownik otrzymał telefon ze szpitala, że urodziło mu się dziecko. W związku z zaistniałą 
sytuacją nie dopełnił wszystkich procedur związanych z zabezpieczeniem powierzonego mie-
nia. W takim przypadku można przyjąć, że jego działanie (zaniechanie) było spowodowane 
szczególnymi okolicznościami. W tej sytuacji obniżenie odszkodowania za ewentualną szko-
dę w powierzonym mieniu będzie zgodne z zasadami współżycia społecznego.

Zakres odpowiedzialności dotyczący wysokości odszkodowania może być złagodzony przy 
uwzględnieniu obiektywnych kryteriów związanych z brakiem możliwości zapewnienia właściwe-
go nadzoru nad powierzonym mieniem. W konsekwencji może to prowadzić do niezawinionej 
przez pracownika utraty powierzonego mienia. Określając stopień utrudnienia w zakresie spra-
wowania nadzoru nad powierzonym mieniem należy brać pod uwagę nie tylko okoliczności ob-
ciążające, znajdujące się po stronie pracodawcy. Może bowiem wystąpić sytuacja, gdy pracownik 
swoim zachowaniem, które nosi znamiona naruszenia obowiązków pracowniczych, spowoduje, 
że sprawowanie należytego nadzoru nad powierzonym mieniem będzie utrudnione. Wówczas 
trzeba przyjąć, że nie będzie możliwe zastosowanie obniżenia odszkodowania, a tym samym 
kryteriów tego obniżenia.

Kolejną przesłanką, jaką należy wziąć pod uwagę przy obniżaniu odszkodowania, jest ro-
dzaj zaniedbań pracowniczych. Można ją odnosić zarówno do zaniedbań, na które składa się 
ogół obowiązków pracowniczych, jak i do obowiązków o charakterze szczególnym, wynika-
jących np. z konkretnych sposobów postępowania podanych do wiadomości pracowników 
(regulaminów czy instrukcji), których przestrzeganie ma na celu wyeliminowanie lub przynaj-
mniej minimalizowanie sytuacji związanych z wystąpieniem szkody w powierzonym mieniu. 
Dokonując obniżenia odszkodowania, należy kierować się stopniem winy. Winę umyślną 
należy wykluczyć z rozważań, ponieważ jej stwierdzenie powoduje, co do zasady, pełną od-
powiedzialność za szkodę. Natomiast w przypadku winy nieumyślnej występuje brak zamiaru 
popełnienia czynu, które w praktyce może skutkować powstaniem szkody. Ma to miejsce 
w przypadku np. braku zachowania należytej staranności (ostrożności) wymaganej w danych 
okolicznościach.

PRZYKŁAD
Mariusz P. wykonuje swoje obowiązki w stanie nietrzeźwości. W takim przypadku powinien 
przewidzieć powstanie szkody, ale godzi się na jej wyrządzenie. Pracownik ponosi odpowie-
dzialność w pełnej wysokości na podstawie art. 122 Kodeksu pracy, ponieważ jego działanie 
jest umyślne.

Kolejnym czynnikiem mającym znaczenie przy obniżaniu odszkodowania jest doświadczenie 
zawodowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
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i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149) doświadczenie zawodowe to doświad-
czenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia 
działalności gospodarczej. W przypadku obniżania odszkodowania kluczową kwestią będzie ogół 
doświadczeń zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia na ostatnio zajmowa-
nym stanowisku (lub innych stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną). Inaczej 
bowiem powinien być traktowany pracownik nowo przyjęty, a inaczej osoba z wieloletnim sta-
żem.

PRZYKŁAD
Pracodawca zatrudnił do pracy w magazynie 2 pracowników. Jeden z nich ma 20-letni staż 
pracy – wcześniej pracował jako woźny w szkole, drugi przez 10 lat pracował jako magazy-
nier. W omawianym przypadku należy uznać, że przy ewentualnym obniżaniu odszkodowania 
pracownik z doświadczeniem w pracy na stanowisku magazyniera będzie traktowany bar-
dziej surowo.

Przepisy rozporządzenia odnoszą się również do wyników dotychczasowej pracy. Mimo 
że jest to pojęcie szerokie, należy mieć na względzie przede wszystkim dotychczasowy sto-
sunek pracownika do wykonywanych przez niego obowiązków służbowych oraz np. fakt, czy 
była wobec niego stosowana (zasadnie) odpowiedzialność porządkowa w związku z narusze-
niem przepisów o organizacji pracy. Ostatnią przesłanką, jaką pracodawca powinien mieć 
na względzie, dokonując obniżania odszkodowania, jest sytuacja rodzinna i majątkowa pra-
cownika.

PRZYKŁAD
Adam P. samotnie wychowuje dziecko, które jest przewlekle chore. Uwzględniając fakt pono-
szenia przez pracownika wysokich kosztów leczenia, pracodawca zdecydował się na obniże-
nie odszkodowania. Postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Decyzję w sprawie wysokości odszkodowania oraz jego ewentualnego obniżenia podejmuje 
pracodawca, przy uwzględnieniu określonych warunków. Podjęcie ostatecznej decyzji w tej kwe-
stii powinny poprzedzać dwie czynności, tj.:

 ■ wysłuchanie pracownika,
 ■ zasięgnięcie opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

Wysłuchanie pracownika ma na celu z jednej strony umożliwienie pracodawcy dokonania 
obiektywnej oceny zaistniałej sytuacji, a z drugiej – zapewnienie pracownikowi prawa do obrony 
przez złożenie wyjaśnień w danej sprawie. Biorąc pod uwagę dosłowne brzmienie zwrotu „wy-
słuchanie pracownika”, można przyjąć, że wiąże się to ze stworzeniem pracownikowi warunków, 
w których będzie on mógł ustnie i osobiście przed pracodawcą ustosunkować się do sytuacji 
i stawianych mu zarzutów. Pracownik może też zrezygnować z osobistego spotkania z pracodaw-
cą i przekazać mu wyjaśnienia, np. na piśmie.

Czynnością poprzedzającą ustalenie ostatecznej wysokości odszkodowania jest zasięgnięcie 
opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Rozporządzenie nie wska-
zuje jednak ani formy, ani terminu na wyrażenie opinii przez związek. Należy przyjąć, że do celów 
dowodowych opinia powinna mieć formę pisemną.

Komentarz:
Sebastian Kryczka –  specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, od kilkunastu lat 

specjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz w wybranych 
zagadnieniach prawa cywilnego i administracyjnego, autor wielu 
artykułów i komentarzy z tej dziedziny
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Lp. Tytuł aktu prawnego Opublikowany w Wejście w życie

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 
1996 r. w sprawie przygotowania zawodowe-
go młodocianych i ich wynagradzania

Dz.U. z 2014 r., 
poz. 232

2 czerwca 1996 r.

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 
2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 
młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac

Dz.U. z 2004 r. Nr 200, 
poz. 2047; ost.zm. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 107, 
poz. 724

15 grudnia 2004 r.

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypad-
ków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne 
zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukoń-
czyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, 
które ukończyły gimnazjum, oraz osób niema-
jących 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum

Dz.U. z 2002 r. Nr 214, 
poz. 1808; ost.zm. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 56, 
poz. 458

1 stycznia 2003 r.

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz.U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650; ost.zm. 
Dz.U. z 2011 r. Nr 173, 
poz. 1034

24 kwietnia 1998 r.

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 
1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów

Dz.U. z 1996 r. Nr 60, 
poz. 279

2 czerwca 1996 r.

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 wrześ-
nia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczegól-
nie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet

Dz.U. z 1996 r. Nr 114, 
poz. 545; ost.zm. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 127, 
poz. 1092

28 grudnia 1996 r.

 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 
1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy

Dz.U. z 1997 r. Nr 109, 
poz. 704; ost.zm. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 246, 
poz. 2468

3 października 
1997 r.

 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 
z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz.U. z 2004 r. Nr 180, 
poz. 1860; ost.zm. 
Dz.U. z 2007 r. Nr 196, 
poz. 1420

1 lipca 2005 r.

 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowa-
dzenia badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracow-
nikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych 
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Dz.U. z 1996 r. Nr 69, 
poz. 332; ost.zm. 
Dz.U. z 2010 r. Nr 240, 
poz. 1611

26 lipca 1996 r.

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 grudnia 
1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych 
osób wykonujących pracę nakładczą

Dz.U. z 1976 r. Nr 3, 
poz. 19; ost.zm. 
Dz.U. z 1996 r. Nr 60, 
poz. 280 

1 stycznia 1976 r.

Więcej rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy znajdą Państwo 
na www.inforfk.pl w zakładce „Przepisy prawne”

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ROZPORZĄDZEŃ



Zamów prenumeratę  

MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Na łamach dwutygodnika:

   na bieżąco o zmianach w prawie pracy  
i ubezpieczeniach z komentarzami 
ekspertów,

   nowelizacje przepisów, praktyka PIP i ZUS,

   najnowsze orzecznictwo TK i SN.

Ponadto 20 profesjonalnych dodatków 
przygotowanych specjalnie 
dla Prenumeratorów.

www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl

Bądź na bieżąco ze zmianami 
w prawie pracy

W ramach rocznej prenumeraty MPPiU otrzymasz:U otrzymasz:W ramach rocznej prenumeraty MPPiUj p y y




