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LEKSYKON KADROWO-PŁACOWY

Wstęp

„Leksykon kadrowo-płacowy” zawiera najważniejsze hasła z zakresu prawa pracy i ubezpie-
czeń społecznych. Każde hasło składa się z ogólnej definicji oraz części obejmujących nastę-
pujące zakresy tematyczne:

■■ prawo pracy,
■■ wynagrodzenia,
■■ podatki dochodowe,
■■ ubezpieczenia,
■■ zasiłki,
■■ emerytury i renty.

Taki podział ma na celu uporządkowanie często obszernych informacji dotyczących dane-
go hasła i w konsekwencji ułatwienie korzystania z Leksykonu.

Przykładowo hasło „Zwolnienie” oprócz definicji ogólnej zawiera kompleksowe omówie-
nie zagadnienia pod kątem prawa pracy, wynagrodzeń, podatków dochodowych oraz zasił-
ków. W ten sposób Czytelnik może łatwiej odnaleźć interesujące go informacje, dotyczące 
danego hasła.

„Leksykon kadrowo-płacowy” uwzględnia wszystkie nowelizacje przepisów, a także 
orzecznictwo i najnowszą praktykę PIP i ZUS. 
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A
Akta osobowe
Zbiór dokumentów pracowniczych dotyczących nawiązania, przebiegu i zakończenia stosun-
ku pracy.

W prawie pracy
Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia dla każdego pracownika akt osobowych. Akta 
osobowe pracownika składają się z trzech części i obejmują:

■■ w części A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, np. 
świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, świadectwo ukończenia szkoły, kwestiona-
riusz osobowy, 

■■ w części B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia, 
np. umowa o pracę, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp, dokumenty związane 
z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wymierzeniem kary porządkowej,

■■ w części C – dokumenty związane z zakończeniem stosunku pracy, np. oświadczenie o wy-
powiedzeniu umowy, kopia świadectwa pracy. 
Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być uło-

żone w sposób chronologiczny oraz ponumerowane. 
Pracodawca przechowuje w aktach osobowych odpisy lub kopie składanych przez pracow-

nika dokumentów, a oryginałów może żądać tylko do wglądu albo sporządzenia z nich kopii. 
Akta osobowe powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich 

osób nieupoważnionych. Zawierają one bowiem dane osobowe pracowników. 
Nieprowadzenie akt osobowych pracowników oraz ich niewłaściwe przechowywanie jest 

zagrożone karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

B
Badania profilaktyczne
Kontrola stanu zdrowia pracownika lub kandydata do pracy.

W prawie pracy
Badania lekarskie stanowią jeden z podstawowych obowiązków po stronie zarówno praco-
dawcy, jak i pracownika. Bez badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do 
wykonywania przez pracownika pracy na zajmowanym stanowisku pracodawca nie może 
dopuścić pracownika do pracy. 

Badania lekarskie pracowników (badania profilaktyczne) dzielą się na:
■■ wstępne,
■■ okresowe,
■■ kontrolne.

Wstępne badania lekarskie muszą wykonać:
■■ osoby przyjmowane do pracy,
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■■ pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy oraz 
■■ pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe 

dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Wstępnym badaniom nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego same-

go pracodawcy. Jednak zwolnienie z obowiązku skierowania na te badania następuje przy 
spełnieniu łącznie 2 warunków:

■■ osoba była przyjmowana na to samo co poprzednio stanowisko pracy lub stanowisko o ta-
kich samych warunkach pracy,

■■ kolejna umowa o pracę została zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. 
Od 1 kwietnia 2015 r. rozszerzony został katalog przypadków, w których nie trzeba przepro-

wadzać wstępnych badań lekarskich. Po zmianie przepisów pracodawca nie musi kierować na 
profilaktyczne badania wstępne pracowników, którzy podejmują pracę w ciągu 30 dni od za-
kończenia poprzedniego stosunku pracy u każdego pracodawcy i mają ważne badania lekarskie. 
Dotyczy to tylko orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy w warun-
kach, które odpowiadają warunkom występującym na stanowisku pracy, na którym pracownik 
ma podjąć zatrudnienie. Okoliczność, czy warunki pracy na stanowisku, na którym pracownik 
podejmuje pracę, odpowiadają jego dotychczasowym warunkom zatrudnienia, stwierdza praco-
dawca, który przyjmuje pracownika do pracy. Zwolnienie z przeprowadzania wstępnych badań 
lekarskich dotyczy również podejmowania dodatkowej pracy przez pracownika, który pozosta-
je w zatrudnieniu u innego pracodawcy, ma ważne badania lekarskie i rozpoczyna pracę w wa-
runkach zbliżonych do dotychczasowych. Zwolnienie z kierowania na wstępne badania lekar-
skie nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

O zakresie i częstotliwości (w czasie zatrudnienia) badań profilaktycznych decyduje le-
karz przeprowadzający te badania. Przepisy określają minimalną częstotliwość wykonywania 
okresowych badań lekarskich dla poszczególnych kategorii pracowników. Zależy to od ro-
dzaju wykonywanej przez pracownika pracy. Lekarz może również, jeżeli stwierdzi taką po-
trzebę, wyznaczyć w zaświadczeniu krótszy niż przewidziany w przepisach termin kolejnego 
badania okresowego.

Kontrolne badania lekarskie mają na celu ustalenie zdolności pracownika do wykonywa-
nia pracy na dotychczasowym stanowisku w przypadku jego nieobecności w pracy z powodu 
choroby trwającej dłużej niż 30 dni. Przeprowadza się je po każdorazowej niezdolności pra-
cownika trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą.

Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pra-
codawcę. Powinno ono zawierać:

■■ określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
■■ w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne 

stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; 
w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu 2 lub więcej stanowisk pracy, 
w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,

■■ w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest za-
trudniony,

■■ opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub sta-
nowiskach pracy przenoszonych lub zatrudnionych osób czynników niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu 
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wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i po-
miarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
Badania lekarskie (okresowe i kontrolne) powinny być w miarę możliwości przeprowa-

dzane w godzinach pracy. 
Pracodawca, który zatrudnia pracowników w warunkach narażających ich na działanie 

substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, ma zapewnić tym pracow-
nikom okresowe badania lekarskie również po zaprzestaniu przez nich pracy w warunkach 
kontaktu z tymi substancjami, czynnikami bądź pyłami. Taki obowiązek ma również w przy-
padku, gdy pracownik (pracujący wcześniej w kontakcie z takimi substancjami, czynnikami 
i pyłami) po rozwiązaniu umowy o pracę zgłosi wniosek o objęcie go takimi badaniami.

Pracodawca, który dopuszcza do pracy pracownika nieposiadającego ważnych badań le-
karskich, popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

W wynagrodzeniach
Wstępne badania lekarskie kandydatów do pracy oraz okresowe i kontrolne badania lekarskie 
pracowników są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca zatrudniający pracowni-
ków w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów 
zwłókniających pokrywa także koszt okresowych badań lekarskich tych pracowników: 

■■ po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
■■ po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie ta-

kimi badaniami.

W podatkach dochodowych
Ponoszone przez pracodawcę koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz inne 
koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki 
pracy, co do zasady nie stanowią dla pracowników opodatkowanego przychodu.

C
Choroba pracownika
Nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu pracownika.

W prawie pracy
Choroba pracownika jest rodzajem usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracownik jest 
zobowiązany powiadomić pracodawcę o przyczynie oraz o przewidywanym terminie nie-
obecności w pracy niezwłocznie, nie później jednak niż w 2. dniu nieobecności w pracy. 
Wyjątkowo może to zrobić później, jeżeli zawiadomienie pracodawcy uniemożliwiają mu 
szczególne okoliczności – wówczas powinien poinformować go o chorobie w ciągu 2 dni od 
ustania tych okoliczności.

W czasie choroby pracownika pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę, 
jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowie-
dzenia. Nie może też wręczyć wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie jest możliwe, 
gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienia grupowe lub nastąpiła likwidacja bądź 
upadłość pracodawcy.
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Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli z powodu choro-
by pracownik jest nieobecny w pracy ponad 3 miesiące (przy zatrudnieniu u tego pracodawcy 
krótszym niż 6 miesięcy) bądź dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodze-
nia chorobowego i zasiłku rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (przy zatrudnieniu 
u tego pracodawcy trwającym co najmniej 6 miesięcy). Po ustaniu choroby i powrocie pra-
cownika do pracy pracodawca nie może go zwolnić z tego powodu.

Pracownika, który był niezdolny do pracy z powodu choroby przez okres co najmniej 
30 dni, pracodawca jest zobowiązany skierować na kontrolne badania lekarskie przed dopusz-
czeniem do wykonywania obowiązków. Bez zaświadczenia potwierdzającego brak przeciw-
wskazań zdrowotnych nie może go dopuścić do pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać powstawaniu chorób zawodowych (dokony-
wać pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, prowadzić rejestr takich czynników oraz 
zmniejszać ryzyko ich występowania w środowisku pracy). Każdy przypadek wystąpienia 
choroby zawodowej pracodawca ma obowiązek zgłosić właściwym organom oraz prowadzić 
rejestr stwierdzonych chorób i podejrzeń o takie choroby. 
Patrz: choroba zawodowa

W wynagrodzeniach
Za czas niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą lub odosobnieniem 
w związku z chorobą zakaźną pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że 
obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie 
z tego tytułu. Wynagrodzenie to przysługuje za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie 
do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku pracownika, który ukończył 50. rok 
życia (jeżeli niezdolność pracownika do pracy przypada po roku kalendarzowym, w którym 
pracownik ukończył 50. rok życia), wynagrodzenie przysługuje za czas niezdolności do pracy 
trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wynagrodzenie oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymia-
ru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni 
wolnych od pracy. Nie ulega ono obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru za-
siłku chorobowego i nie przysługuje, jeśli pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

W ubezpieczeniach
Wynagrodzenie chorobowe nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Wartość wy-
nagrodzenia chorobowego płatnik dolicza do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
zdrowotne. Natomiast zasiłki wypłacane z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego nie 
stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie 
zdrowotne.

W zasiłkach
Ubezpieczony, który stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, w czasie trwania ubez-
pieczenia chorobowego nabywa prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za okres 
choroby. Zasiłek chorobowy (wynagrodzenie chorobowe) przysługuje za każdy dzień orze-
czonej niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy, a więc sobót, niedziel 
oraz innych dni wolnych od pracy objętych zwolnieniem lekarskim.

Pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy za czas choroby trwającej łącznie dłużej niż 33 dni 
w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, trwa-
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jącej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownik ma prawo do zasiłku 
w wysokości 80% wynagrodzenia, którego co do zasady podstawę wymiaru stanowi wynagro-
dzenie wypłacone za okres poprzednich 12 miesięcy. Pracownik zachowuje prawo do zasiłku 
w wysokości 100% wynagrodzenia, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana:

■■ wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, 
■■ chorobą przypadającą w okresie ciąży, 
■■ poddaniem się niezbędnym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym dla kan-

dydatów na dawców komórek, tkanek i narządów. 
Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy 

wymiaru.

Choroba zawodowa
Choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących 
w środowisku pracy, lub sposobem wykonywania pracy powstaje wskutek stałego przebywa-
nia ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub 
regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, 
nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone 
obciążenie psychiczne i fizyczne itp.).

W prawie pracy
Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić każdy przypadek rozpoznanej choroby 
zawodowej, a także podejrzenie o taką chorobę, właściwemu państwowemu inspektorowi 
sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Niezawiadomienie właściwych 
organów o ww. przypadkach chorób, ich nieujawnienie lub przedstawienie niezgodnych 
z prawdą informacji, dowodów lub dokumentów dotyczących tych chorób jest wykroczeniem 
zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. W razie stwierdzenia obja-
wów choroby zawodowej u pracownika pracodawca jest zobowiązany zastosować właściwe 
środki profilaktyczne, tj.:

■■ ustalić, w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym, przyczyny 
powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą,

■■ niezwłocznie przystąpić do usuwania czynników powodujących powstanie choroby zawo-
dowej i zastosować niezbędne środki zapobiegawcze,

■■ zapewnić realizację zaleceń lekarskich, np. częstsze badania lekarskie, stosowanie przerw 
w pracy.
Pracodawca jest zobowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych 

chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby.
W przypadku stwierdzenia u pracownika objawów choroby zawodowej pracodawca powi-

nien go przenieść do innej pracy, w której nie występuje narażenie na działanie czynników 
szkodliwych wywołujących te objawy. Przeniesienia pracodawca dokonuje na podstawie 
orzeczenia lekarskiego, w terminie i czasie określonych w tym orzeczeniu. Przeniesienie do 
innej pracy należy traktować jako polecenie, którego odmowa wykonania przez pracownika 
jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych i może być podstawą do zwolnienia 
dyscyplinarnego.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości przeniesienia pracownika do innej pracy, w której nie 
będzie narażony na działanie czynnika wywołującego chorobę zawodową, może wypowiedzieć 
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z tego powodu pracownikowi umowę o pracę. W okresie wypowiedzenia pracodawca powinien 
wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy lub zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy.

Takie same zasady należy stosować w przypadku, gdy pracownik stał się niezdolny do wyko-
nywania dotychczasowej pracy na skutek choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego 
do pracy na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czas pracy
Czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w in-
nym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

W prawie pracy
Okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy, który decyduje o czasie pracy pracownika, 
rozpoczyna się od momentu stawienia się pracownika do pracy w wyznaczonym przez pra-
codawcę miejscu i kończy z upływem określonego czasu pracy lub później, jeśli istnieje ko-
nieczność wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

Czas dojazdu z domu do stałego miejsca pracy, jak również powrotu z pracy do domu nie 
jest zaliczany do czasu pracy.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę (norma dobowa) i przeciętnie 40 go-
dzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (norma tygodniowa) w obowiązującym w za-
kładzie okresie rozliczeniowym. W niektórych systemach czasu pracy (system równoważny, 
system skróconego tygodnia pracy, system weekendowy) norma dobowa czasu pracy może 
zostać rozszerzona do 12 godzin, a w szczególnych przypadkach nawet do 16 i 24 godzin. 
Warunkiem pracy powyżej 8 godzin na dobę w takim przypadku jest wyznaczenie pracowni-
kowi pracy w innych dniach poniżej 8 godzin na dobę lub zapewnienie większej liczby dni 
wolnych w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Praca powyżej wskazanych norm czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych. 
Powinna być rekompensowana czasem wolnym lub dodatkami przysługującymi oprócz nor-
malnego wynagrodzenia w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia.

D
Dieta
Suma przeznaczona na koszty utrzymania pracownika w podróży służbowej lub wynagrodze-
nie dzienne z tytułu pełnienia szczególnych obowiązków lub funkcji, np. posła, radnego.

W wynagrodzeniach
1.  W krajowych podróżach służbowych – kwota należna pracownikowi z tytułu odbywanej 

podróży służbowej, przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w cza-
sie podróży. 
Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

■■ krócej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje, 
■■ od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety, 
■■ ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. 
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 Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, 
a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: 

■■ do 8 godzin – przysługuje połowa diety, 
■■ ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. 

 Dieta jest obniżana o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia (w tym w usłudze 
hotelarskiej), przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

■■ śniadanie – 25% diety,
■■ obiad – 50% diety,
■■ kolacja – 25% diety.

Dieta nie przysługuje m.in.: 
■■ za czas delegowania do miejscowości stałego lub czasowego pobytu pracownika, 
■■ jeżeli pracownikowi zapewniono całodzienne bezpłatne wyżywienie. 

2.  W zagranicznych podróżach służbowych – kwota, której wysokość zależy od kraju doce-
lowego podróży służbowej, należna pracownikowi z tytułu odbywania tej podróży. W fir-
mach prywatnych jej wysokość może być uregulowana w przepisach wewnątrzzakłado-
wych. W takim przypadku nie może być niższa niż wysokość diety należnej w podróży 
krajowej. Dieta z tytułu odbywania zagranicznej podróży służbowej jest przeznaczona na 
pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Odpowiednio 15% diety jest prze-
znaczone na śniadanie, 30% na obiad, 30% na kolację i 25% na inne wydatki. Jeżeli więc 
pracownik w podróży otrzymuje bezpłatne całodzienne wyżywienie – przysługuje mu 
tylko 25% diety. Jeśli pracownik ma zapewnione częściowe wyżywienie, dieta ulega od-
powiedniemu zmniejszeniu. 
 Pracownikowi, który otrzymuje za granicą należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie 
przysługuje. Jeżeli należność jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie 
do wysokości należnej diety. 
 Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym za granicą pra-
cownikowi przysługuje 25% diety. 
 Dietę za podróż zagraniczną oblicza się w następujący sposób: 

■■ za każdą dobę podróży dieta przysługuje w pełnej wysokości, 
■■ za niepełną dobę podróży: 

– do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety, 
– ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety, 
– ponad 12 godzin – dieta przysługuje w pełnej wysokości. 

W podatkach dochodowych
Z tytułu podróży służbowej (odbywanej zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju) pra-
cownikowi zatrudnionemu w sferze budżetowej oraz poza tą sferą przysługują diety w wyso-
kości określonej przez rozporządzenie o podróżach służbowych. Rozliczenie po stronie pra-
cownika otrzymanej przez niego diety jest uzależnione od jej wysokości. Jeżeli dieta 
wypłacana za czas podróży służbowej pracownika nie przekracza wysokości określonej 
w rozporządzeniu o podróżach służbowych. (obecnie dieta w przypadku podróży służbowej 
na terenie kraju wynosi 30 zł), to podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych (art. 21 ust. 1 pkt 16 updof). Taka sama zasada dotyczy diet wypłacanych z tytułu 
podróży odbywanej przez osobę niebędącą pracownikiem. Ze zwolnienia od podatku docho-
dowego od osób fizycznych korzystają również diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, 
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otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków spo-
łecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł 
(art. 21 ust. 1 pkt 17 updof). Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wartości diet 
z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi 
współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom.

W ubezpieczeniach
Dieta w podróży służbowej (krajowej lub zagranicznej) co do zasady ma na celu pokrycie 
kosztów wyżywienia pracownika delegowanego. Jeżeli pracodawca prawidłowo obliczy war-
tość przysługującej diety zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o podróżach 
służbowych, to wartość diety ustalona do wysokości kwot podanych w rozporządzeniu nie 
stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowot-
ne (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego). Jeżeli wartość diety przekracza limit, to 
od nadwyżki płatnik ma obowiązek naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubez-
pieczenie zdrowotne. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie również do osób wy-
konujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do 
której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Doba pracownicza
Kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

W prawie pracy
Naruszenie doby pracowniczej, czyli rozpoczęcie pracy przed upływem 24 godzin od podję-
cia pracy w poprzedniej dobie, jest wykroczeniem przeciwko przepisom o czasie pracy i jest 
zagrożone karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Doba pracownicza może być nieprzestrze-
gana w przypadku pracowników zatrudnionych w ruchomym czasie pracy. Ten rozkład czasu 
pracy może być stosowany w dwóch formach. Praca w ruchomym czasie pracy może polegać 
na wyznaczeniu: 

■■ różnych godzin rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla 
pracowników dniami pracy, lub 

■■ przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, 
który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.
Ponadto dwukrotna praca w tej samej dobie pracowniczej może się rozpoczynać w prze-

rywanym systemie czasu pracy. System ten pozwala bowiem na ponowne rozpoczęcie pracy 
po przerwie, która może trwać maksymalnie 5 godzin.

W wynagrodzeniach
Doba pracownicza ma podstawowe znaczenie dla ustalenia ewentualnych przekroczeń norm 
czasu pracy i prawa pracownika do rekompensaty za godziny nadliczbowe. Podjęcie pracy 
w tej samej dobie pracowniczej, po przepracowaniu dobowej normy czasu pracy (czyli np. 
8 godzin), co do zasady jest pracą w godzinach nadliczbowych. Pracownikowi wykonujące-
mu pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia na-
leżnego za taką pracę, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
Patrz: godziny nadliczbowe
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Dokształcanie
Uzupełnienie lub poszerzenie wykształcenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

W prawie pracy
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. Podnoszenie kwalifikacji pracownik może odbywać za zgodą pra-
codawcy lub z jego inicjatywy. 

Dokształcającym się w ten sposób pracownikom przysługuje płatny urlop szkoleniowy 
oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na 
obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas 
zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

■■ 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
■■ 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
■■ 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje za-

wodowe,
■■ 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowa-

nie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe 

umowę szkoleniową określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę taką zawiera się 
na piśmie. Jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w za-
trudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to nie musi zawierać z nim 
umowy szkoleniowej. 

W wynagrodzeniach
Pracodawca może się zdecydować na przyznanie pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje 
zawodowe dodatkowych świadczeń, m.in. pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczni-
ki i zakwaterowanie itd. Nie są to jednak świadczenia obowiązkowe i zależą od wyłącznej 
woli pracodawcy. Takie dodatkowe dofinansowanie nauki pracownika może mieć swoje kon-
sekwencje w przypadku:

■■ niepodejmowania bez uzasadnionych przyczyn podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
przez pracownika albo przerwania podnoszenia tych kwalifikacji,

■■ rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych lub po ich ukończeniu, w terminie, w którym pracownik 
zobowiązał się do pozostawania w zatrudnieniu – nie dłużej niż 3 lata,

■■ rozwiązania przez pracownika stosunku pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypo-
wiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu,

■■ rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy 
lub z powodu mobbingu, mimo że takie przyczyny nie wystąpiły. 
W takich przypadkach pracownik może być zobowiązany do zwrotu kosztów poniesio-

nych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjo-
nalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub 
okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. 

Pracownikowi podejmującemu dokształcanie z własnej inicjatywy może być udzielony 
urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, 
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w wymiarze ustalonym w porozumieniu między pracodawcą i pracownikiem. Przyznanie 
tych świadczeń zależy od dobrej woli pracodawcy. 

W podatkach dochodowych
Świadczenia przysługujące pracownikowi podejmującemu naukę w szkołach lub w formach 
pozaszkolnych, przyznane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wy-
kształcenia ogólnego pracownika, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 90 updof). Zwolnienie to nie obejmuje wynagrodzenia otrzyma-
nego za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy.

Dyżur pracowniczy
Pozostawanie w gotowości do pełnienia obowiązków zawodowych w określonym czasie, we-
dług ustalonego trybu.

W prawie pracy
Dyżur pracowniczy polega na pozostawaniu pracownika poza normalnymi godzinami w gotowo-
ści do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez praco-
dawcę. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli pracownik w czasie dyżuru nie wyko-
nywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać odpoczynków dobowych i tygodniowych. 
Pracownik nie może pełnić dyżuru przez 24 godziny na dobę, ponieważ w takim przypadku zo-
stałoby naruszone jego prawo do odpoczynku dobowego. Jeżeli pracownik w danym dniu wyko-
nywał pracę przez 8 godzin, to w tym dniu może pełnić dyżur maksymalnie przez 5 godzin. Po-
zostałe 11 godzin doby pracowniczej powinno przypadać na odpoczynek dobowy.

W wynagrodzeniach
Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas 
wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru. Jeżeli pracodawca nie ma 
możliwości udzielenia czasu wolnego za czas dyżuru, pracownikowi przysługuje wynagro-
dzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub 
miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu wa-
runków wynagradzania, pracownikowi należy się 60% wynagrodzenia.

W przypadku pracowników wynagradzanych stawką miesięczną, stawkę za 1 godzinę 
dyżuru ustala się, dzieląc płacę zasadniczą pracownika przez nominalny wymiar czasu pracy 
przypadający do przepracowania w miesiącu wystąpienia dyżuru.

Wynagrodzenie za czas dyżuru nie przysługuje pracownikom zarządzającym w imieniu 
pracodawcy zakładem pracy, bez względu na miejsce pełnienia dyżuru.

Dzieło
Umowa o dzieło jest stosunkiem cywilnoprawnym polegającym na zobowiązaniu się do wy-
konania określonej rzeczy za wynagrodzeniem przez przyjmującego zamówienie na rzecz 
zamawiającego.

W prawie pracy
Umowa o dzieło jest tzw. umową nazwaną, uregulowaną w art. 627–646 k.c. Przez umowę 
o dzieło przyjmujący zamówienie (zwany dalej także wykonawcą) zobowiązuje się do wyko-
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nania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest 
umową rezultatu i wymaga, by działanie przyjmującego określone zamówienie doprowadziło 
do konkretnego, indywidualnie oznaczonego efektu (dzieła). 

Umowa o dzieło może być zawierana między osobami fizycznymi, prawnymi oraz jed-
nostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Przedmiotem omawianej umowy powinno być konkretne dzieło, uzgodnione przez stro-
ny, przy czym może być ono rozumiane szeroko: jako obejmujące zarówno przedmioty 
w postaci materialnej (np. zbudowanie budynku, wykonanie szafki kuchennej, wyrzeźbie-
nie figurki), jak i w postaci niematerialnej (np. napisanie piosenki, zorganizowanie koncer-
tu lub konferencji). 

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło wykonawcy nie przysługują żadne 
uprawnienia z zakresu prawa pracy, ponieważ umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną 
i nie podlega przepisom prawa pracy. Pracodawca powinien jedynie zapewnić takiej osobie 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jeżeli wykonuje ona pracę na terenie zakładu pracy 
lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 

Jeżeli zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło spełnia warunki właściwe dla umowy 
o pracę, tzn. praca jest wykonywana w podporządkowaniu, w stałych godzinach, w stałym 
miejscu, osobiście, za wynagrodzeniem w pieniądzu, to bez względu na nazwę umowy taką 
pracę uważa się za zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. Wykonawca może wówczas 
wystąpić do sądu pracy o uznanie zawartej umowy o dzieło za umowę o pracę. 

W wynagrodzeniach
Umowa o dzieło zawsze jest odpłatna. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można 
określić ryczałtowo, przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wy-
sokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, uznaje się w razie wątpli-
wości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli również 
w ten sposób nie można ustalić wysokości wynagrodzenia, wykonawcy należy się wynagrodze-
nie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego za-
mówienie. Strony mogą również określić wynagrodzenie za wykonanie umowy w formie kosz-
torysowej, tj. na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. Jeżeli 
podczas wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość 
cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron 
może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należ-
ności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek.

Jeśli w trakcie wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie 
były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagro-
dzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie 
może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. W przypadku gdy 
zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyż-
szenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł 
przewidzieć konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych. Przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał dodatkowe prace bez uzyskania 
zgody zamawiającego.

Gdyby zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, za-
mawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy i zapłacić przyjmującemu zamówienie 
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odpowiednią część umówionego wynagrodzenia. Jeżeli strony umówiły się na wynagrodze-
nie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, cho-
ciażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

W podatkach dochodowych
Przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło uznaje 
się za przychody z działalności wykonywanej osobiście, pod warunkiem że są uzyskiwane 
wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej 
jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej 
albo od właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub 
działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora, jeżeli podatnik wykonuje usługi 
wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością. Taki sposób opodatkowania przycho-
dów z umów o dzieło nie dotyczy przychodów uzyskanych na podstawie umów zawiera-
nych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 
przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem. W przypadku umów o dzieło kosz-
ty uzyskania przychodów zostały ustalone w sposób zryczałtowany i wynoszą 20% uzyska-
nego przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli jednak po-
datnik jest w stanie udowodnić, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 20% 
uzyskanego przychodu, to koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie 
poniesionych. Wypłacający należności jest zobowiązany odprowadzić zaliczkę na podatek 
(18%) oraz sporządzić i przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu 
imienną informację o wysokości osiągniętego dochodu w terminie do końca lutego następ-
nego roku (PIT-11). Jeżeli przyjmującym zamówienie jest przedsiębiorca, który złoży 
oświadczenie, że czynności wykonywane w ramach umowy o dzieło wchodzą w zakres 
jego działalności gospodarczej, wówczas zamawiający jako płatnik nie ma obowiązku po-
trącania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanej należności. W takiej sytuacji poda-
tek od tego przychodu odprowadzi przedsiębiorca.

W ubezpieczeniach
Samoistnie wykonywana umowa o dzieło nie jest tytułem ani do obowiązkowych, ani do do-
browolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Wyjątek: tytułem do opłacenia składek 
na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe 
oraz ubezpieczenie zdrowotne jest umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem oraz 
praca na podstawie umowy o dzieło wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca 
pozostaje w stosunku pracy. 

E
Ekwiwalent
Równowartość; towar, w którym jest wyrażona wartość innego towaru. Termin często spoty-
kany w określeniu rodzaju wymiany. Wymiana na ekwiwalent oznacza wymianę równowar-
tościową.
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W wynagrodzeniach
1.  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym w mo-

mencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę w związku z niewykorzystaniem 
w naturze urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi.
Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się: 

■■ dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń wchodzących do jego podstawy przez 
współczynnik urlopowy, następnie 

■■ dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez dobową normę czasu 
pracy (przez 8 godzin, a w przypadku niektórych zatrudnionych przez 7 godzin), a na-
stępnie 

■■ mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin nie-
wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. 

 W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość 
współczynnika urlopowego należy obniżyć proporcjonalnie do wymiaru etatu danego 
pracownika. 
 Ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie trzeba wypłacać, jeżeli pra-
cownik umówi się z pracodawcą na wykorzystanie urlopu w czasie następnej umowy 
o pracę zawartej bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej umowy zawartej z tym samym 
pracodawcą (np. niewykorzystany urlop, do którego pracownik nabył prawo w czasie za-
trudnienia na umowę na okres próbny, zostanie wykorzystany podczas dalszego zatrud-
nienia na podstawie umowy na czas określony lub nieokreślony).

2.  Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego jest rekompensatą pienięż-
ną za używanie przez pracowników przy pracy ich prywatnej odzieży i obuwia. Ekwiwa-
lent powinien uwzględniać aktualne ceny tych rzeczy. 

3.  Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej jest rekompensatą pieniężną za 
poniesione przez pracownika koszty prania i konserwacji odzieży roboczej. Powinien re-
kompensować rzeczywiście ponoszone koszty prania i konserwacji. 

Emerytura (emeryt)
Świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze 
względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej. Natomiast emeryt to oso-
ba mająca ustalone prawo do emerytury.

W emeryturach i rentach
Ubezpieczony nabywa prawo do emerytury po osiąg nięciu wieku emerytalnego. Wiek eme-
rytalny jest zależny od daty urodzenia. Od 2040 r. będzie on równy dla kobiet i mężczyzn i wy-
niesie 67 lat. Od 2013 r. wiek emerytalny jest podnoszony co 4 miesiące o 1 miesiąc. 

Emerytura	z	Funduszu	Ubezpieczeń	Społecznych
Podstawą obliczenia emerytury jest kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zwaloryzo-
wanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanego kapitału początkowe-
go oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie (wraz z kwotą środków przeniesio-
ną z OFE do FUS w ramach suwaka bezpieczeństwa). Podstawę tę dzieli się przez dalszą 
oczekiwaną długość życia ubezpieczonego podaną przez GUS. Emeryturę wypłaca ZUS.



  nr 8/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 19

Leksykon kadrowo-płacowy

Okresowa	emerytura	kapitałowa
Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje osobie ubezpieczonej (kobiecie), urodzonej 
po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 października 1973 r., która:

■■ była członkiem OFE,
■■ ukończyła wiek emerytalny niższy niż wiek emerytalny mężczyzn,
■■ ma ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach,

a kwota środków zgromadzonych na rachunku w OFE jest równa lub wyższa od 20-krotności 
kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa z dniem poprzedzającym dzień, 
w którym kobieta ukończy wiek emerytalny ustalony dla mężczyzn.

Emerytura	częściowa
Prawo do emerytury częściowej mają:

■■ kobieta w wieku co najmniej 62 lat, posiadająca minimum 35-letni staż ubezpieczeniowy,
■■ mężczyzna w wieku co najmniej 65 lat, przy minimum 40-letnim stażu ubezpieczenio-

wym.
Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% emerytury. ZUS wypłaci emeryturę nieza-

leżnie od trwającego tytułu do ubezpieczenia, tj. ubezpieczony nie musi rozwiązywać umo-
wy o pracę w celu nabycia prawa do wypłaty. Wysokość pobranej emerytury częściowej ob-
niży wysokość emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

G
Godziny nadliczbowe
Godziny pracy poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.

W prawie pracy
Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika 
normy czasu pracy (dobową i tygodniową), a także praca wykonywana ponad przedłużony 
dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu 
czasu pracy.

Aby uznać daną pracę za pracę w nadgodzinach, pracodawca powinien ustalić, czy doszło 
do przekroczenia obowiązującej pracownika normy czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie 
może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygo-
dniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jest to norma dobowa (8 godzin) oraz śred-
niotygodniowa (przeciętnie 40 godzin w tygodniu pracowniczym). Przepisy prawa pracy 
mogą przewidywać inne normy czasu pracy.

Pracą w godzinach nadliczbowych może być także praca wykonywana ponad przedłużony 
dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu 
czasu pracy. W innych systemach czasu pracy niż system podstawowy pracownicy z założenia 
mogą pracować w wyższym wymiarze dobowym niż wynosi norma (art. 135–138 i art. 143 
i 144 k.p.), co jest rekompensowane skróconym czasem pracy w innych dniach. W takim przy-
padku niezasadne jest odwoływanie się do normy (np. 8-godzinnej).
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Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w sytuacji:
■■ konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, 

ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
■■ szczególnych potrzeb pracodawcy.

O tym, czy występuje konieczność pracy w godzinach nadliczbowych, decyduje praco-
dawca. Pracownik nie może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych. Jednak w godzi-
nach nadliczbowych nie mogą być zatrudniani młodociani, kobiety w ciąży oraz pracownicy 
niepełnosprawni (z wyjątkiem przypadków zatrudnienia przy pilnowaniu i gdy lekarz wyrazi 
na to zgodę), a pracownika opiekującego się dzieckiem do 4 lat nie można zatrudniać bez 
jego zgody. 

W godzinach nadliczbowych mogą pracować pracownicy zarządzający zakładem pracy 
i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy. Za pracę w nadgodzi-
nach co do zasady nie otrzymują oni rekompensaty. 

Odpracowywanie (na wniosek pracownika) zwolnienia z pracy w celu załatwienia pry-
watnych spraw nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

W wynagrodzeniach
Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, pracownikowi 
przysługuje dodatek w wysokości:
1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

■■ w nocy,
■■ w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązują-

cym go rozkładem czasu pracy,
■■ w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę 

lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 
2)  50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym 

innym dniu niż określony w pkt. 1.
Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z ty-

tułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozlicze-
niowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadlicz-
bowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości 50% lub 100%.

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku obejmuje wynagrodzenie pra-
cownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub 
miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu wa-
runków wynagradzania, podstawa wynosi 60% wynagrodzenia.

Pracownik ma prawo, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku za nadgodziny, 
także w razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego, jeżeli w okre-
sie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymia-
rze godzin przekraczającym normy czasu pracy. Zasadę tę należy odpowiednio stosować 
także w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagro-
dzenie wraz z dodatkiem za nadgodziny może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość 
powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny 
wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
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Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych 
może nastąpić także bez wniosku pracownika. Wówczas pracodawca udziela czasu wolnego od 
pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba 
przepracowanych godzin nadliczbowych, jednak nie może to spowodować obniżenia wynagro-
dzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W przypadku udzie-
lenia czasu wolnego pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę nadliczbową. 

Pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu 
czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od 
pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. 

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodręb-
nionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi 
godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzi-
nach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodze-
nia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% lub 100%, 
jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

W ubezpieczeniach
Wartość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe jest przychodem pracownika w rozumieniu 
ustawy o podatku dochodowym i stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W zasiłkach
Składniki wynagrodzenia w postaci dodatku za nadgodziny uwzględnia się w podstawie wy-
miaru świadczeń chorobowych w kwocie faktycznie wypłaconej.

H
Harmonogram czasu pracy
Dokument określający indywidualny rozkład czasu pracy konkretnego pracownika lub po-
szczególnych grup pracowników w ustalonym dla nich okresie rozliczeniowym.

W prawie pracy
Harmonogram pracy powinien wyznaczać pracę w ramach obowiązującego pracownika wy-
miaru czasu pracy. Harmonogramy pracy tworzy się z reguły na przyjęte okresy rozliczeniowe.

Pracodawca powinien przygotowywać harmonogramy czasu pracy co najmniej na 1-mie-
sięczne okresy rozliczeniowe. Okres, na jaki maksymalnie może być ustalony harmonogram, 
określa długość okresu rozliczeniowego, np. 3 miesiące, jeżeli pracodawca przyjął taki okres 
rozliczeniowy. Pracodawca powinien przedstawić pracownikom harmonogram najpóźniej na 
1 tydzień przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.

Pracodawca nie musi sporządzać harmonogramów, gdy:
■■ rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia albo z umowy o pracę,
■■ pracodawca ustali w porozumieniu z pracownikiem czas niezbędny do wykonania powie-

rzonych mu zadań (czyli przy zadaniowym systemie czasu pracy),
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■■ pracownik pracuje w ruchomym czasie pracy,
■■ pracownik ma ustalony indywidualny rozkład czasu pracy.

Opracowanie harmonogramu czasu pracy jest jednym z obowiązków osób nadzorujących 
pracę pracowników. 

Przy ustalaniu harmonogramów pracodawca musi uwzględnić konieczność: zapewnienia 
nieprzerwanych dobowych i tygodniowych odpoczynków pracy w przeciętnie 5-dniowym tygo-
dniu pracy, zachowania doby pracowniczej, wyznaczania dnia wolnego od pracy w zamian za 
pracę w niedzielę (w ciągu 6 dni po pracującej niedzieli), zapewnienia co najmniej 1 niedzieli 
wolnej raz na 4 tygodnie. W systemach pracy, które dopuszczają pracę w niedziele i święta, ko-
nieczne jest uwzględnienie w harmonogramie minimalnej liczby dni wolnych w danym okresie 
rozliczeniowym (w łącznym wymiarze równym liczbie dni wolnych, niedziel i świąt).

Harmonogramy czasu pracy należy sporządzać w formie pisemnej lub elektronicznej 
(najlepiej za potwierdzeniem odbioru). Zmiany ustalonego harmonogramu powinny być sto-
sowane w wyjątkowych sytuacjach, gdy przewidują to przepisy Kodeksu pracy bądź przepi-
sy wewnątrzzakładowe. Przepisy wewnątrzzakładowe dopuszczające zmiany w harmono-
gramie powinny wskazywać też procedurę dokonywania modyfikacji.

Uzasadnieniem zmian w harmonogramie może być przyczyna niemożliwa do przewi-
dzenia wcześniej (np. konieczność zastąpienia pracownika podczas jego choroby czy urlo-
pu), a także wynikający z przepisów obowiązek zapewnienia pracownikowi dnia wolnego 
w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy (wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygo-
dnia pracy) lub za pracę w niedzielę bądź w święto.

Pracodawca, ustalając rozkład czasu pracy danego pracownika, nie powinien planować pracy 
2 razy w tej samej dobie pracowniczej. Wyjątkiem jest stosowanie ruchomego czasu pracy. 

Do celów dowodowych warto przechowywać rozkłady czasu pracy z ewidencjami czasu 
pracy przez co najmniej 3 lata (jest to okres na dochodzenie roszczeń pracowniczych).

I
Indywidualny rozkład czasu pracy
Ustalony dla konkretnej osoby (dotyczący pojedynczych osób) rozkład czasu pracy uwzględ-
niający specyfikę jej pracy.

W prawie pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy jest stosowany wyłącznie na wniosek pracownika. Nie 
jest możliwy do narzucenia odgórnie przez pracodawcę. Może on wprowadzać inne godziny 
rozpoczynania i kończenia pracy pracownika lub pracę w inne dni tygodnia. Pracodawca nie 
ma obowiązku uwzględniania wniosku pracownika w tej sprawie. Ustalenie godzin pracy 
odbywa się w ramach obowiązującego pracownika systemu czasu pracy. Nie można również 
naruszać obowiązujących pracownika norm czasu pracy oraz minimalnych odpoczynków 
(dobowych i tygodniowych), a także zmieniać bezwzględnie obowiązujących ograniczeń do-
tyczących poszczególnych kategorii pracowników, np. nie można dopuszczać do pracy ko-
biet w ciąży w porze nocnej. Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika może być wpro-
wadzony zarówno na czas określony, jak i bez określenia czasu jego stosowania. Nie we 
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wszystkich systemach może być on stosowany, np. nie będzie miał zastosowania w systemie 
pracy zmianowej, jeżeli indywidualny rozkład miałby zakłócać proces produkcji. 

Każda ze stron stosunku pracy może w każdym czasie wystąpić o zmianę indywidualnego 
rozkładu czasu pracy i powrót do podstawowego rozkładu. Zmiana musi jednak uwzględniać 
dotychczasową organizację pracy. Pracownik nie może domagać się powrotu do podstawowe-
go rozkładu czasu z dnia na dzień, jeżeli spowodowałoby to zakłóce nia w dotychczasowym 
rozkładzie pracy.

Pracodawca nie musi tworzyć harmonogramu czasu pracy dla pracownika pracującego 
(na jego wniosek) w systemie indywidualnego czasu pracy, jeżeli ustalił mu indywidualny 
rozkład czasu pracy.

J
Jazdy lokalne
Przemieszczanie się pojazdem mechanicznym z miejsca na miejsce w obszarze jednej miej-
scowości, w której siedzibę ma pracodawca, lub w stałym miejscu pracy pracownika.

W prawie pracy
Jazdy lokalne dotyczą przemieszczania się pracownika po określonym w umowie o pracę 
stałym miejscu pracy – miejscowości lub obszarze. 

Pojęcie jazd lokalnych należy zatem odnosić do użytkowania pojazdu nie tylko na terenie 
miasta, w którym pracownik jest zatrudniony, ale też do wyjazdów odbywających się na tere-
nie stanowiącym miejsce pracy pracownika. Tylko takie rozumienie definicji „jazdy lokalne” 
jest możliwe do przyjęcia na podstawie przepisów o użytkowaniu pojazdów niebędących wła-
snością pracodawcy do jazd lokalnych oraz przepisów o podróżach służbowych (wyrok WSA 
w Opolu z 25 września 2009 r., I SA/Op 264/09).

W wynagrodzeniach
Pracownik może, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą, wykorzysty-
wać do jazd lokalnych w celach służbowych samochód osobowy, motocykl lub motorower 
niebędące własnością pracodawcy. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pra-
codawca. Limit ten, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mie-
ście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

■■ 300 km – do 100 tys. mieszkańców,
■■ 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
■■ 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

Dla pojazdów używanych do celów służbowych w służbie leśnej oraz w służbie parków 
narodowych limit może zostać podwyższony do 1500 km. Limit dla pojazdów do celów służ-
bowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia 
klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej może zo-
stać podwyższony do 3000 km.

Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięczne-
go ryczałtu. Ryczałt stanowi iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu 
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przebiegu kilometrów na jazdy lokalne po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadcze-
nia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie 
to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyj-
ny) oraz określać liczbę dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu 
z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także liczbę dni, 
w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności 
pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co naj-
mniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie 
dysponował pojazdem do celów służbowych.

W podatkach dochodowych
Zwolniony z podatku jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania 
pojazdów stanowiących własność pracownika, na potrzeby zakładu pracy, w jazdach lokal-
nych. Obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania 
prawa do zwrotu tych kosztów musi wynikać wprost z przepisów innych ustaw. Podstawą do 
zwolnienia z podatku nie jest zatem umowa cywilnoprawna zawarta w tym zakresie z praco-
dawcą, regulamin wynagradzania czy układ zbiorowy pracy. Zwolnienie przysługuje w wy-
sokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty 
ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, jeżeli przebieg pojazdu, 
z wyłączeniem wypłaty ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu 
pojazdu prowadzonej przez pracownika.

W ubezpieczeniach
Zwrot kosztów za używanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy (w jazdach lo-
kalnych) do celów służbowych jest zwolniony z oskładkowania, pod warunkiem że koszty 
zostały ustalone przy zastosowaniu stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie zwrotu 
kosztów używania pojazdów. Jeżeli pracodawca zechce ustalić wyższe kwoty niż wynikające 
z rozporządzenia, to nadwyżkę kosztów musi wliczyć do podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia pracownika lub zleceniobiorcy.

K
Kary pracownicze
Środek represyjny względem osób, które popełniły wykroczenie w ramach stosunku pracy.

W prawie pracy
Pracownik popełniający naruszenie w zakresie prawa pracy może zostać ukarany przez pra-
codawcę karą:

■■ upomnienia,
■■ nagany,
■■ pieniężną. 

Stosowanie przez pracodawcę kar innych niż wymienione stanowi wykroczenie przeciw-
ko prawom pracowniczym, które jest zagrożone grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł.
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Przy wymierzaniu kary porządkowej trzeba wziąć pod uwagę rodzaj naruszonych przepi-
sów oraz to, czy ich złamanie nastąpiło z winy umyślnej czy nieumyślnej, a także dotychcza-
sowy stosunek pracownika do realizowanych zadań.

Kara nie może być wymierzona po upływie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę 
wiadomości o naruszeniu porządku i dyscypliny pracy ani po upływie 3 miesięcy od dopusz-
czenia się tego naruszenia. Gdyby na okoliczność ukarania podwładnego nie można było go 
wysłuchać z powodu jego nieobecności, wówczas bieg 2-tygodniowego okresu nie rozpoczy-
na się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy. 

O udzieleniu kary porządkowej pracodawca powinien powiadomić zatrudnionego w for-
mie pisemnej. Pracownik może wnieść sprzeciw do pracodawcy w ciągu 7 dni od takiego 
zawiadomienia. Nieodrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę w ciągu 14 dni od jego wniesie-
nia oznacza, że pracodawca uwzględnił ten sprzeciw. Jeżeli pracodawca odrzucił sprzeciw 
pracownika, to pracownik może w ciągu 14 dni od zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu 
wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o uchylenie kary porządkowej.

Za jedno przewinienie może być nałożona tylko jedna kara. Pracodawcy nie wolno stoso-
wać kilku kar porządkowych jednocześnie za to samo naruszenie.

W wynagrodzeniach
Kara pieniężna za jedno przewinienie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia 
pracownika (łącznie kary pieniężne w miesiącu nie mogą przewyższać 1/10 wynagrodzenia 
przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń świadczeń alimentacyjnych 
i innych należności niż świadczenia alimentacyjne egzekwowanych na mocy tytułów wykonaw-
czych oraz zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi). Do obliczania kary pieniężnej sto-
suje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Wpływy uzyskane z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

Pracodawca zwraca pracownikowi równowartość kwoty kary pieniężnej w razie uwzględ-
nienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary lub jej uchylenia przez sąd pracy.

Kilometrówka
Faktyczny przebieg pojazdu ustalany na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu po przemno-
żeniu przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Wyznacza limit wydatków z tytułu 
używania samochodu, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W wynagrodzeniach
Zwrot kosztów przejazdu pojazdem prywatnym w celach służbowych jest dokonywany na 
podstawie liczby przejechanych kilometrów. Może dotyczyć zarówno jazd miejscowych, jak 
i podróży służbowej. 

Stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie może być wyższa niż określona w prze-
pisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używa-
nia do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy. Od 14 listopada 2007 r. wynosi ona: 

■■ dla samochodu osobowego: 
– o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
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■■ dla motocykla – 0,2302 zł, 
■■ dla motoroweru – 0,1382 zł.

W podatkach dochodowych
Limit kilometrówki ma zastosowanie do wydatków: 

■■ ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów prywat-
nych na potrzeby wykonywanej działalności w celu odbycia podróży służbowej (jazdy 
zamiejscowe) oraz w jazdach lokalnych, 

■■ zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu używania niewprowadzonego do 
ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność 
osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na potrzeby działalności gospodarczej po-
datnika. 
Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowią-

cych jego własność na potrzeby zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jest zwolniony z po-
datku. 

Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pra-
cy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów in-
nych ustaw, i jest ograniczone do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej z zastosowa-
niem stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonych w rozporządzeniu w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbo-
wych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodaw-
cy, jeżeli przebieg pojazdu jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej 
przez pracownika (zwolnienie dotyczy np. pracowników Poczty Polskiej). 

Dla pozostałych pracowników kwoty wypłacone tytułem zwrotu kosztów używania pry-
watnych samochodów w jazdach lokalnych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu. 

W przypadku zwrotu kosztów podróży służbowej (krajowej lub zagranicznej) pracownika 
na podstawie rozporządzenia o podróżach służbowych w tej sprawie, tj. w wysokości stano-
wiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, otrzymane 
przez pracownika kwoty korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 16 updof jako inne 
należności za czas podróży służbowej pracownika. 

W ubezpieczeniach
Kwota pieniężna wypłacana pracownikowi przez pracodawcę z tytułu korzystania przez pra-
cownika do celów służbowych z pojazdu niebędącego własnością pracodawcy. Wysokość 
kilometrówki jest ustalana jako iloczyn kilometrów wynikających z ewidencji przebiegu po-
jazdu i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w wysokości określonej w rozporządzeniu 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do ce-
lów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własno-
ścią pracodawcy. 

Warunkiem zwolnienia kilometrówki ze składek jest prowadzenie przez pracownika ewi-
dencji przebiegu pojazdu według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do osób wykonujących pracę na pod-
stawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub do członków rad nadzorczych.
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L
Likwidacja zakładu pracy
Postępowanie zmierzające do uregulowania spraw organizacyjnych i majątkowych rozwiązy-
wanego przedsiębiorstwa lub organizacji. Oznacza wypełnienie istniejących zobowiązań, 
ściągnięcie wierzytelności, spieniężenie majątku, zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzy-
cieli i podział majątku pozostałego po spłacie długów.

W prawie pracy
W przypadku likwidacji zakładu pracy następuje całkowite pozbycie się przez pracodawcę ma-
jątku firmy i zakończenie jego bytu prawnego (co skutkuje wykreśleniem z Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorców, jeżeli podmiot był tam wpisany). W zakresie stosunków między stronami umo-
wy o pracę oraz możliwości ich wypowiadania i rozwiązywania likwidacja zakładu pracy jest 
zaliczana do przyczyn zwolnienia dotyczących zakładu pracy. Umożliwia zastosowanie przepi-
sów o zwolnieniach grupowych, nie oznacza jednak automatycznego rozwiązania umów o pracę. 
Po ogłoszeniu likwidacji wypowiedzeń umów o pracę dokonuje ustanowiony likwidator.

W zależności od podstaw prawnych powołania pracodawcy różne są również sposoby 
zakończenia jego bytu prawnego (np. w przypadku spółek handlowych stosuje się przepisy 
Kodeksu spółek handlowych). 

W razie ogłoszenia likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów ochronnych dotyczą-
cych poszczególnych kategorii pracowników (np. w wieku przedemerytalnym, w czasie uspra-
wiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą, kobiet w ciąży) czy obowiązku konsultacji 
związkowej przy wypowiadaniu pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony. W razie 
ogłoszenia likwidacji pracodawcy dopuszczalne jest również rozwiązanie umowy o pracę 
przez pracodawcę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym oraz z upraw-
nionym do urlopu wychowawczego korzystającym z obniżonego wymiaru etatu. Z powodu 
ogłoszenia likwidacji zakładu pracy możliwe jest rozwiązanie (za wypowiedzeniem) umowy 
o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

Likwidujący się pracodawca może zastosować krótsze okresy wypowiedzenia. Na przy-
kład 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pra-
codawca może skrócić do 1 miesiąca. Okres, za który przyznano odszkodowanie, wlicza się 
pracownikowi pozostającemu w tym czasie bez pracy do okresu zatrudnienia. W przypadku 
likwidacji zakładu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania 
określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2-tygodniowym wypowiedze-
niem, bez względu na to, czy przy umowie na czas określony strony przewidziały możliwość 
jej wcześniejszego zakończenia.

Likwidujący się pracodawca powinien zadbać o zabezpieczenie dokumentacji osobowej 
i płacowej dotyczącej pracowników. W przypadku postawienia w stan likwidacji pracodawca 
wskazuje podmiot prowadzący działalność w zakresie przechowywania dokumentacji, które-
mu zostanie ona przekazana do dalszego przechowywania. Powinien też zapewnić na ten cel 
środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca 50-letniego okresu przechowywania doku-
mentacji. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia środków na dalsze przechowywanie doku-
mentacji, powinien oddać ją do archiwum państwowego.
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W wynagrodzeniach
W przypadku wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 
z powodu likwidacji pracodawcy, pracodawca, który skrócił okres 3-miesięcznego wypowie-
dzenia do 1 miesiąca, za pozostałą jego część wypłaca pracownikowi odszkodowanie w wy-
sokości należnego mu wynagrodzenia.

Likwidacja pracodawcy powoduje zwykle zwolnienia grupowe. Zwalnianym pracowni-
kom należą się odprawy z tytułu zwolnień grupowych w wysokości:

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

■■ 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 
od 2 do 8 lat;

■■ 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 
ponad 8 lat.
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu 

pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać 
kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiąza-
nia stosunku pracy.

W zasiłkach
W sytuacji gdy płatnik składek, czyli przedsiębiorca, uległ likwidacji, należny zasiłek choro-
bowy za okres niezdolności przypadający po ustaniu zatrudnienia wypłaca ZUS.

Lista płac
Spis, zestawienie osób w zakładzie pracy, w którym ma być wypłacone wynagrodzenie.

W wynagrodzeniach
Lista płac jest dokumentem stanowiącym podstawę rozliczeń z pracownikami, ZUS oraz 
urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie istnieje usta-
lony przez przepisy wzór listy płac. Powinna ona jednak zawierać: 

■■  nazwę pracodawcy,
■■  oznaczenie i/lub nazwę listy płac,
■■  miesiąc, którego dotyczy lista,
■■  imię i nazwisko zatrudnionego,
■■  kwotę wynagrodzenia należnego za dany miesiąc,
■■  kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek ZUS, 
■■  kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnioną osobę,
■■  kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne do odprowadzenia do ZUS,
■■  kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej od podatku dochodowego,
■■  podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
■■  kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy,
■■  potrącenia ustawowe (np. zajęcia komornicze, alimentacyjne),
■■  kwotę wynagrodzenia do wypłaty,
■■  numery stron,
■■  datę sporządzenia listy płac, 
■■  podpisy osoby sporządzającej i akceptującej listę. 
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M
Miejsce pracy
Miejsce, w którym jest wykonywana praca.

W prawie pracy
Miejsce wykonywania pracy powinno być elementem umowy o pracę. Jeżeli taki zapis nie 
znajdzie się w umowie, uznaje się, że miejscem pracy pracownika jest siedziba pracodawcy. 

Miejscem pracy może być siedziba pracodawcy, miejsce, gdzie znajduje się oddział lub 
zakład (jeżeli są różne od siedziby), faktyczne miejsce świadczenia pracy bądź zamieszkania 
pracownika (telepraca). W większości przypadków praca jest wykonywana w siedzibie pra-
codawcy. Są również inne możliwości jej określenia.

Strony mogą określić miejsce pracy poprzez wskazanie: 
■■ określonego stanowiska umiejscowionego w strukturze organizacyjnej firmy i przestrzen-

nej zakładu (np. hala, blok),
■■ konkretnego miejsca (siedziba pracodawcy),
■■ określonego obszaru, regionu, strefy oznaczonej jako jednostka administracyjna kraju 

(województwo, miasto). 
Przy określaniu miejsca pracy niewłaściwe będzie wskazanie terenu całego kraju lub ob-

szaru UE. 
Miejsce pracy można zmienić na podstawie porozumienia zmieniającego, wypowiedze-

nia zmieniającego, a w szczególnych przypadkach również jednostronną decyzją pracodawcy 
(polecenie służbowe, delegowanie).

Miejsce pracy (miejsce, gdzie praca jest lub miała być świadczona) jest również wyznacz-
nikiem właściwości sądu pracy, do którego może być wnoszona sprawa z zakresu prawa 
pracy. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą 
fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. W sprawach z zakresu prawa pracy po-
wództwo może być wytoczone również przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub 
miała być wykonywana, bądź przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

W podatkach dochodowych
Pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku przyznanych pracownikowi świadczeń 
z tytułu zakwaterowania do miesięcznej kwoty 500 zł, jeżeli miejsce pracy tej osoby jest po-
łożone poza miejscem jej zamieszkania i nie korzysta ona z podwyższonych kosztów uzyska-
nia przychodów.

Minimalne wynagrodzenie
Najniższa stawka wynagrodzenia miesięcznego ustalona dla pracownika zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę.

W wynagrodzeniach
Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest co roku przedmiotem negocjacji w ramach Ko-
misji Trójstronnej. Jego wysokość jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw.
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Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące mu 
składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według 
zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobo-
wych. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się m.in.:

■■ nagrody jubileuszowej,
■■ odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę 

lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
■■ wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeżeli z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład cza-
su pracy w danym miesiącu wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalne-
go wynagrodzenia, należy uzupełnić wynagrodzenie do tej wysokości w postaci wyrównania. 
Wyrównanie wypłaca się za każdy miesiąc łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wy-
równanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Także pracownikom wynagradzanym na 
podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za 
pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. 
Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikają-
cą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przy-
padającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wy-
miaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu 
przeliczoną na godzinę pracy.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracownika zatrudnionego w nie-
pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby 
godzin pracy przypadających do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Minimalne wynagrodzenie ma wpływ na niektóre świadczenia pracownicze, do których 
należą:

■■ dodatek za pracę w porze nocnej,
■■ wynagrodzenie za przestój (niezawiniony przez pracownika),
■■ odprawa pieniężna w ramach grupowego zwolnienia,
■■ odszkodowanie z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu,
■■ odszkodowanie dla pracownika, który rozwiązał umowę z powodu mobbingu lub dyskry-

minacji,
■■ kwota wolna od potrąceń,
■■ wynagrodzenie chorobowe,
■■ wysokość świadczenia pieniężnego dla osób odbywających praktyki absolwenckie.

W okresie pierwszego roku pracy w karierze zawodowej pracownika wysokość jego wy-
nagrodzenia nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia.

W ubezpieczeniach
Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jest wykorzystywana do ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla: 

■■ żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy 
pełniących służbę kandydacką – stanowi ją kwota minimalnego wynagrodzenia obowią-
zująca w grudniu poprzedniego roku,

■■ duchownych – kwota minimalnego wynagrodzenia,
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■■ osób duchownych, sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (art. 6a ust. 1 pkt 5 usta-
wy systemowej) – kwota minimalnego wynagrodzenia,

■■ osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (art. 6b ust. 1 ustawy systemowej) 
– 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

■■ zleceniobiorców, którym wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia jest usta-
lone w odmienny sposób niż kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, w stawce akordo-
wej lub prowizyjnie – zadeklarowana kwota nie niższa niż kwota minimalnego wynagro-
dzenia,

■■ osób objętych ubezpieczeniami dobrowolnie – zadeklarowana kwota nie niższa niż mini-
malne wynagrodzenie,

■■ niań (umowa uaktywniająca) – od kwoty nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie ZUS 
opłaci składki na ubezpieczenia finansowane przez budżet państwa,

■■ osób przebywających na urlopie wychowawczym – kwota nie niższa niż 75% minimalne-
go wynagrodzenia,

■■ osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez okres 24 miesięcy – kwota nie 
niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.
Minimalne wynagrodzenie jest również wykorzystywane w ustalaniu podlegania ubez-

pieczeniom w przypadku zbiegu tytułów, np. przy wykonywaniu umowy zlecenia.

W zasiłkach
W przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymia-
ru zasiłku chorobowego nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po po-
mniejszeniu o składki finansowane przez pracownika (13,71%). W pierwszym roku pracy 
podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia.

N
Nagroda
Dodatkowe, zwykle jednorazowe, wynagrodzenie pieniężne, wypłacane pracownikom jako 
nagroda za specjalne zasługi, z okazji świąt, jubileuszu firmy itp.

W wynagrodzeniach
1.  Nagroda dla pracownika – jest świadczeniem uznaniowym na rzecz pracownika, do 

którego nabycie prawa nie jest uregulowane ani w przepisach ogólnie obowiązujących, 
ani w przepisach wewnątrzzakładowych. Nagroda jest pozbawiona przymiotu roszcze-
niowości i nie jest zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę. Nagroda przyjmu-
je zazwyczaj postać pieniężną, choć może mieć także charakter niepieniężny (np. kar-
nety na basen, pamiątkowy zegarek, wycieczka zagraniczna). Nagradzani mogą być 
pracownicy, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie ini-
cjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości szczególnie przyczyniają się 
do wykonywania zadań w zakładzie. Ten rodzaj gratyfikacji można otrzymać przykła-
dowo za szczególne osiągnięcia w pracy na określonym stanowisku (np. wysoki wskaź-
nik sprzedaży) lub innowacyjność wpływającą na wzrost efektywności pracy (np. 
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usprawnienie obiegu dokumentów wpływające na możliwość szybszego zafakturowa-
nia złożonych zamówień). Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do 
części B akt osobowych pracownika. 

2.   Nagroda (gratyfikacja) jubileuszowa – jest świadczeniem pieniężnym (niepowszechnym) 
wypłacanym z tytułu wieloletniej pracy w branży, zawodzie lub w zakładzie pracy. Jest 
należna po raz pierwszy na ogół po przepracowaniu 20 lat, a następnie w odstępach cza-
sowych co 5 lat (w grupach zawodowych należących do sfery budżetowej). Pracodawcy 
prywatni mogą (ale nie mają takiego obowiązku) przyznać swoim pracownikom prawo do 
nagrody jubileuszowej w przepisach wewnątrzzakładowych. Wysokość nagrody jubile-
uszowej najczęściej określa się jako procent wynagrodzenia pracownika (np. 200% wyna-
grodzenia) lub jako jego część ułamkową. 

W podatkach dochodowych
1.  Zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są nagrody 

jubileuszowe, do których pracownik nabył prawo w 1992 r. i których podstawę nalicza-
nia stanowiło wynagrodzenie ustalone według stawek lub kwot obowiązujących do 
31 grudnia 1991 r., jeżeli przychody te były zwolnione w 1991 r. od podatku od wyna-
grodzeń na podstawie przepisów płacowych (art. 52 pkt 3 updof).

2.  Nagroda dla pracownika stanowi dla niego dodatkowy przychód ze stosunku pracy 
(art. 12 ust. 1 updof). Pracodawca, oprócz kosztów związanych z wypłatą samych skład-
ników wynagrodzenia, musi liczyć się z dodatkowym kosztem związanym z konieczno-
ścią uwzględniania w ich wysokości innych świadczeń, przewidzianych przez przepisy 
powszechnie obowiązujące. Są nimi m.in. wynagrodzenie urlopowe i chorobowe, róż-
nego rodzaju odprawy i odszkodowania.  
Wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe na rzecz pracowników co do zasady stanowią 
koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodu w związku z prowadzoną działalnością. 
W konsekwencji mogą one również zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu 
u pracodawcy. Warunkiem jest to, że nie znajdują się w katalogu wyłączeń zawartym 
w art. 23 ust. 1 updof oraz art. 16 ust. 1 updop. 

3.  Wygrane w konkursach oraz nagrody otrzymane w związku ze sprzedażą premiową są 
opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem od nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 updof). 
 Wartość wygranych w konkursach i grach emitowanych przez środki masowego przeka-
zu oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a tak-
że wartość nagród otrzymanych w związku ze sprzedażą premiową jest zwolniona z po-
datku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych 
lub nagród nie przekracza 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprze-
dażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowa-
dzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności 
(art. 21 ust. 1 pkt 68 updof). 

W ubezpieczeniach
Nagroda jubileuszowa, która przysługuje nie częściej niż co 5 lat (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami płacowymi w danej firmie), jest wyłączona z oskładkowania. Wyłączenie obej-
muje jedynie nagrody związane z jubileuszem pracownika, a nie z jubileuszem firmy. Ozna-
cza to, że jeżeli pracownik otrzyma nagrodę z okazji 30-lecia firmy, to taka gratyfikacja sta-
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nowi przychód wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne. Z podstawy wymiaru składek są wyłączone także nagrody: 

■■ za wynalazczość,
■■ za prace badawcze i wdrożeniowe,
■■ Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie,
■■ dla sportowców płatne przez kluby sportowe i polskie związki sportowe – ze środków 

budżetowych.
Pozostałe nagrody podlegają obowiązkowo oskładkowaniu.

Nieobecność w pracy
Niemożność stawienia się pracownika do pracy oraz jej świadczenia.

W prawie pracy
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. 
Natomiast gdy wystąpiły przyczyny uniemożliwiające stawienie się pracownika do pracy, powi-
nien on niezwłocznie poinformować pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności w pracy i prze-
widywanym terminie jej trwania. Jeżeli nie może tego zrobić niezwłocznie, to powinien zawia-
domić pracodawcę o swojej nieobecności najpóźniej w drugim dniu nieprzystąpienia do pracy. 
W sytuacji gdy przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu 
zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, pracownik dokonu-
je zawiadomienia osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego 
środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę 
stem pla pocztowego. Niedotrzymanie terminu powiadomienia pracodawcy o przyczynie nie-
obecności może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, np. obłożną chorobą po-
łączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. 

Za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy pracodawca może zwolnić pracownika. 
Może to zrobić za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z winy pracownika. Nieuspra-
wiedliwiona nieobecność w pracy oraz niepowiadomienie pracodawcy w terminie o nieobec-
ności w pracy mogą bowiem zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 
pracowniczych. Pracodawca może też zwolnić pracownika za niepowiadomienie go w termi-
nie o przyczynie nieobecności w pracy. 

W wynagrodzeniach
Do okresów nieobecności, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, należą 
m.in.: 

■■ urlopy okolicznościowe (w wymiarze 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się 
jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, 
ojczyma lub macochy, oraz 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i po-
grzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozosta-
jącej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką),

■■ opieka nad dzieckiem w wieku do 14 lat – jest to zwolnienie od pracy przysługujące pra-
cownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, w wymiarze 
2 dni w ciągu roku kalendarzowego (jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są za-
trudnieni, wówczas ze zwolnienia od pracy może korzystać wyłącznie jedno z nich),
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■■ zwolnienie od pracy przysługujące kobiecie w ciąży na zalecone przez lekarza badania 
lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowa-
dzone poza godzinami pracy,

■■ zwolnienie od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację 
krwiodawstwa w celu oddania krwi lub na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleco-
nych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być 
wykonane w czasie wolnym od pracy,

■■ zwolnienia od pracy przysługujące pracownikom niepełnosprawnym w stopniu znacznym 
lub umiarkowanym w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz w celu wyko-
nania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu 
uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą 
być wykonane poza godzinami pracy,

■■ zwolnienia od pracy przysługujące działaczom związkowym (np. związane z wykonywa-
niem doraźnych czynności związkowych).

W ubezpieczeniach
Okres nieobecności w pracy spowodowany urlopem wychowawczym lub urlopem macie-
rzyńskim jest okresem składkowym, jednak składki są finansowane przez budżet państwa. 
Zadaniem płatnika jest tylko ich rozliczenie w miesięcznych raportach rozliczeniowych. 
Również okres urlopu bezpłatnego pracownika nie generuje dla pracodawcy kosztów, jest to 
bowiem okres nieskładkowy. 

Należy pamiętać, że pracownik przebywający na dłuższym urlopie bezpłatnym zostaje 
zawieszony w ubezpieczeniach i po 30 dniach urlopu bezpłatnego traci uprawnienia zdrowot-
ne. W trakcie urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni pracownik powinien zostać zgłoszony 
do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, np. przez współmałżonka, lub może 
ubezpieczyć się dobrowolnie, podpisując stosowną umowę z NFZ.

Normy czasu pracy
Liczba godzin, jaką pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym 
w normalnym czasie pracy.

W prawie pracy
Pracowników obowiązują normy czasu pracy wynoszące 8 godzin na dobę (norma dobowa) 
i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (norma tygodnio-
wa). Takie normy czasu pracy obowiązują również pracowników niepełnoetatowych oraz pra-
cowników, którym można wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy powyżej 8 godzin. Norma 
czasu pracy to limit godzin, po przekroczeniu którego następuje praca w godzinach nadlicz-
bowych. Od norm czasu pracy należy odróżnić wymiar czasu pracy. Wymiar to bowiem 
liczba godzin, jaką ma do przepracowania pracownik zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w umowie o pracę, np. pracownik zatrudniony na 1/2 etatu ma do przepracowania przeciętnie 
20 godzin na tydzień (wymiar czasu pracy), ale jego norma tygodniowa wynosi przeciętnie 
40 godzin.

W przypadku szczególnych grup pracowników występują inne normy czasu pracy. Pra-
cowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub ciężkim obowiązuje norma do-
bowa 7 godzin i norma tygodniowa 35 godzin.



  nr 8/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 35

Leksykon kadrowo-płacowy

Krótsze normy czasu pracy obowiązują również pracowników medycznych. Mogą oni 
pracować po 7 godzin i 35 minut na dobę oraz przeciętnie 37 godzin i 55 minut na tydzień. 

O
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kwota odprowadzana za każdego pracownika na wyodrębniony rachunek zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych.

W wynagrodzeniach
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, 
naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Podstawę naliczania odpisu sta-
nowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodaw-
cy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca 
pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – po przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy.

Wysokość odpisu podstawowego wynosi:
■■ na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach – 37,5%,
■■ na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach – 50%,
■■ na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki – 5%,
■■ na jednego pracownika młodocianego w drugim roku nauki – 6%,
■■ na jednego pracownika młodocianego w trzecim roku nauki – 7%

– przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
Pracodawcy mogą również dokonywać fakultatywnych zwiększeń:

■■ odpisu podstawowego o:
–  6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego branego pod uwagę do ustalenia od-

pisu podstawowego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znacz-
ny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

■■ zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o:
– 6,25% na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy,
–  7,5% na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tych 

zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez praco-
dawcę.

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca 
przekazuje na rachunek bankowy funduszu socjalnego w terminie do 30 września roku, z tym 
że w terminie do 31 maja danego roku musi przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% 
równowartości odpisów.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonuje się corocznie od-
pisu w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzo-
wym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przelicze-
niu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby 
zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, 
obowiązującej 1 stycznia danego roku.
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Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi na-
uczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich 
świadczeń kompensacyjnych.

W podatkach dochodowych
Kosztami uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów 
o zfśs obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równo-
wartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu.

Odpoczynek
Czas poświęcony na pozbywanie się zmęczenia, zwykle przez zajmowanie się czynnościami 
sprawiającymi przyjemność, relaksującymi.

W prawie pracy

Odpoczynek	dobowy
W okresie doby, tj. 24 godzin od rozpoczęcia przez pracownika pracy zgodnie z obowiązują-
cym go rozkładem czasu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi co naj-
mniej nieprzerwanie 11 godzin odpoczynku. W czasie tych 11 godzin pracownik nie może 
pozostawać w dyspozycji pracodawcy. Łączna liczba godzin pracy wraz z godzinami nadlicz-
bowymi w dobie pracowniczej może wynosić maksymalnie 13 godzin. Dłuższa praca skutku-
je niezapewnieniem pracownikowi wymaganego co najmniej 11-godzinnego odpoczynku 
dobowego. W przypadku odpoczynków dobowych pracownik każdorazowo musi skorzystać 
z tego prawa po okresie wykonywania pracy w danej dobie. Pracodawca nie może udzielać 
pracownikowi odpoczynku dobowego przed rozpoczęciem pracy.

Oprócz odpoczynku dobowego pracodawca ma również obowiązek zagwarantowania 
pracownikom co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. Odpoczy-
nek tygodniowy powinien obejmować odpoczynek dobowy.

Inne są zasady dotyczące odpoczynku dobowego pracownika w przypadku pracy w sys-
temie równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wy-
miaru czasu pracy do 16 lub 24 godzin na dobę. W tych systemach czasu pracy pracownikowi 
przysługuje bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobo-
wym wymiarze prawo do odpoczynku przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepra-
cowanych godzin.

Wyjątek od nakazu zapewnienia pracownikowi w każdej dobie nieprzerwanego, co naj-
mniej 11-godzinnego odpoczynku dotyczy:

■■ osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
■■ przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdro-

wia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, usunięcia awarii.
W sytuacji gdy pracodawca nie zapewni pracownikowi minimalnego 11-godzinnego od-

poczynku z powodu wystąpienia jednego z wymienionych przypadków, będzie zobowiązany 
do udzielenia pracownikowi w okresie rozliczeniowym równoważnego okresu odpoczynku.

Również czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku 
dobowego, bez względu na to, czy jest pełniony przez pracownika w zakładzie pracy czy 
w innym miejscu, np. w domu.
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Naruszenie przepisów o odpoczynkach dobowych oraz tygodniowych stanowi wykro-
czenie przeciwko prawom pracowniczym i jest zagrożone karą grzywny od 1 tys. zł 
do 30 tys. zł.

Odpoczynek	tygodniowy
Każdemu z pracowników przysługuje prawo do co najmniej 35-godzinnego nieprzerwanego 
odpoczynku tygodniowego, który musi obejmować co najmniej 11 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku dobowego. Odpoczynek w wymiarze 35 godzin należy zapewnić pracownikowi 
w każdym tygodniu. Tydzień należy liczyć od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, a nie 
od poniedziałku do piątku (chyba że okres rozliczeniowy rozpoczyna się w poniedziałek). 
Może on być zagwarantowany pracownikowi na początku pierwszego i końcu drugiego tygo-
dnia okresu rozliczeniowego, nie musi to być w każdych kolejnych 7 dniach.

Co do zasady odpoczynek tygodniowy obejmuje niedzielę trwającą kolejne 24 godziny, 
poczynając od godziny 6.00 tego dnia, chyba że pracodawca w przepisach wewnętrznych 
wyznaczył inne ramy czasowe niedzieli. Osobom pracującym w dozwolony sposób w nie-
dzielę odpoczynek tygodniowy trzeba wyznaczyć w innym dniu niż niedziela. Skracanie 
odpoczynku tygodniowego jest dozwolone, jednak maksymalnie do 24 godzin, w tych sa-
mych sytuacjach co skracanie odpoczynku dobowego, czyli:

■■ osobom zarządzającym zakładem w imieniu pracodawcy,
■■ w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 

ludzkiego, ochrony mienia albo środowiska bądź usunięcia awarii.
Jest to ponadto dopuszczalne w razie przesunięcia pory pracy podwładnego w związku 

z przejściem na inną zmianę (tzw. łamanie zmian).
Prawa pracownika do odpoczynku tygodniowego nie może naruszać m.in. czas pełnienia 

dyżuru przez pracownika, bez względu na to, czy jest pełniony przez pracownika w zakładzie 
pracy czy w domu. Pracodawca musi też zapewnić minimalny nieprzerwany odpoczynek ty-
godniowy pracownikowi, który odpracowuje wyjścia (późniejsze przyjścia do pracy) w celu 
załatwienia prywatnych spraw i stosuje wydłużony rozkład czasu pracy.

Odprawa
Jednorazowe wynagrodzenie wypłacane pracownikowi przy rozwiązaniu umowy, przecho-
dzeniu na emeryturę lub w innych okolicznościach.

W wynagrodzeniach

Odprawa	emerytalno-rentowa
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy 
lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, 
przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. 

Wysokość odprawy może być zwiększona w przepisach branżowych, układach zbioro-
wych pracy czy regulaminach wynagradzania. Niektóre grupy zawodowe są uprawnione do 
odprawy emerytalno-rentowej w wyższej wysokości. Są to m.in.:

■■ pracownicy urzędów państwowych,
■■ pracownicy samorządowi,
■■ nauczyciele.
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Odprawa emerytalna lub rentowa jest świadczeniem jednorazowym i dlatego pracownik 
nie może nabyć do niego prawa po ponownym zatrudnieniu się. Jeśli otrzymał taką odprawę, 
to w przypadku ponownego podjęcia zatrudnienia nie otrzyma już odprawy emerytalnej lub 
rentowej, mimo że nastąpi rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę 
lub rentę.

Odprawa	pośmiertna
Odprawa pośmiertna jest świadczeniem wypłacanym małżonkowi lub członkom rodziny 
w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego 
rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Wysokość odprawy jest 
uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik był 
zatrudniony:

■■ krócej niż 10 lat – odprawa wynosi 1-miesięczne wynagrodzenie,
■■ co najmniej 10 lat – odprawa wynosi 3-miesięczne wynagrodzenie,
■■ co najmniej 15 lat – odprawa wynosi 6-miesięczne wynagrodzenie.

Do okresu zatrudnienia zmarłego pracownika wlicza się okres zatrudnienia u poprzednie-
go pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., 
a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest na-
stępcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniają-
cego tego pracownika.

Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie zmarłego i wypłaca ją pracodawca. Osobami 
uprawnionymi są małżonek zmarłego pracownika oraz inni członkowie rodziny spełniający 
warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS. Są to:

■■ dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:
– do ukończenia 16 lat,
–  do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do 

osiągnięcia 25 lat życia (prawo do renty przedłuża się do ukończenia ostatniego roku 
studiów, jeśli 25. rok życia został osiągnięty w tym czasie),

–  bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodziel-
nej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w wymienionych wcześniej okresach,

■■ przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeń-
stwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej – jeżeli spełniają warunki 
wymienione w poprzednim punkcie, a ponadto:
–  zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią pracow-

nika (chyba że śmierć była następstwem wypadku) oraz
–  nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją – jeżeli nie mogą 

zapewnić im utrzymania albo pracownik lub jego małżonek był ich opiekunem ustano-
wionym przez sąd,

■■ rodzice, w tym ojczym, macocha i osoby przysposabiające – jeżeli przed śmiercią pra-
cownik przyczyniał się do ich utrzymania oraz jeżeli spełniają warunki określone w art. 70 
ust. 1 i 2 oraz art. 70 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, stawiane wdowie lub 
wdowcowi po zmarłym pracowniku.
Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych 

członków rodziny. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny 
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uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy kwoty 
należnej ze względu na zakładowy staż zmarłego.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pra-
cownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe 
niż odprawa pośmiertna. W sytuacji gdy odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, 
pracodawca wypłaca rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Odprawa	z	tytułu	wygaśnięcia	mandatu
Odprawa w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi, którego sto-
sunek pracy z wyboru rozwiązał się wskutek wygaśnięcia mandatu, a nie pozostawał on w związ-
ku z wyborem na urlopie bezpłatnym u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru.

Odprawa	z	tytułu	zwolnień	grupowych
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych przysługuje pracownikowi zwolnionemu z przyczyn 
niedotyczących pracowników przez zakład pracy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. 
Prawo do odprawy nie musi wynikać z wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. Od-
prawa będzie przysługiwać także przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, jeżeli 
tylko przyczyny jej rozwiązania leżą po stronie pracodawcy. Odprawa z tytułu zwolnień gru-
powych wynosi:

■■ 1-miesięczne wynagrodzenie – jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 
krócej niż 2 lata,

■■ 2-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 
2 do 8 lat,

■■ 3-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 
ponad 8 lat.
Do okresu zatrudnienia pracownikowi wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pra-

codawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na skutek przejścia zakładu pracy lub jego 
części na innego pracodawcę (na podstawie art. 231 k.p.), a także w innych przypadkach, gdy 
z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy 
nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Odprawę pieniężną oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać 
kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiąza-
nia stosunku pracy.

W podatkach dochodowych

Odprawa	emerytalno-rentowa	
Odprawa emerytalno-rentowa podlega opodatkowaniu w pełnej wysokości.

Odprawa	pośmiertna	
Odprawa pośmiertna nie podlega opodatkowaniu. Zwolniony z opodatkowania jest również 
zasiłek pogrzebowy.

Odprawa	z	tytułu	wygaśnięcia	mandatu
Odprawa przysługująca pracownikowi, którego stosunek pracy z wyboru rozwiązał się wsku-
tek wygaśnięcia mandatu, podlega opodatkowaniu w pełnej wysokości.
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Odprawa	z	tytułu	zwolnień	grupowych
Odprawa przysługująca na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych podlega opodatko-
waniu w pełnej wysokości.

W ubezpieczeniach

Odprawa	emerytalno-rentowa
Zgodnie z rozporządzeniem składkowym odprawa wypłacona pracownikowi z tytułu przej-
ścia na emeryturę lub rentę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne.

Odprawa	pośmiertna
Odprawa pośmiertna nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, a zatem jest wyłączona z pod-
stawy wymiaru składek ZUS.

Odprawa	z	tytułu	zwolnień	grupowych
Jeżeli odprawa pieniężna ma bezpośredni związek z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy 
o pracę, to taka odprawa korzysta z wyłączenia składkowego. Co do zasady maksymalna 
kwota odprawy w ramach grupowego bądź indywidualnego zwolnienia nie może przekraczać 
15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca może jednak wypłacić pracownikowi 
odprawę w kwocie wyższej i wówczas taka odprawa również nie podlega oskładkowaniu, 
jeżeli jej wysokość wynika z: 

■■ przepisów wewnątrzzakładowych, np. regulaminu lub układu zbiorowego,
■■ umowy o pracę, 
■■ porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy o pracę,
■■ wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Odszkodowanie
Wynagrodzenie za poniesione przez kogoś straty.

W wynagrodzeniach

Odszkodowanie	umowne
Strony umowy o pracę mogą w umowie wskazać inną wysokość odszkodowania, niż określo-
na w przepisach prawa pracy. Ważne jest, aby postanowienia te były dla pracownika korzyst-
niejsze niż wynikające z treści przepisów prawa pracy.

Odszkodowanie	w	razie	naruszenia	przez	pracodawcę	zasady	równego	traktowania	
w	zatrudnieniu
W razie naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zakresie wynagradza-
nia pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę. Wysokość odszkodowania ustala się jako różnicę między wynagrodzeniem, 
jakie powinien otrzymywać pracownik bez naruszania zasady równego traktowania, a wyna-
grodzeniem rzeczywiście przez niego otrzymanym. Odszkodowanie za naruszenie zasady 
równego traktowania w zakresie wynagradzania przysługuje pracownikowi niezależnie od 
odszkodowania, do jakiego będzie miał prawo w razie niezgodnego z prawem rozwiązania 
stosunku pracy.
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Odszkodowanie	w	razie	niezgodnego	z	prawem	rozwiązania	umowy		
przez	pracodawcę
Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem prze-
pisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie 
do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje 
w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę, 
zawartą na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysłu-
guje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego miała trwać umowa, nie więcej jednak 
niż za 3 miesiące. Pracownik, z którym pracodawca w sposób sprzeczny z prawem pracy 
rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, może dochodzić zapłaty odszkodowania w peł-
nej wysokości szkody, jaką poniósł z tego powodu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy pra-
codawca przy rozwiązaniu stosunku pracy rażąco naruszył przepisy prawa w taki sposób, że 
można mu przypisać winę umyślną w postaci zamiaru bezpośredniego (gdy miał pełną świa-
domość naruszenia) lub ewentualnego.

Odszkodowanie	w	razie	rozwiązania	umowy	o	pracę	na	skutek	mobbingu
Pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od 
pracodawcy odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie	za	ciężkie	naruszenie	podstawowych	obowiązków	przez	pracodawcę
Pracownikowi przysługuje odszkodowanie w razie w ciężkiego naruszenia podstawowych 
obowiązków przez pracodawcę i rozwiązania z tego powodu umowy o pracę bez wypowie-
dzenia przez pracownika. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres 
wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wyko-
nania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Odszkodowanie	za	nieuzasadnione	rozwiązanie	umowy	o	pracę
Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesię-
cy. Nie może mieć ono niższej wysokości niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Odszkodowanie	za	utratę	lub	uszkodzenie	w	związku	z	wypadkiem	przy	pracy	
przedmiotów	osobistego	użytku
Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów: 

■■ osobistego użytku oraz 
■■ niezbędnych do wykonywania pracy, 

z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych, 
przysługuje pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy. Odszkodowanie wypłaca pra-
codawca.

W prawie pracy nie określono zasad ustalania wysokości odszkodowania za przedmioty 
pracownika, dlatego zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. Wysokość odszkodowa-
nia zależy od tego, czy doszło do zniszczenia tych przedmiotów, czy tylko do ich uszkodze-
nia. Odszkodowanie jest równe kwocie stanowiącej: 

■■ równowartość przedmiotów pracownika, jeśli przedmioty te zostały całkowicie zniszczo-
ne, lub 

■■ odpowiednią część ich wartości, gdy zostały tylko częściowo uszkodzone.
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Odszkodowanie	za	wydanie	niewłaściwego	lub	nieterminowe	wydanie		
świadectwa	pracy
Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy 
wskutek niewydania lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy – jednak za okres nie 
dłuższy niż 6 tygodni.

Odszkodowanie	za	wyrządzenie	pracodawcy	szkody	z	winy	pracownika		wskutek	
niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	obowiązków	pracowniczych
Wysokość odszkodowania jest ustalana w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może 
przekraczać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu 
wyrządzenia szkody. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest zobowiązany do jej 
naprawienia w pełnej wysokości.

Odszkodowanie	z	tytułu	zakazu	konkurencji

Patrz: działalność konkurencyjna

W podatkach dochodowych

Odszkodowanie	umowne
Odszkodowanie umowne podlega opodatkowaniu w pełnej wypłaconej wysokości. Odszko-
dowanie, które wynika jedynie z ustaleń zawartych pomiędzy stronami ugody, ma charakter 
czysto umowny, a jego wysokość uwzględnia interesy obu stron. Tak otrzymane odszkodowa-
nie nie jest odszkodowaniem, którego wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów 
odrębnych ustaw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. Nie jest to również inne od-
szkodowanie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 3b updof. 

Odszkodowanie	w	razie	naruszenia	przez	pracodawcę	zasady	równego	traktowania	
w	zatrudnieniu
Odszkodowanie przysługujące pracownikowi za naruszenie przez pracodawcę zasady równe-
go traktowania w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 183d k.p., jest zwolnione z opodatkowa-
nia w pełnej przyznanej wysokości.

Odszkodowanie	w	razie	niezgodnego	z	prawem	rozwiązania	umowy	przez	pracodawcę
Odszkodowanie przysługujące pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania 
umowy przez pracodawcę, o którym mowa w art. 471 k.p., jest zwolnione z opodatkowania 
w pełnej przyznanej wysokości.

Odszkodowanie	w	razie	rozwiązania	umowy	o	pracę	na	skutek	mobbingu
Odszkodowanie przysługujące pracownikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę wskutek 
mobbingu na podstawie art. 943 § 4 k.p. jest zwolnione z opodatkowania w pełnej przyznanej 
wysokości. 

Odszkodowanie	za	ciężkie	naruszenie	podstawowych	obowiązków	przez	pracodawcę
Odszkodowanie przysługujące pracownikowi za naruszenie podstawowych obowiązków 
przez pracodawcę, o którym mowa w art. 55 § 11 k.p., jest zwolnione z opodatkowania w peł-
nej przyznanej wysokości. 

Odszkodowanie	za	nieuzasadnione	rozwiązanie	umowy	o	pracę

Patrz: odszkodowanie w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy przez pracodawcę
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Odszkodowanie	za	utratę	lub	uszkodzenie	w	związku	z	wypadkiem	przy	pracy	
przedmiotów	osobistego	użytku
Odszkodowanie przysługujące pracownikowi za utratę lub uszkodzenie w związku w wypad-
kiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku na podstawie art. 2371 § 2 k.p. jest zwolnione 
z opodatkowania w pełnej przyznanej wysokości. Zwolnienie nie obejmuje rekompensaty wy-
płaconej z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.

Odszkodowanie	za	wydanie	niewłaściwego	lub	nieterminowe	wydanie	świadectwa	pracy
Odszkodowanie przysługujące pracownikowi wskutek niewydania w terminie lub wydania 
niewłaściwego świadectwa pracy na podstawie art. 99 § 2 k.p. jest opodatkowane w pełnej 
przyznanej wysokości. 

Odszkodowanie	za	wyrządzenie	pracodawcy	szkody	z	winy	pracownika	wskutek	
niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	obowiązków	pracowniczych
Przysługujące pracodawcy na podstawie art. 119 k.p. odszkodowanie za szkodę wyrządzoną 
z winy pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pra-
cowniczych jest zwolnione z opodatkowania w pełnej przyznanej wysokości. Jeżeli naprawie-
nie szkody następuje na podstawie innej niż sądowa ugody pomiędzy pracodawcą a pracow-
nikiem, odszkodowanie z tego tytułu podlega opodatkowaniu w pełnej wysokości.

Odszkodowanie	z	tytułu	wypadku	przy	pracy
Zadośćuczynienie (lub odszkodowanie) związane z wypadkiem przy pracy wypłacone przez 
pracodawcę na podstawie prawomocnego wyroku sądu nie podlega opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych.

Odszkodowanie	z	tytułu	zakazu	konkurencji
Odszkodowanie przysługujące pracownikowi z tytułu zakazu konkurencji na podstawie 
art. 1012 k.p. jest opodatkowane w pełnej przyznanej wysokości. 

Opieka nad dzieckiem
1. Dbanie o dziecko.
2. Nadzór prawny ustanowiony przez sąd nad osobą małoletnią.
3. Potocznie człowiek lub ludzie opiekujący się dzieckiem.

W prawie pracy
Pracownikowi posiadającemu dzieci przysługują określone uprawnienia. Dotyczy to zarówno 
urlopów związanych z rodzicielstwem, jak i dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem.

Pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem do 4 lat nie można – bez jego zgody 
– zatrudniać w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w systemach: równoważnego, 
skróconego, przerywanego czasu pracy, przy dozorze urządzeń, pilnowaniu, pracy w ruchu 
ciągłym, w przedłużonym powyżej 8 godzin dobowym wymiarze czasu pracy ani delegować 
poza stałe miejsce zamieszkania. 

Pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko do 14 lat pracodawca ma obo-
wiązek udzielać zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym. 

Z tego uprawnienia może skorzystać tylko jeden z rodziców. 
Patrz: urlop
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W wynagrodzeniach
Przy ustalaniu wynagrodzenia za 2 dni zwolnienia od pracy przysługującego pracowniko-
wi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat stosuje się zasady 
obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia 
ustalane w przeciętnej wysokości oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie 
od pracy.

W zasiłkach
Ubezpieczonemu z tytułu opieki nad dzieckiem może przysługiwać zasiłek opiekuńczy. 
Przysługuje on ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu ko-
nieczności osobistego sprawowania opieki nad: 

■■ zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, w przypadku:
–  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza,
–  porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choro-

ba uniemożliwiają temu małżonkowi sprawowanie opieki,
–  pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki 

zdrowotnej,
–  choroby niani, z którą rodzic zawarł umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna,

■■ chorym dzieckiem w wieku do 14 lat.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje bez okresu wyczekiwania.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, 
jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14, 
albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziec kiem w wieku 
ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny.

P
Plan urlopów
Grafik udzielania urlopów wypoczynkowych.

W prawie pracy
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów (art. 163 § 1 k.p.). Plan urlopów 
ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia nor-
malnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się jednak urlopu na żądanie (4 dni 
w roku). 

Pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów, jeżeli:
■■ zgodę na to wyraziła zakładowa organizacja związkowa, 
■■ u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. 

W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem. 
Plan urlopów w zależności od potrzeb pracodawcy może dotyczyć całego roku kalendarzo-
wego lub jego części, np. kwartału, półrocza. 
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W planie urlopów należy uwzględnić zarówno urlopy, do których pracownicy już nabyli 
prawo, jak i te, do których nabędą prawo w trakcie okresu, na który jest sporządzany plan, 
czyli urlopy: 

■■ zaległe, niewykorzystane w poprzednich latach, 
■■ kolejne, do których pracownicy nabyli prawo 1 stycznia, 
■■ uzupełniające, do których prawo jest nabywane w trakcie roku kalendarzowego, 
■■ dodatkowe, przysługujące niektórym pracownikom na podstawie przepisów szczegól-

nych. 
Plan urlopów powinien być podany do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo 

przyjęty w zakładzie pracy.

Podróż służbowa
Podróż odbywana przez pracownika, związana z jego obowiązkami służbowymi.

W wynagrodzeniach
Pracownikowi, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie 
i miejscu określonych przez pracodawcę, przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów, 
dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowa-
nych wydatków (określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnio-
nych potrzeb). 

1.  W czasie podróży krajowej dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów 
wyżywienia. 

 Patrz: dieta

Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracow-
nikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem (nie wyższej 
za 1 dobę hotelową niż 20-krotność stawki diety).

W razie nieprzedstawienia przez pracownika dokumentu potwierdzającego poniesienie 
wydatku na nocleg przysługuje mu ryczałt w wysokości 150% diety.

Ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu oraz jeżeli:
■■ pracodawca zapewnił pracownikowi bezpłatny nocleg,
■■ pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości 

stałego lub czasowego pobytu,
■■ nocleg był krótszy niż 6 godzin między godzinami 21.00 a 7.00 albo nie przypadał w tych 

godzinach.
Ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej przysługuje w wysokości 20% die-

ty za każdą rozpoczętą dobę podróży. Ryczałt nie przysługuje, jeżeli:
■■ pracownik nie ponosi kosztów dojazdów,
■■ pracodawca, na wniosek pracownika, wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych 

kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.
Pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysłu-

guje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy środkiem transportu określonym 
przez pracodawcę do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem. Pracodawca, 
na wniosek pracownika, przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej w wyso-
kości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.
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2.  Podczas podróży zagranicznej dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia 
i inne drobne wydatki. 

Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wyso-
kości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego dla poszczególnych państw. 
Jeżeli pracownik nie przedłoży rachunku za nocleg, przysługuje mu ryczałt w wysokości 25% 
tego limitu. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu. Jednak w uzasadnionych przypad-
kach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, 
w wysokości przekraczającej limit. Zwrot kosztów za nocleg nie przysługuje, jeżeli pracodawca 
lub strona zagraniczna zapewnią pracownikowi bezpłatny nocleg.

Pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 1 diety na pokrycie kosztów dojazdu z i do:
■■ dworca kolejowego, 
■■ dworca autobusowego,
■■ portu lotniczego,
■■ portu morskiego  

– w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której 
pracownik korzystał z noclegu. Jeżeli pracownik ponosi koszty dojazdu wyłącznie w jedną 
stronę, przysługuje mu ryczałt w wysokości 50% diety. Na pokrycie kosztów dojazdów środ-
kami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za 
każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej. Ryczałty te nie przysługują, jeżeli 
pracownik:

 – odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym samochodem, motocyklem 
lub motorowerem,

 – ma zapewnione bezpłatne dojazdy,
 – nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty. 

Pracownik otrzymuje zaliczkę na niezbędne koszty podróży zagranicznej w wysokości 
wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

W podatkach dochodowych
Zwolnione z podatku są diety i inne należności za czas: 

■■ podróży służbowej pracownika,
■■ podróży osoby niebędącej pracownikiem

– do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w rozporządzeniu o podróżach służbo-
wych. 

Warunkiem jest jednak, aby otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów i zostały poniesione:

■■ w celu osiągnięcia przychodów lub
■■ w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie 

przepisów odrębnych ustaw, lub
■■ przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jed-

nostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
■■ przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 updof, 

w związku z wykonywaniem tych funkcji.
Kosztów uzyskania przychodów nie stanowią m.in. wartości diet z tytułu podróży służbo-

wych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części 
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przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom na podstawie rozporządzenia 
o podróżach służbowych.

Potrącenia
Suma odliczona od określonej należności.

W wynagrodzeniach
Potrącenie jest to pomniejszenie wynagrodzenia o określoną sumę pieniędzy (za zgodą pra-
cownika lub bez jego zgody, jeżeli nie jest w danym przypadku wymagana), które nie jest 
należnością publicznoprawną (np. zaliczką na podatek) lub kwotą nadpłaconą w poprzednim 
terminie płatności. 

Bez zgody pracownika z wynagrodzenia netto mogą być potrącane tylko: 
■■ sumy egzekwowane (lub dochodzone przez wierzyciela) na mocy tytułów wykonawczych 

na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – do 3/5 wynagrodzenia (np. trzynastki, na-
grody z zakładowego funduszu nagród, nagrody z zysku i z tytułu nadwyżki bilansowej 
– bez limitu), 

■■ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 
świadczenia alimentacyjne – do 1/2 wynagrodzenia, przy czym pracownikowi musi zo-
stać do wypłaty co najmniej kwota minimalnego wynagrodzenia netto, 

■■ zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi – do 1/2 wynagrodzenia, przy czym pracowni-
kowi musi zostać do wypłaty co najmniej 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia netto, 

■■ kary pieniężne, przy czym łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części 
wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu ww. potrąceń, 
a jednocześnie pracownikowi musi zostać do wypłaty co najmniej 90% kwoty minimal-
nego wynagrodzenia netto. 
Potrącenia ww. należności dokonuje się w takiej kolejności, w jakiej zostały wymienione. 

Potrącenie należności znajdującej się wyżej w hierarchii potrąceń może skutkować tym, że 
nie będzie można potrącić należności mniej ważnej. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń ulegają proporcjonalnemu zmniej-
szeniu. 

Inne należności niż wymienione wyżej (z wyjątkiem odliczenia wynagrodzenia nadpła-
conego w poprzednim terminie płatności w najbliższym kolejnym terminie płatności z powo-
du nieobecności pracownika, za którą nie zachowuje prawa do wynagrodzenia) mogą być 
potrącane tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. 

Przy potrącaniu należności za zgodą pracownika wolna od potrąceń jest kwota: 
■■ minimalnego wynagrodzenia netto – przy potrąceniach należności na rzecz pracodawcy, 
■■ 80% minimalnego wynagrodzenia netto – przy potrąceniach należności na rzecz innych 

podmiotów.

Powołanie
1. Wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji lub do objęcia stanowiska.
2. Ustanowienie, stworzenie, zorganizowanie czegoś.
3. Wezwanie osoby do pełnienia służby wojskowej.
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W prawie pracy
Powołanie jest jednym z rodzajów stosunku pracy. Powołanie nawiązuje się w terminie okre-
ślonym w akcie powołania, a jeżeli termin ten nie został określony – w dniu doręczenia po-
wołania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Powołanie powinno nastąpić na pi-
śmie. Zasadniczo w przypadku powołania należy stosować przepisy dotyczące umów na czas 
nieokreślony. Nie dotyczy to: 

■■ trybu postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę,
■■ rozpatrywania sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczno-

ści wypowiedzeń i przywracania do pracy.
Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie odwołany. 

Odwołanie powinno nastąpić na piśmie. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem 
umowy o pracę. Jeżeli odwołanie nastąpiło z przyczyn uprawniających do zwolnienia pra-
cownika z pracy bez wypowiedzenia z jego winy lub bez jego winy, jest równoznaczne z roz-
wiązaniem umowy bez wypowiedzenia. Jeżeli odwołanie nastąpiło w czasie usprawiedliwio-
nej nieobecności pracownika, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu.

W razie odwołania pracownicy w okresie ciąży organ odwołujący jest zobowiązany zapewnić 
jej inną pracę, odpowiednią ze względu na jej kwalifikacje zawodowe, przy czym przez okres 
równy okresowi wypowiedzenia pracownica ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysłu-
gującej przed odwołaniem. Jeżeli jednak pracownica nie wyrazi zgody na podjęcie innej pracy, 
stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, którego 
bieg rozpoczyna się od dnia zaproponowania na piśmie innej pracy. Takie same zasady stosuje się, 
gdy pracownikowi brakuje 2 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. 

Praca w niedziele i święta
Praca wykonywana między godziną 6.00 w danym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, 
chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

W prawie pracy
Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w danym dniu 
a godziną 6.00 w następnym dniu. Pracodawca może ustalić inne godziny pracy w niedziele 
i święta. Takie regulacje powinien wprowadzić w przepisach wewnątrzzakładowych, np. w regu-
laminie pracy. Nie ma przeszkód, aby pracodawca ustalił, że praca w niedziele i święta odpowia-
da niedzielom i świętom kalendarzowym, tj. od godz. 0.00 do godz. 24.00 w niedzielę lub święto.

W wynagrodzeniach
Za nieplanowaną pracę w niedziele i święta pracownikowi przysługuje odbiór dnia wolnego 
lub dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100%.

Praca w ruchu ciągłym
Prace, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane.

W prawie pracy
Przy pracach w ruchu ciągłym może być stosowany system czasu pracy, w którym 
jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okre-
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sie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 tygodni. Natomiast jednego dnia w niektó-
rych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony 
do 12 godzin. 

W ruchu ciągłym obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym oblicza się w następujący sposób:

■■ mnożąc 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczenio-
wym, z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu 
czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a następnie

■■ dodając do otrzymanej liczby liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego pra-
codawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy.
Liczba godzin odpowiadająca przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wy-

miarowi czasu pracy nie może przekraczać 4 godzin na każdy tydzień okresu rozliczeniowe-
go, w którym następuje przedłużenie czasu pracy.

Pracodawca
Osoba lub instytucja zatrudniająca osoby w ramach stosunku pracy.

W prawie pracy
Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także 
osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 k.p.). Za pracodawcę, który nie 
jest osobą fizyczną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ 
zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

Pracownik
Osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy.

W prawie pracy
W myśl przepisów prawa pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.). Pra-
cownikiem w rozumieniu tego przepisu nie jest osoba, która wykonuje określone czynności 
na rzecz innej osoby na innych podstawach niż tutaj wymienione (np. umowa zlecenia, umo-
wa o dzieło, umowa agencyjna). 

O statusie pracownika decyduje nawiązanie stosunku pracy. Pracownikiem może być 
tylko osoba fizyczna. Pojęcia pracownika nie można w żaden sposób odnosić do osoby 
prawnej. 

W ubezpieczeniach
Za pracownika w przepisach o ubezpieczeniach społecznych uznaje się osobę zatrudnioną na 
podstawie stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, 
umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywil-
nym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła 
z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wy-
konuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
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Uznanie danej osoby za pracownika na podstawie przepisów ustawy systemowej skutkuje 
obowiązkiem opłacania za nią wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne na takich sa-
mych zasadach jak od wynagrodzeń pracowników świadczących pracę na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, do celów ubez-
pieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Za osobę współpracującą 
z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami uważa się małżon-
ka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę 
i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie 
domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności albo wykonywaniu umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia. Nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pra-
cę w celu przygotowania zawodowego.

Premia
Składnik wynagrodzenia, do którego pracownik ma prawo po spełnieniu określonego wa-
runku lub stale, co pewien czas (np. premia kwartalna).

W wynagrodzeniach
1.  Premia regulaminowa jest składnikiem wynagrodzenia za pracę, wypłacanym po speł-

nieniu przez pracownika warunków jej uzyskania określonych w przepisach wewnątrz-
zakładowych lub w umowie o pracę. Po spełnieniu określonych warunków pracownik 
nabywa prawo do premii bez względu na wolę pracodawcy i może dochodzić tego pra-
wa przed sądem pracy. Pracodawca może swobodnie zarówno ukształtować kryteria 
przyznawania takiego świadczenia, jak i decydować o tym, kiedy premia regulaminowa 
nie zostanie pracownikowi przyznana lub jej wysokość ulegnie obniżeniu.

2.  Premia uznaniowa jest świadczeniem, do którego prawo jest uzależnione od woli (uzna-
nia) pracodawcy, a nie od spełnienia konkretnych warunków jej przyznawania. Nieprzy-
znanie pracownikowi premii uznaniowej nie powoduje powstania roszczenia o jej wypłatę 
i nie ma on możliwości dochodzenia tego świadczenia przed sądem. O uznaniowości tego 
świadczenia decydują przede wszystkim przepisy aktu wewnątrzzakładowego lub umowy 
o pracę, z których jednoznacznie wynika, że o przyznaniu premii decyduje swobodnie 
pracodawca. Pracownik ma roszczenie do pracodawcy o wypłatę premii uznaniowej już 
przyznanej. Potocznie premią (uznaniową) często są nazywane także nagrody.

W podatkach dochodowych
1.  Dodatkowe świadczenia dla pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie, np. 

zleceniobiorców, przyznawane najczęściej w postaci pieniężnej, co do zasady, podlega-
ją opodatkowaniu w pełnej przyznanej wysokości.

2.  Sprzedaż premiowa jest związana z nagrodą w określonej wysokości przyznawaną każ-
demu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki. Cechami sprzedaży premiowej 
są w szczególności: 

■■ powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię 
promocyjnego towaru lub usługi albo zakupu za określoną kwotę bądź zebrania 
określonej liczby punktów itp., 

■■ gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków. 
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Przepisy ustaw o podatkach dochodowych nie regulują odrębnie zagadnienia sprzedaży 
premiowej czy innych form promocji mających uatrakcyjnić sprzedaż. Kwestię zaliczania 
do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wszelkie prezenty (nagrody, premie) prze-
kazane w celu uatrakcyjnienia sprzedaży (bez względu na ich wartość) należy rozpatrywać 
na gruncie ogólnych zasad sformułowanych w art. 15 ust. 1 updop oraz w art. 22 ust. 1 
updof. Z tego względu wydatki na „prezenty”, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia 
przychodu, są zasadniczo kosztem uzyskania przychodów. 

Z podatku jest zwolniona: 
■■ wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłasza-

nych) przez środki masowego przekazu (prasę, radio i telewizję) oraz konkursach z dzie-
dziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze 
sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie 
przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą 
premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną 
przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej 
działalności, 

■■ wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od 
świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa war-
tość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, je-
żeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby 
pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (art. 21 ust. 1 pkt 68 
i 68a updof). 
Sprzedawca z różnych przyczyn (np. za zrobienie u niego zakupów w dużych ilościach 

w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej pole-
gającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych. Wypłacona premia powinna być 
traktowana jako udzielenie rabatu.

Prowizja
Wynagrodzenie za pośrednictwo w transakcji handlowej ustalane w procentach od wartości 
transakcji.

W wynagrodzeniach
Prowizja jest częścią wynagrodzenia ustaloną jako określony procent od określonego wyniku 
(np. od obrotów, zamówień). 

Prowizyjny system wynagradzania polega na tym, że wynagrodzenie jest uzależnione od 
osiągnięcia przez pracownika określonych celów lub spełnienia innych dodatkowych kryte-
riów. Wynagrodzenie prowizyjne jest najczęściej określane jako procent od wyników pracy 
uzyskanych przez pracownika. Chodzi w szczególności o takie wskaźniki, jak: sprzedaż, ob-
rót, wykonane usługi, zawarte kontrakty, pozyskane zlecenia, ściągnięte należności. Jeśli pra-
cownik jest wynagradzany systemem prowizyjnym, ale w danym miesiącu nie osiągnął pro-
wizji lub uzyskał ją w nieznacznej wysokości, skutkuje to koniecznością wypłacenia mu 
wynagrodzenia minimalnego (odpowiednio uzupełnienia prowizji do minimalnego wynagro-
dzenia – jeśli osiągnął niską prowizję).
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Przedawnienie
Zasada prawna, według której nie można ścigać przestępstwa ani dochodzić swoich praw 
w sądzie po upływie określonego czasu.

W prawie pracy
Zgodnie z obowiązującą ogólnie zasadą roszczenie ze stosunku pracy ulega przedawnieniu 
z upływem 3 lat od dnia, w którym to roszczenie stało się wymagalne. Termin, w którym 
roszczenie stało się wymagalne, jest uzależniony od rodzaju tego roszczenia. Zaczyna się on 
w dniu, w którym pracownik lub pracodawca mogą żądać spełnienia roszczenia od drugiej 
strony stosunku pracy, np. wypłacenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 
ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ulegają przedaw-
nieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o wyrządzeniu przez 
pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. 

Zarówno pracownik, jak i pracodawca nie mogą dochodzić przedawnionego roszczenia, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba, która powinna roszczenie spełnić, zrzeka się korzystania 
z przedawnienia. 

Terminy przedawnienia określone w Kodeksie pracy mają charakter bezwzględnie obo-
wiązujący i nie mogą być ani skracane, ani przedłużane postanowieniami stron stosunku 
pracy. Nie można więc tego zrobić w drodze umowy o pracę czy przez wprowadzenie odpo-
wiednich zapisów w regulaminach wewnątrzzakładowych. 

W wynagrodzeniach
Roszczenia pracownika ze stosunku pracy (np. o wypłatę wynagrodzenia) ulegają przedaw-
nieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Terminy przedaw-
nienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Pracownik nie może 
domagać się np. wypłaty wynagrodzenia, które należało mu się przed 3 laty. Wyjątkiem od 
tej zasady jest możliwość zrzeczenia się pracodawcy z korzystania z zarzutu przedawnienia. 
Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania 
sporów, a także roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w Kodeksie pra-
cy przed takim organem ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia lub zawarcia ugody.

W ubezpieczeniach
Należności z tytułu nieopłaconych składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia, 
w którym stały się wymagalne. Należności z tytułu nieopłaconych składek zabezpieczone 
hipoteką lub zastawem nie ulegają przedawnieniu, jednak po upływie 5-letniego terminu 
przedawnienia można ich dochodzić tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu (do wysokości 
zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia). 

Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności 
osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalen-
darzowego, w którym decyzja została wydana. 
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Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia 
zawarcia umowy o odroczenie płatności składek oraz układu ratalnego do dnia terminu płat-
ności odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty. Bieg terminu przedawnienia 
zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania 
należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia po-
stępowania egzekucyjnego. 

Bieg terminu przedawnienia zawiesza się również, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnio-
ne od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu 
terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub 
orzeczenie sądu uprawomocniło się (nie dłużej jednak niż przez 2 lata). W przypadku wyda-
nia przez ZUS decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, pod-
stawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia, bieg terminu 
przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja 
stała się prawomocna. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia śmierci spad-
kodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 
albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w któ-
rym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.

Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu 
przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się 
postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.

Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecz-
nych za okres dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawia-
domiła ZUS o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzy-
manie ich wypłaty, a mimo to świadczenia były nadal wypłacane, a w pozostałych przypadkach 
– za okres dłuższy niż ostatnie 3 lata. 

Przejęcie zakładu pracy
Wstąpienie przez nowego pracodawcę w prawa i obowiązki poprzedniego pracodawcy.

W prawie pracy
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy 
prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosun-
ku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychcza-
sowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

W przypadku gdy dochodzi do przejścia zakładu na innego pracodawcę, nie trzeba roz-
wiązywać z pracownikami umów o pracę (art. 231 k.p.). Jeżeli w zakładzie nie ma organizacji 
związkowych, wystarczy jedynie przekazać im na piśmie informację o:

■■ przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
■■ przyczynach tego przejścia,
■■ prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach tego przejścia dla pracowników,
■■ zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników.

Informację taką przekazują dotychczasowy i nowy pracodawca w terminie co najmniej 
30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu lub jego części.

Jeżeli u pracodawcy działa organizacja związkowa, to pracodawca przekazuje jej taką 
informację.
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Pracownik może bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosu-
nek pracy w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 
pracodawcę. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, 
jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za 
wypowiedzeniem.

Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest zobowiązany zapropo-
nować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na podsta-
wie umów cywilnoprawnych oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracow-
nicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych 
warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek 
pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od 
dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warun-
ków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Przestój
Przerwa w pracy, w produkcji itp., wynikająca np. z powodu awarii maszyn lub złej organi-
zacji pracy.

W wynagrodzeniach
Wynagrodzenie pracownika za przestój zależy od tego, po czyjej stronie będą leżały przyczy-
ny przerwy w wykonywaniu pracy.

Jeżeli przestój nastąpi z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, pracownikom przysłu-
guje wynagrodzenie w wysokości:

■■ osobistego zaszeregowania, które może być określone stawką godzinową lub miesięczną, 
lub

■■ 60% wynagrodzenia, gdy pracownik jest wynagradzany według innych zasad (np. otrzy-
muje wynagrodzenie akordowe, prowizyjne itp.).
Bez względu na przyjęty sposób wynagradzania pracownik nie może otrzymać wynagro-

dzenia niższego niż minimalne.
Za czas zawinionego przez pracownika przestoju pracownikowi nie przysługuje wynagro-

dzenie.
Podczas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę. Należy mu się 

wtedy wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla tej pracy. Nie może być ono jednak 
niższe niż wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi za czas przestoju.

W razie przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi, pracownikowi, który 
wykonuje pracę uzależnioną od tych warunków, wynagrodzenie będzie przysługiwało tylko 
wówczas, gdy przepisy prawa pracy (np. układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradza-
nia) będą przewidywały wynagrodzenie. 

W tym przypadku na czas przestoju pracownikowi można również powierzyć wykonywa-
nie pracy innego rodzaju. Wówczas należy wypłacić mu wynagrodzenie, które przysługuje za 
wykonaną pracę.

Wynagrodzenie za czas gotowości do wykonywania pracy nie jest ograniczone czasowo 
ani nie może być pomniejszone o kwoty, jakie pracownik w tym okresie zarobił u innego 
pracodawcy. 



  nr 8/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 55

Leksykon kadrowo-płacowy

Przychód
1. Wpływy pieniężne państwa, przedsiębiorstwa, rodziny itp. uzyskane w określonym czasie. 
2. W księdze rachunkowej: rubryka, w której wpisuje się wpływy gotówkowe.

W wynagrodzeniach
Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość 
pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania 
tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany 
urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, 
a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych 
nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W podatkach dochodowych
Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód albo przychód. W art. 12 
ust. 1 updof wskazano, co uważa się za przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz 
spółdzielczego stosunku pracy. Są to wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość 
pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania 
tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany 
urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, 
a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych 
nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W ubezpieczeniach
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne są przychody w rozumieniu prze-
pisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskane przez ubezpieczonego w da-
nym miesiącu z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, 
wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary 
pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobot-
nych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypen-
dium sportowego, z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub współpracy przy wykonywa-
niu umowy, a także przychody członków rad nadzorczych niezależnie od sposobu ich 
powoływania.

Przywrócenie do pracy
Dopuszczenie pracownika do wykonywania czynności należących do jego obowiązków 
sprzed rozwiązania umowy o pracę.

W prawie pracy
Przywrócony do pracy może zostać zarówno pracownik, któremu pracodawca niezgodnie 
z przepisami wypowiedział umowę o pracę, jak i pracownik, który został zwolniony z pracy 
dyscyplinarnie. Jednak prawo do przywrócenia do pracy zależy od rodzaju umowy o pracę. 
Nie każda bowiem wadliwie rozwiązana umowa o pracę uprawnia pracownika do przywró-
cenia do pracy. 
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Uprawnienia pracowników w zakresie przywrócenia do pracy 
w zależności od rodzaju umowy o pracę

Rozwiązanie umowy  
za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy  
bez wypowiedzenia 

Umowa na okres próbny – pracownik nie ma prawa 
do przywrócenia do pracy

Umowa na okres próbny – pracownik może zostać 
przywrócony do pracy, ale sąd pracy może uznać to 
zaniecelowe lub niewskazane. Wyjątek ten nie dotyczy 
pracowników szczególnie chronionych, którzy mogą 
nie być przywróceni do pracy tylko wówczas, gdy 
pracodawca zlikwidował firmę lub ogłosił jej upadłość

Umowa na czas określony lub na czas wykonania 
określonej pracy – pracownik nie może zostać przy-
wrócony do pracy. Wyjątek dotyczy kobiet w ciąży 
i na urlopie macierzyńskim, pracownika-ojca wycho-
wującego dziecko w okresie korzystania z urlopu 
macierzyńskiego oraz pracowników korzystających 
z ochrony związkowej, chyba że pracodawca zlikwi-
dował firmę lub ogłosił jej upadłość

Umowa na czas określony lub na czas wykonania 
określonej pracy – pracownik może zostać przywró-
cony do pracy, ale roszczenie to nie przysługuje, jeżeli 
upłynął już termin, do którego miała trwać umowa, lub 
gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze 
względu na krótki okres, jaki pozostał do zakończenia 
umowy, chyba że pracodawca zlikwidował firmę lub 
ogłosił jej upadłość

Umowa na czas nieokreślony – pracownik może 
zostać przywrócony do pracy, ale sąd może nie 
uwzględnić takiego żądania pracownika, jeżeli przy-
wrócenie jest niemożliwe lub niecelowe. Wyjątek ten 
nie dotyczy pracowników szczególnie chronionych, 
którzy mogą nie być przywróceni do pracy tylko 
wówczas, gdy pracodawca zlikwidował firmę lub 
ogłosił jej upadłość

Umowa na czas nieokreślony – pracownik może 
zostać przywrócony do pracy, ale sąd może nie 
uwzględnić takiego żądania pracownika, jeżeli 
przywrócenie jest niemożliwe lub niecelowe. Wyjątek 
ten nie dotyczy pracowników szczególnie chronio-
nych, którzy mogą nie być przywróceni do pracy tylko 
wówczas, gdy pracodawca zlikwidował firmę lub 
ogłosił jej upadłość

W wynagrodzeniach

Pracownikowi, któremu pracodawca bezzasadnie lub niezgodnie z prawem wypowiedział 
umowę o pracę i który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagro-
dzenie za czas pozostawania bez pracy, maksymalnie jednak za 2 miesiące. Jeżeli okres wy-
powiedzenia wynosił 3 miesiące, wynagrodzenie przysługuje maksymalnie za 1 miesiąc. 
Zasada ta nie dotyczy: pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia 
wieku emerytalnego (jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury 
z osiągnięciem tego wieku), pracownic w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego, pra-
cownika-ojca wychowującego dziecko w okresie urlopu macierzyńskiego oraz pracowników 
podlegających ochronie stosunku pracy przed jego rozwiązaniem na mocy przepisów szcze-
gólnych. Pracownicy ci w przypadku przywrócenia do pracy mają prawo do wynagrodzenia 
za cały okres pozostawania bez pracy.

Pracownikowi, z którym pracodawca niezgodnie z prawem rozwiązał umowę o pracę 
bez wypowiedzenia i który w wyniku przywrócenia do pracy podjął pracę, przysługuje 
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie 
mniej niż za 1 miesiąc. Pracownikom szczególnie chronionym wynagrodzenie przysługuje 
za cały okres pozostawania bez pracy.
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Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy jest podjęcie pracy 
w wyniku orzeczenia o przywróceniu pracownika do pracy. Warunek ten będzie spełniony 
także w razie zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy w terminie 7 dni od przy-
wrócenia do pracy.

W ubezpieczeniach

Pracodawca jest zobowiązany zgłosić przywróconego pracownika do ubezpieczeń społecz-
nych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyfra-
mi 01 10 xx od dnia, od którego został on wyrejestrowany z tych ubezpieczeń, oraz złożyć 
odpowiednie dokumenty rozliczeniowe. W imiennych raportach miesięcznych należy wska-
zać „0” jako podstawę wymiaru składek i kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubez-
pieczenie zdrowotne.

Wynagrodzenie należne za okres pozostawania bez pracy należy rozliczyć jako stanowią-
ce podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, w którym pracownik 
otrzymał tę wypłatę lub miał ją postawioną do dyspozycji.

W zasiłkach
W pierwszym miesiącu po przywróceniu do pracy pracownik będzie miał prawo do świad-
czeń w razie choroby i macierzyństwa, tj. wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku 
chorobowego z ubezpieczenia społecznego.

R
Regulamin
Przepisy i rozporządzenia regulujące postępowanie w jakiejś dziedzinie, obowiązujące pra-
cowników jakiejś instytucji, członków organizacji itp.; też: dokument zawierający te przepisy 
i rozporządzenia.

W prawie pracy

Regulamin	pracy
Regulamin pracy tworzy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników nieobjętych 
zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Pracodawca jest zwolniony 
z tego obowiązku, jeżeli w zakładzie pracy funkcjonuje układ zbiorowy pracy. Dodatkowo 
pracodawca może, ale nie musi tworzyć regulaminu pracy, jeżeli zatrudnia mniej niż 20 pra-
cowników.

Regulamin jest podstawowym aktem wewnętrznym w zakładzie pracy określającym pra-
wa i obowiązki stron stosunku pracy związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy. 
Regulamin pracy nie powinien powielać przepisów Kodeksu pracy, lecz jedynie dostosowy-
wać ogólne zasady do organizacji pracy u konkretnego pracodawcy. Pracodawca powinien 
ustalić w nim m.in.: 

■■ organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej 
zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, w tym także w odzież 
i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, 
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■■ systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
■■ porę nocną,
■■ termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
■■ wykazy prac wzbronionych młodocianym oraz kobietom,
■■ rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu 

odbywania przygotowania zawodowego, wykaz prac lekkich dozwolonych pracownikom 
młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe, 

■■ obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a tak-
że sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną 
pracą,

■■ przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia, obecności oraz usprawie-
dliwiania nieobecności w pracy,

■■ rodzaje kar stosowanych zgodnie z przepisami o odpowiedzialności porządkowej.
W regulaminie pracy można wprowadzać również inne zapisy dotyczące organizacji 

i porządku w pracy, jednak nie mogą być one niezgodne z przepisami prawa pracy. Niedo-
puszczalne jest np. jednostronne ustalenie w regulaminie pracy zakazu podejmowania 
przez pracowników działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy bez jego zgody. Praco-
dawca może też wprowadzać postanowienia korzystniejsze dla pracowników niż wynikają-
ce z Kodeksu pracy. 

Regulamin pracy ustala pracodawca z działającą u niego organizacją związkową. Jeżeli 
taka nie występuje w zakładzie pracy lub jeżeli strony nie uzgodnią treści regulaminu w usta-
lonym terminie, pracodawca ma prawo ustalić regulamin samodzielnie.

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowni-
ków zakładu pracy w sposób zwyczajowo przyjęty, np. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Pracodawca nie powinien zapisywać w regulaminie zbyt wielu kwestii, szczególnie nie-
wymaganych przepisami prawa. Procedura jego zmiany jest taka sama jak wprowadzenia, co 
oznacza, że przy jakichkolwiek zmianach procedurę tę trzeba podejmować na nowo. 

Obowiązkiem pracodawcy jest również zaznajomienie nowo zatrudnianych pracowników 
z obowiązującym u niego regulaminem pracy. Pracownik powinien być z nim zapoznany 
przed podjęciem pracy; do celów dowodowych ważne jest również, aby fakt ten był potwier-
dzony przez pracownika (np. na kopii dokumentu). Pracodawca, który nie ma obowiązku 
tworzenia regulaminu, przy przyjęciu pracownika do pracy informuje go na piśmie o najważ-
niejszych kwestiach związanych z organizacją pracy (np. o godzinach pory nocnej czy zasa-
dach potwierdzania obecności w pracy lub usprawiedliwiania nieobecności). 

Regulamin	zfśs
Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (bądź two-
rzący go mimo braku obowiązku) powinni opracować i wprowadzić regulamin zfśs. Powinni w nim 
określić zasady oraz warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, a także 
przeznaczania tych środków na poszczególne cele i rodzaje prowadzonej przez pracodawcę dzia-
łalności socjalnej. Fundusz socjalny obowiązkowo muszą tworzyć pracodawcy:

■■ zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty,

■■ prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów bu-
dżetowych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników).
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W uzgadnianiu treści regulaminu biorą udział organizacje związkowe działające u pra-
codawcy. W przypadku gdy w zakładzie pracy istnieje kilka związków zawodowych 
i w terminie 30 dni nie przedstawią pracodawcy wspólnie uzgodnionego stanowiska doty-
czącego regulaminu, decyzję w sprawie jego zapisów i wprowadzenia podejmuje praco-
dawca. Powinien jedynie rozpatrzyć odrębne stanowiska organizacji związkowych, które 
jednak nie są dla niego wiążące. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja 
związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezento-
wania jej interesów.

W wynagrodzeniach

Regulamin	wynagradzania	
Regulamin wynagradzania określa warunki i zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę, po-
nadto może określać inne świadczenia związane z pracą oraz zasady ich przyznawania. 
Przez wynagrodzenie za pracę należy rozumieć wynagrodzenie zasadnicze pracownika 
oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia (nagrody, premie, dodatki itp.). Regulamin musi 
ustalać warunki wynagradzania za pracę w taki sposób, aby na jego podstawie było możli-
we określenie wynagrodzeń poszczególnych pracowników. W celu określenia wynagro-
dzenia ustala się wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodze-
nia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych 
(dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wyko-
nywania danej pracy. 

W zakresie dotyczącym warunków wynagradzania za pracę regulamin określa przede 
wszystkim systemy wynagradzania stosowane u danego pracodawcy (czasowy, akordowy, 
prowizyjny bądź mieszany, np. czasowo-prowizyjny).

Regulamin tworzy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników nieobjętych 
zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pra-
cy. Akt ten obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym 
pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagra-
dzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie 
i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków 
umów o pracę.

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa za-
kładowa organizacja związkowa, pracodawca z nią uzgadnia regulamin. Regulamin wyna-
gradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pra-
cowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Regulamin	zfśs
Regulamin zfśs powinien zawierać w szczególności:

■■ podstawy prawne jego obowiązywania,
■■ określenie wysokości odpisu na zfśs, warunki zwiększenia odpisu,
■■ wskazanie osób uprawnionych do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z fun-

duszu,
■■ określenie rodzajów działalności socjalnej,
■■ wskazanie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu,
■■ określenie trybu ubiegania się o świadczenia.
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Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zfśs powinny być uza-
leżnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania 
z funduszu.

W zasiłkach

Regulamin	wynagradzania
W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się składniki wynagrodzenia, jeżeli 
postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu przewidują zmniej-
szanie ich za okres niezdolności do pracy.

W regulaminie powinien być określony sposób wyliczania danego składnika, tj. czy dany 
składnik wynagrodzenia (premia lub dodatek) jest pomniejszany za dni nieobecności w pracy 
i w jaki sposób. Od sposobu pomniejszania składnika wynagrodzenia zależy to, czy należy 
go uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku. Jeżeli dany składnik jest pomniejszany w spo-
sób proporcjonalny, to należy go wliczać do podstawy wymiaru po uzupełnieniu. Jeśli za 
okres nieobecności jest pomniejszany w sposób nieproporcjonalny, to w podstawie wymiaru 
zasiłku uwzględnia się go w kwocie faktycznie wypłaconej.

Renta
Okresowe lub dożywotnie świadczenie pieniężne, zapewniające osobie uprawnionej środki 
utrzymania w określonych sytuacjach życiowych.

W emeryturach i rentach
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia 
łącznie następujące warunki: 

■■ został uznany za niezdolnego do pracy,
■■ ma wymagany (uzależniony od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy) okres 

składkowy i nieskładkowy,
■■ niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) 

lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świad-
czenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Wymóg powstania niezdolności do pracy w powyższym czasie nie dotyczy osób, które: 

■■ zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy,
■■ posiadają wymagany okres składkowy i nieskładkowy oraz 
■■ legitymują się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku 

mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym. 
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili 

śmierci miała: 
■■ ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo
■■ spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do 
pracy.

Prawo do renty rodzinnej mogą nabyć również uprawnieni członkowie rodziny osoby, 
która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 
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Rozwiązanie umowy o pracę
Zaprzestanie współpracy na podstawie umowy łączącej strony.

W prawie pracy

Rozwiązanie	umowy	o	pracę	bez	wypowiedzenia	
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika oraz 
z przyczyn przez niego niezawinionych.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić 
w przypadku: 

■■ ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 
■■ popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa uniemożli-

wiającego mu dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest 
oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

■■ zawinionej utraty przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku.
Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia tylko w okresie 1 miesiąca od uzy-

skania wiadomości o uzasadniających to okolicznościach. W przypadku gdy przyczyną zwolnie-
nia jest naruszenie obowiązków pracowniczych, dotyczy to podstawowych obowiązków. Ponadto 
naruszenie musi być ciężkie, np. spożywanie przez pracownika alkoholu w pracy. Przy rozwią-
zywaniu umowy o pracę z powodu utraty uprawnień do wykonywania zawodu ich utrata musi 
wynikać z winy pracownika, a nie np. z przyczyn obiektywnych, tj. z powodu pogorszenia się 
jego stanu zdrowia. W razie popełnienia przez pracownika przestępstwa musi to być przestęp-
stwo uniemożliwiające mu dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku. 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może również nastąpić bez winy pracownika. 
Może ono mieć miejsce w przypadku przedłużającej się usprawiedliwionej nieobecności pra-
cownika, jeżeli:

■■ niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika trwała dłużej niż 3 miesiące 
(gdy pracownik jest zatrudniony u pracodawcy krócej niż 6 miesięcy), 

■■ niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika trwała dłużej niż łączny okres 
pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadcze-
nia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u praco-
dawcy co najmniej 6 miesięcy lub gdy niezdolność do pracy została spowodowana wy-
padkiem przy pracy lub chorobą zawodową),

■■ usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn niż powyższe 
trwała dłużej niż 1 miesiąc. 
Niezdolność do pracy pracownik musi udokumentować zaświadczeniem lekarskim. Po 

odzyskaniu zdolności do pracy i powrocie pracownika do pracy pracodawca nie może go 
zwolnić z pracy z powodu tej nieobecności.

Przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca musi zasięgnąć opi-
nii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej ze wskazaniem przyczyny 
rozwiązania umowy. Organizacja związkowa ma 3 dni na zgłoszenie zastrzeżeń. Opinia 
związku zawodowego nie jest jednak dla pracodawcy wiążąca. 

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić na piśmie i zawierać przyczynę 
jej rozwiązania oraz pouczenie o możliwości odwołania się przez pracownika do sądu pracy. 
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Rozwiązać umowę bez wypowiedzenia może również pracownik. Może to nastąpić, gdy: 
■■ pracownik uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej 

przez niego pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go – w terminie wskaza-
nym w orzeczeniu – do innej pracy odpowiedniej ze względu na zdrowie i kwalifikacje,

■■ pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pra-
cownika, np. uporczywie nie wypłaca w terminie lub zaniża wypłatę wynagrodzenia.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika musi nastąpić w formie pi-

semnej z podaniem przyczyny wypowiedzenia. Na rozwiązanie umowy w tym trybie pracow-
nik ma 1 miesiąc od momentu zaistnienia uzasadniającej to okoliczności.

Rozwiązanie	umowy	o	pracę	na	mocy	porozumienia	stron
Jest to ugodowy tryb zakończenia trwania stosunku pracy. Inicjatorem porozumienia może 
być zarówno pracownik, jak i pracodawca. Na ten sposób rozwiązania umowy musi się 
jednak zgodzić druga strona umowy. Może on dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę. 
Zakończenie umowy następuje wówczas w ustalonym terminie. Jeżeli druga strona zapro-
ponuje inny termin zakończenia stosunku pracy, strona składająca ofertę powinna wyrazić 
na to zgodę. 

Porozumienie może być zawarte ustnie, jednak do celów dowodowych powinno być ono 
sporządzone na piśmie.

Jeżeli porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę zawarła pracownica, która nie 
wiedziała, że jest w ciąży, to taka pracownica może się skutecznie uchylić od skutków swoje-
go oświadczenia woli. W tej sytuacji pracodawca powinien uznać porozumienie za nieistnie-
jące, a gdy umowa już się rozwiązała, przywrócić ją do pracy.

Rozwiązanie	umowy	o	pracę	za	wypowiedzeniem 

Przy rozwiązywaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem istotne są okresy wypowiedzenia 
oraz zakładowy staż pracy pracownika. 

Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od rodzaju umowy o pracę. Wypowie-
dzenie umowy o pracę przez pracownika powinno być dokonane na piśmie, jednak nie musi 
wskazywać przyczyny. Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę powinno nastąpić na pi-
śmie, a przy umowie na czas nieokreślony musi zawierać przyczynę wypowiedzenia oraz 
pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy. Złożone w innej formie będzie skuteczne, ale 
będzie mogło być zakwestionowane przez pracownika. 

Przyczyna rozwiązania umowy o pracę (na czas nieokreślony dokonywanego przez pra-
codawcę) musi być konkretna, rzeczywista i uzasadniająca jej rozwiązanie.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę musi być po-
przedzone konsultacją z organizacją związkową, jeżeli pracownik do niej należy lub orga-
nizacja ta podjęła się ochrony jego interesów. Gdy pracodawca nie ma wiedzy na temat 
przynależności pracownika do organizacji związkowej, powinien wystąpić do niej z zapy-
taniem w tej sprawie. Stanowisko związków zawodowych nie jest jednak wiążące; praco-
dawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę mimo sprzeciwu organizacji 
związkowej. Obowiązek konsultacji nie istnieje przy wypowiadaniu innych rodzajów umów 
o pracę. 

Przy wypowiadaniu umów o pracę obowiązują liczne przepisy ochronne, np. chroniące 
przed zwolnieniem kobiety w ciąży czy osoby w wieku przedemerytalnym. 
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Nieprzyjęcie przez pracownika pisma z wypowiedzeniem umowy o pracę (składanego 
zarówno osobiście, jak i listem poleconym) nie wywołuje skutku prawnego. Umowa o pracę 
ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. W sytuacji gdy pracownik nie przyj-
mie prawidłowo złożonego wypowiedzenia, pracodawca powinien sporządzić notatkę i ra-
zem z pismem wypowiadającym umowę dołączyć do akt osobowych pracownika. 

Rozwiązanie	umowy	o	pracę	z	dniem	ukończenia	pracy,	dla	której	wykonania	
została	zawarta
Umowa na czas wykonania określonej pracy rozwiązuje się z chwilą ukończenia umówionej 
pracy, bez konieczności jej wypowiadania. Okres jej trwania jest bowiem wyznaczony efek-
tem w postaci ukończenia pracy, nie zaś konkretną datą. Nie ma w tym przypadku możliwo-
ści stosowania 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia (nawet gdyby strony zastrzegły go 
przy umowie trwającej dłużej niż 6 miesięcy). 

Jeżeli miałoby nastąpić rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży (po upływie 3. 
miesiąca ciąży), to taka umowa przedłuży się do dnia porodu.

Strony mogą jednak rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron, a także bez wypo-
wiedzenia zarówno z winy pracownika, bez jego winy, jak i z winy pracodawcy – gdy są 
spełnione warunki. Ponadto możliwe jest wypowiedzenie tego rodzaju umowy o pracę 
w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy, a także zwolnień grupowych. Stosowany 
jest wówczas 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. 

Rozwiązanie	umowy	o	pracę	z	upływem	czasu,	na	jaki	została	zawarta
Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na jaki została zawarta, dotyczy umów termi-
nowych, np. na czas określony. Jedynie w przypadku umów dłuższych niż 6-miesięczne stro-
ny mogą przewidzieć wcześniejsze wypowiedzenie (2-tygodniowe). Ponadto strony mogą 
rozwiązać umowę na czas określony w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy oraz 
zwolnień grupowych. Stosowany jest wówczas 2-tygodniowy termin wypowiedzenia. 

Nie ulegnie rozwiązaniu umowa o pracę na czas określony z pracownicą, która jest w 3. 
miesiącu ciąży. Zostanie ona przedłużona do czasu porodu.

Również inne umowy terminowe, np. na czas próbny, rozwiążą się z upływem czasu, na 
jaki zostały zawarte (jeżeli żadna ze stron nie wypowie jej wcześniej). Rodzajem umowy na 
czas określony jest też umowa na zastępstwo za nieobecnego pracownika. Rozwiąże się ona 
z momentem powrotu nieobecnego pracownika do pracy. 

Równoważny system czasu pracy
System, w którym możliwe jest wydłużenie wymiaru godzin do przepracowania w poszcze-
gólnych dniach i odpowiednie skracanie tego wymiaru w innych dniach.

W prawie pracy
W równoważnym systemie czasu pracy jest możliwe przedłużenie dobowego jej wymiaru 
do 12, 16 lub 24 godzin. W niektórych dniach tygodnia lub miesiąca praca może więc trwać 
do 12 godzin, 16 godzin (przy dozorze urządzeń lub pracach związanych częściowo z pozosta-
waniem w pogotowiu do pracy) lub nawet 24 godzin (przy pilnowaniu i ochronie mienia lub 
osób, a także pracach wykonywanych przez pracowników zakładowych straży pożarnych 
i służb ratowniczych). Jednak musi się to odbywać w ramach ogólnie obowiązujących pracow-
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nika norm czasu pracy oraz z zapewnieniem mu prawa do nieprzerwanego dobowego odpo-
czynku i odpoczynku tygodniowego. Przy pracy w wymiarze 16 lub 24 godzin na dobę odpo-
czynek dobowy powinien być zapewniony w wymiarze odpowiadającym co najmniej 
wymiarowi przepracowanych przez pracownika w danej dobie godzin. W tym przypadku nor-
my  czasu pracy pracownika zostają takie same, wydłużany jest jedynie jego dobowy wymiar 
czasu pracy. W okresie rozliczeniowym (przy zachowaniu odpoczynków) pracownik nie może 
przepracować więcej niż przypadająca na niego norma czasu pracy z danego okresu. 

Przy przedłużeniu wymiaru czasu pracy do 12 godzin co do zasady obowiązuje miesięczny 
okres rozliczeniowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może on być przedłużony 
do 3 miesięcy, a przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych 
do 4 miesięcy. Miesięczny okres rozliczeniowy jest stosowany do 16- i 24-godzinnego przedłu-
żenia wymiaru czasu pracy.

Od 23 sierpnia 2013 r. wszystkie okresy rozliczeniowe mogą być przedłużane do 12 mie-
sięcy w trybie ustalonym z organizacjami związkowymi lub na mocy porozumienia z pra-
cownikami bądź w układzie zbiorowym. 

W systemie równoważnego czasu pracy przekraczającym 8 godzin na dobę nie można 
zatrudniać:

■■ pracowników wykonujących pracę na stanowiskach, na których występują przekroczenia 
dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 

■■ pracownic w ciąży,
■■ pracowników opiekujących się dziećmi do 4 lat – bez zgody tych pracowników.

Patrz: odpoczynek

Ruchomy czas pracy
Organizacja czasu pracy, w której pracownik może rozpoczynać pracę o różnych godzinach 
w poszczególnych dniach.

W prawie pracy
Jest to rozkład czasu pracy, który może być stosowany w ramach systemów czasu pracy. W prak-
tyce, ze względów organizacyjnych, najczęściej występuje w systemie czasu pracy podstawo-
wym bądź równoważnym (jeżeli jest to możliwe). 

Od 23 sierpnia 2013 r. określony został tryb jego wprowadzania – w sposób przewidziany 
do wydłużonych okresów rozliczeniowych (w układzie zbiorowym bądź w porozumieniu ze 
związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników). Nie ma jednak obowiązku 
powiadamiania inspekcji pracy o jego wprowadzeniu. Możliwe jest również wprowadzenie 
go na pisemny wniosek pracownika. 

Ruchomy czas pracy można stosować w jednej z dwóch form. Możliwe jest: 
■■ ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania przez pra-

cowników pracy w poszczególnych dniach pracy lub
■■ określanie przedziału czasowego, w którym pracownicy powinni podjąć pracę. 

Późniejsze rozpoczęcie pracy oznacza późniejsze jej zakończenie. Może to dotyczyć za-
równo grupy pracowników (np. danego działu), jak i pojedynczych osób.

Przy ustaleniu późniejszego rozpoczynania pracy w poszczególne dni, wcześniejsze 
rozpoczynanie pracy w kolejnym dniu nie narusza doby pracowniczej ani nie powoduje 
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pracy w godzinach nadliczbowych, jednak muszą być zachowane minimalne odpoczynki 
dobowe i tygodniowe. W tym przypadku to pracodawca ustala godziny rozpoczynania pra-
cy. W sytuacji zaś, gdy jest wyznaczony przedział czasowy rozpoczynania pracy, o godzi-
nie rozpoczęcia decyduje pracownik i kończy ją w odpowiednio wydłużonym przedziale 
czasowym. 

Ruchomy przedział czasowy rozpoczynania (kończenia pracy) może być wykorzystywa-
ny np. w przypadku pracowników opiekujących się dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Dla pracodawcy korzystne jest stosowanie krótszych przedziałów godzinowych, np. 2-go-
dzinowego rozpoczynania pracy, tak aby nie utrudniało to organizacji pracy.

S
Składki
Kwoty pieniężne wpłacane najczęściej regularnie i obowiązkowo na rzecz określonych osób 
lub podmiotów (np. ZUS czy korporacji zawodowych).

W ubezpieczeniach
Płatnicy składek mają obowiązek finansować część składek na ubezpieczenia społeczne za 
ubezpieczonych (w części na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz pełną składkę wypad-
kową), a także przekazywać te składki do ZUS wraz ze składkami finansowanymi przez 
ubezpieczonego (w części na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz pełną składkę na 
ubezpieczenie chorobowe). Ponadto mają obowiązek odprowadzać do ZUS składki na ubez-
pieczenie zdrowotne pobrane z dochodu ubezpieczonego oraz opłacać składki na fundusze 
pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
i Fundusz Emerytur Pomostowych).

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne 
oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe są jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych. Stopa 
procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana indywidualnie dla każdego 
płatnika składek.

Składki nalicza się od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony w ustawie o sys-
temie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych.

Skrócenie okresu wypowiedzenia
Zawiadomienie o skróceniu okresu rozwiązania danej umowy.

W prawie pracy
Pracodawca może skrócić pracownikowi okres wypowiedzenia jednostronnie z 3 miesięcy 
maksymalnie do 1 miesiąca. Takie skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe tylko wów-
czas, gdy wypowiedzenie następuje: 

■■ z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
■■ z przyczyn niedotyczących pracowników.
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Pracodawca może również skrócić okres wypowiedzenia w drodze porozumienia z pra-
cownikiem. W tym przypadku można dowolnie ustalić długość okresu wypowiedzenia. Skró-
cenie okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia pracodawcy i pracownika nie zmienia 
trybu rozwiązania umowy o pracę.

W wynagrodzeniach
Pracownikowi, któremu pracodawca skrócił okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony z powodu:

■■ ogłoszenia upadłości pracodawcy,
■■ likwidacji pracodawcy,
■■ innych przyczyn niedotyczących pracowników

– przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałby, gdy-
by stosunek pracy rozwiązał się z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W ubezpieczeniach
Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia nie podlega składkom ZUS. Wyłączone 
z podstawy wymiaru składek są zarówno świadczenia przysługujące na podstawie przepisów 
prawa pracy, jak i inne odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypłacone pracownikowi 
z tego tytułu. Nie ma znaczenia, jak została ustalona kwota odszkodowania – czy na mocy 
porozumienia między pracodawcą a organizacjami związkowymi, układu zbiorowego pracy 
czy indywidualnej umowy. Koniecznym warunkiem wyłączenia takiego świadczenia z pod-
stawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy wypłatą świadczenia a rozwiąza-
niem stosunku pracy. Każde odszkodowanie jest zwolnione ze składek niezależnie od jego 
wysokości.

System czasu pracy
Zasady organizacji czasu pracy.

W prawie pracy
Pracodawca powinien wybrać optymalny do profilu swojej firmy system czasu pracy. Mogą 
być stosowane następujące systemy czasu pracy: 

■■ podstawowy, 
■■ równoważny, 
■■ przerywany, 
■■ zadaniowy, 
■■ skróconego tygodnia pracy, 
■■ pracy weekendowej, 
■■ pracy w ruchu ciągłym. 

Systemy czasu pracy powinny być wprowadzone w regulaminie pracy, układzie zbioro-
wym pracy lub w obwieszczeniu, jeżeli w zakładzie nie ma regulaminu pracy lub układu 
zbiorowego. Jedynie system pracy weekendowej oraz system skróconego tygodnia pracy po-
winny zostać wprowadzone w umowie o pracę.

W każdym z tych systemów dopuszczalne jest zatrudnianie pracowników na zmiany. Wy-
konują oni wówczas pracę według ustalonego rozkładu czasu pracy, przewidującego zmianę 
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pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby 
godzin, dni lub tygodni.

Najczęściej stosowanym systemem czasu pracy jest system podstawowy. Pracownicy za-
trudnieni w tym systemie wykonują pracę zgodnie z ustalonym rozkładem po 8 godzin dzien-
nie. Natomiast praca ponad 8 godzin jest dla nich pracą nadliczbową, która powinna zostać 
zrekompensowana czasem wolnym lub odpowiednim dodatkiem.

System weekendowy polega na wykonywaniu pracy jedynie w piątki, soboty, niedziele 
i święta. W tym systemie czas pracy może zostać przedłużony maksymalnie do 12 godzin 
na dobę. 

Przerywany system czasu pracy umożliwia wprowadzenie przerwy w pracy, która nie 
może być dłuższa niż 5 godzin. Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy, ale za czas tej 
przerwy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia na-
leżnego za czas przestoju. System przerywanego czasu pracy może być wprowadzony:

■■ w układzie zbiorowym pracy lub
■■ w porozumieniu zawieranym z zakładową organizacją związkową, a gdy w zakładzie nie 

działa związek zawodowy – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonio-
nymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.
System skróconego tygodnia polega na wykonywaniu pracy przez pracownika przez 

mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia. Powoduje to możliwość wydłużenia czasu pracy w dni 
pracy maksymalnie do 12 godzin na dobę.
Patrz: zadaniowy czas pracy, równoważny system czasu pracy

Ś
Świadczenie
Obowiązek wykonania lub przekazania czegoś na czyjąś rzecz; też: to, co jest z tytułu takich 
zobowiązań wykonywane lub przekazywane.

W prawie pracy

Świadczenie	rehabilitacyjne
Pracownik, który długotrwale choruje, podlega ochronie przed zwolnieniem z pracy przez 
okres zasiłkowy i przez 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Za czas prze-
bywania na świadczeniu rehabilitacyjnym pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczyn-
kowego.

W wynagrodzeniach

Świadczenie	nieodpłatne
Świadczenia o konkretnym wymiarze finansowym przyznane bezpłatnie pracownikom lub 
osobom wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Świadczenia te mogą 
mieć charakter nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi czy osobie wykonującej umowę 
cywilnoprawną: rzeczy (np. samochodu służbowego do celów prywatnych), usług (np. opła-
cenie pakietu medycznego) czy nieruchomości (np. mieszkania do celów prywatnych).
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Świadczenie	rzeczowe
Świadczenia rzeczowe pracodawcy oferują pracownikom w ramach funkcjonującego w fir-
mie systemu wynagradzania. Świadczenia te mogą mieć charakter regularny lub mogą być 
przyznawane okolicznościowo. 

Pracodawca, który zdecyduje o przyznaniu pracownikom świadczeń rzeczowych, powi-
nien postanowienia w tym zakresie zawrzeć w przepisach wewnątrzzakładowych, np. w ukła-
dzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania. W przypadku gdy zatrudniający 
nie jest zobowiązany do tworzenia tych dokumentów, informacje o przyznaniu benefitów 
rzeczowych zamieszcza w umowie o pracę lub w innym akcie, na mocy którego nawiązano 
stosunek pracy. 

Niektóre świadczenia rzeczowe pracodawcy mogą przyznawać w ramach prowadzonej 
działalności socjalnej, ale z uwzględnieniem sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej osoby 
uprawnionej. W pozostałych przypadkach zatrudniający finansuje świadczenia rzeczowe ze 
środków obrotowych.

W ubezpieczeniach
Świadczenia z ZUS mogą mieć różną formę, tj. pieniężną (renty, zasiłki, emerytury) i rzeczo-
wą (sprzęt rehabilitacyjny, świadczenia w naturze).

W różnych sytuacjach życiowych mogą przysługiwać następujące świadczenia:
■■ z tytułu choroby i macierzyństwa:

– zasiłek chorobowy,
– zasiłek macierzyński,
– zasiłek opiekuńczy,
– zasiłek wyrównawczy,
– świadczenie rehabilitacyjne,

■■ z tytułu długotrwałej niezdolności do pracy:
– renta z tytułu niezdolności do pracy,
– renta szkoleniowa,

■■ z tytułu starości:
– emerytura,
– dodatek pielęgnacyjny do emerytur i rent,

■■ z tytułu śmierci żywiciela:
– renta rodzinna,
– dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,

■■ z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
– jednorazowe odszkodowanie,
– zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego,
– świadczenie rehabilitacyjne,
– świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych,
– zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów ortopedycznych,

■■ inne świadczenia:
– zasiłek pogrzebowy,
– renta socjalna,
– świadczenie przedemerytalne,
– rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS.
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Świadczenie	nieodpłatne
Pracodawca, oprócz wypłat pieniężnych (wynagrodzenia w gotówce), może przekazywać 
swoim pracownikom i zleceniobiorcom świadczenia nieodpłatne. Ich wartość pieniężna, jako 
przychód uzyskany z tytułu stosunku pracy, z zasady stanowi podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem są nieodpłatne świadczenia 
zwolnione ze składek na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Świadczenia	rzeczowe
Pracodawca, oprócz wypłat pieniężnych (wynagrodzenia w gotówce), może przekazywać 
swoim pracownikom, członkom rady nadzorczej i zleceniobiorcom świadczenia w naturze. 
Ich wartość z zasady stanowi podstawę wymiaru składek. Wyjątkiem są świadczenia zwol-
nione ze składek na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, m.in. świadcze-
nia rzeczowe wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy czy świadczenie 
rzeczowe w postaci działki gruntu.

Wartość przyznanego świadczenia w naturze, które trzeba uwzględnić w podstawie 
wymiaru składek, należy ustalać w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego 
w przepisach o wynagradzaniu, obowiązujących w firmie. Jeśli wewnętrzne przepisy obo-
wiązujące w danej firmie nie określają pieniężnej wartości poszczególnych rodzajów 
świadczeń w naturze, należy stosować sposób wyceny wynikający z § 3 powyższego roz-
porządzenia, tj.:

■■ wartość rzeczy lub usług wchodzących w zakres działalności gospodarczej pracodawcy 
lub zleceniodawcy – wyceniać według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pra-
cownicy czy zleceniobiorcy, 

■■ wartość rzeczy lub usług zakupionych przez pracodawcę lub zleceniodawcę – wyceniać 
według cen ich zakupu,

■■ wartość udostępnienia lokalu mieszkalnego – wyceniać według:
–  wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej 

– dla mieszkania spółdzielczego typu lokatorskiego i własnościowego,
– wysokości czynszu wyznaczonego dla lokalu przez gminę – dla lokali komunalnych,
–  wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na 

danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy – dla lokali własnościowych, z wy-
łączeniem wymienionych w pkt. 1, a także dla domów stanowiących własność pry-
watną,

–  wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel – dla lo-
kali w hotelach.

W zasiłkach

Świadczenie	rehabilitacyjne
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobie-
rania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja ro-
kują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolno-
ści do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne za okres 
pierwszych 3 miesięcy wynosi 90%, a za kolejny okres 75% podstawy wymiaru zasiłku choro-



20 kwietnia 2015 r.    www.serwispp.infor.pl70

bowego. Jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub jest następstwem choroby za-
wodowej albo wypadku, świadczenie wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Świadczenie	rzeczowe
Przy ustalaniu świadczeń chorobowych w podstawie wymiaru uwzględnia się, oprócz wyna-
grodzenia zasadniczego, także inne składniki wynagrodzenia, od których jest opłacana skład-
ka na ubezpieczenie chorobowe. Warunkiem ich uwzględnienia jest ich oskładkowanie i nie-
wypłacanie za okresy pobierania tych świadczeń. Przy ustalaniu podstawy wymiaru 
świadczeń chorobowych nie uwzględnia się składników, które przysługują pracownikowi 
niezależnie od tego, czy świadczy pracę, w tym m.in. świadczeń rzeczowych. Nie ma znacze-
nia fakt, że ich wartość podlega oskładkowaniu. 

Składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okresy pobierania 
świadczeń chorobowych przysługujących w czasie trwania zatrudnienia, podlegają uwzględ-
nieniu w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego po ustaniu zatrudnienia. W związku 
z tym ich wartość pracodawca powinien wykazywać w przekazywanym do ZUS zaświadcze-
niu płatnika składek – np. na druku ZUS Z-3.

Świadczenie	w	naturze
Otrzymane przez pracownika od pracodawcy wynagrodzenie w naturze (np. deputat węglo-
wy) powinno być uwzględnione w podstawie wymiaru przysługującego wynagrodzenia cho-
robowego (zasiłku chorobowego), chyba że niezdolność do pracy nie ma wpływu na jego 
przyznanie i wypłatę. 

Świadectwo pracy
Dokument potwierdzający zakończone zatrudnienie.

W prawie pracy
W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca wydaje pracowni-
kowi świadectwo pracy. Dokument ten zawiera podstawowe informacje dotyczące stosunku 
pracy, który ustał (np. informacje o okresach i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych 
stanowiskach, trybie rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy). 

Pracownik, który zawiera z pracodawcą umowy terminowe, otrzymuje świadectwo pracy 
w okresie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z tych umów, chyba że zażąda wydania świa-
dectwa po każdej z nich. Jeżeli umowa terminowa zakończy się po upływie 24 miesięcy od 
zawarcia pierwszej z umów, to świadectwo należy wydać po zakończeniu drugiej umowy.

Pracownik w każdym czasie może zażądać wydania świadectw pracy w związku z zakoń-
czonymi stosunkami pracy. Świadectwa pracy wydaje się wówczas w ciągu 7 dni od złożenia 
pisemnego wniosku przez pracownika. 

W przypadku pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony świadectwo pracy należy 
wydać w dniu rozwiązania umowy o pracę, a jeżeli wydanie świadectwa w tym dniu nie jest 
możliwe, trzeba je wydać w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stosunku pracy. Pracownik 
może wystąpić o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Praco-
dawca ma 7 dni na jego rozpatrzenie. Jeżeli odrzuci wniosek o sprostowanie, pracownik może 
wystąpić o takie sprostowanie do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia, kiedy pracodawca poin-
formował go o odrzuceniu wniosku. 
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W wynagrodzeniach
W przypadku niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy pracow-
nikowi przysługuje w stosunku do pracodawcy roszczenie o naprawienie wynikłej z tego 
powodu szkody. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozosta-
wania bez pracy z powodu błędów w świadectwie lub jego nieterminowego wydania. Nie 
może ono przekraczać 6-tygodniowego wynagrodzenia pracownika. Odszkodowanie należy 
obliczyć według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewyko-
rzystany urlop wypoczynkowy.

T
Telepraca
Praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W prawie pracy
Warunki wykonywania telepracy ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową orga-
nizacją związkową. Jeżeli taka organizacja nie działa u pracodawcy, pracodawca ustala 
te warunki w regulaminie po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielami pracow-
ników. 

Umowę o telepracę można zawrzeć od razu przy zatrudnieniu lub w jego trakcie. Elemen-
ty umowy o pracę są w tym przypadku takie same jak dla każdej umowy o pracę, jednak 
z jednym wyjątkiem. Umowa o pracę pracownika przyjmowanego do pracy jako telepracow-
nika musi zawierać dodatkowo uzgodnione między stronami umowy warunki wykonywania 
pracy w tej formie. W trakcie trwającego zatrudnienia rozpoczęcie pracy w formie telepracy 
może nastąpić na podstawie porozumienia stron zawartego między pracodawcą a pracowni-
kiem, w którym należy określić warunki wykonywania telepracy. Wniosek o taką zmianę 
charakteru pracy może pochodzić od pracodawcy lub pracownika. Pracodawca powinien w mia-
rę możliwości uwzględnić wniosek pracownika w tym zakresie i umożliwić mu wykonywa-
nie obowiązków służbowych w formie telepracy. Telepracownik nie może być traktowany 
gorzej niż inni pracownicy.

W wynagrodzeniach
W przypadku wykorzystywania w pracy przez telepracownika sprzętu stanowiącego jego 
własność przysługuje mu ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu lub 
regulaminie dotyczących telepracy. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod 
uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz 
ilość wykorzystanego materiału (np. toner do drukarki) na potrzeby pracodawcy i jego ceny 
rynkowe.

W podatkach dochodowych
Ekwiwalent z tytułu użytkowania prywatnego sprzętu przez telepracownika jest zwolniony 
z podatku (art. 21 ust. 1 pkt 13 updof).
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W ubezpieczeniach
Telepracownik podlega ubezpieczeniom według zasad przewidzianych dla ogółu pracowni-
ków. Obowiązkowe są więc dla niego ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, choro-
bowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne.

U
Umowa o pracę
Umowa zawierana między pracodawcą a pracownikiem, na podstawie której pracownik zobo-
wiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez pracodawcę, a pracodawca – do 
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

W prawie pracy
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jej podstawowe elementy to: 

■■ strony umowy, 
■■ rodzaj umowy, 
■■ data zawarcia umowy, 
■■ warunki pracy i płacy, takie jak: 

– rodzaj pracy, 
– miejsce wykonywania pracy, 
–  wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem jego składni-

ków, 
– wymiar czasu pracy, 
– termin rozpoczęcia pracy. 
Nie wszystkie wymienione elementy umowy o pracę mają jednakową rangę. Brak okre-

ślenia stron umowy o pracę oraz rodzaju pracy powoduje nieważność umowy o pracę, nato-
miast brak innych elementów nie powoduje takich skutków. 

Nieokreślenie np. rodzaju umowy ma ten skutek, że umowę uważa się za zawartą na czas 
nieokreślony. 

Również nieokreślenie miejsca świadczenia pracy nie powoduje nieważności umowy. 
Przyjmuje się wówczas, że takim miejscem jest siedziba pracodawcy. 

Oprócz ww. elementów umowy o pracę występują jeszcze inne, które są obowiązkowe 
tylko w szczególnych sytuacjach.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w umowie 
o pracę należy określić liczbę godzin pracy ponad obowiązujący ich wymiar czasu pracy, 
którego przekroczenie będzie uprawniało pracownika do dodatku do wynagrodzenia za pra-
cę, takiego jak za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 5 k.p.).  

W szczególnych przypadkach w umowie o pracę pracodawca powinien zawrzeć rów-
nież system czasu pracy (np. system pracy weekendowej, system skróconego tygodnia 
pracy). 

Wśród umów o pracę wyróżnia się umowy na okres próbny, na czas określony, na zastęp-
stwo, na czas wykonywania określonej pracy i na czas nieokreślony. 
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W wynagrodzeniach
W umowie powinno być określone wynagrodzenie za pracę, ale jego pominięcie nie powodu-
je nieważności samej umowy. Ustala się je wówczas na podstawie obowiązujących w zakła-
dzie pracy przepisów płacowych, a jeżeli ich nie ma, to zgodnie z ogólnymi zasadami, które 
uwzględniają zapewnienie godziwego wynagrodzenia za pracę i jego minimalnej wysokości 
(art. 13, art. 29 § 1 pkt 2 oraz art. 78 § 1 k.p.).

W ubezpieczeniach
Umowa o pracę jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Urlop
1. Ustawowo zagwarantowana, płatna lub niepłatna przerwa w wykonywaniu pracy.
2. Przerwa w służbie wojskowej, w odbywaniu kary pozbawienia wolności itp.

W prawie pracy

Urlop	bezpłatny
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Praco-
dawca nie może samodzielnie skierować pracownika na urlop bezpłatny. Przy udzielaniu 
urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność od-
wołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłat-
nego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej 
sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres takiego urlopu bezpłatnego wlicza się do 
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Urlop	macierzyński
Pracownica, która urodzi jedno dziecko przy jednym porodzie, ma prawo do urlopu macie-
rzyńskiego w wymiarze 20 tygodni, bez względu na to, czy jest to jej pierwsze czy kolejne 
dziecko. Natomiast w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie 
przysługuje jej urlop macierzyński w wymiarze:

■■ 31 tygodni przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie,
■■ 33 tygodni przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie,
■■ 35 tygodni przy urodzeniu czworga dzieci przy jednym porodzie,
■■ 37 tygodni przy urodzeniu pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu może przypadać maksymalnie 6 tygodni urlopu macie-
rzyńskiego. Jeżeli pracownica nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem, to 
pierwszym dniem tego urlopu jest dzień porodu.

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskie-
go, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim przypadku niewykorzy-
stanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziec-
ko, na jego pisemny wniosek.

Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu 
macierzyńskiego najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza 
zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, po-
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twierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego 
wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części 
urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

W sytuacji gdy po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie pracowni-
ca wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobi-
stej opieki nad dzieckiem, jej urlop macierzyński może zostać przerwany na okres pobytu w szpi-
talu. W tym czasie może go wykorzystać pracownik-ojciec wychowujący dziecko. Wymiar 
urlopu macierzyńskiego wykorzystanego przez obydwoje rodziców w takiej sytuacji nie może 
przekroczyć łącznie przysługującego im wymiaru. Nie można więc udzielić tego urlopu w wy-
miarze wyższym niż 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie 
lub wyższym niż 31–37 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jed-
nym porodzie (w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie).

W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu wycho-
wującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.

Pracownikom przysługuje prawo do dobrowolnego dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go. Mogą z niego skorzystać bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyń-
skiego. Pracownicy korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego otrzymują zasiłek 
macierzyński. Mają również prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy na takich samych 
zasadach jak pracownicy korzystający z podstawowego urlopu macierzyńskiego. Aby otrzy-
mać dodatkowy urlop macierzyński, pracownik musi złożyć pisemny wniosek do pracodaw-
cy najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. O dodatkowy urlop macierzyński 
może również wystąpić pracownica nie później niż 14 dni po porodzie. Wówczas w jednym 
wniosku może się zwrócić do pracodawcy o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodziciel-
ski w pełnym wymiarze. Pracodawca musi ten wniosek uwzględnić. Pracownicy mogą korzy-
stać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w dwóch częściach przypadających bezpośred-
nio jedna po drugiej w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Dodatkowy urlop 
macierzyński przysługuje w wymiarze do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka 
przy jednym porodzie oraz do 8 tygodni w przypadku ciąży mnogiej. 

Z prawa do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego mogą korzystać 
również rodzice adopcyjni. Zasady udzielania tego urlopu są takie same jak w przypadku 
rodziców biologicznych.

Urlop	na	żądanie
Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i we wskazanym przez niego 
terminie 4 dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Urlop ten nie jest 
urlopem dodatkowym, lecz wchodzi w skład podstawowego wymiaru urlopu wypoczynkowe-
go, tj. 20 lub 26 dni. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpo-
częcia tego urlopu. Należy go udzielać na dni pracy, a nie na godziny.

Urlop	ojcowski
Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi-ojcu dziecka w wymiarze 2 tygodni. Zatrudniony 
musi go wykorzystać w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. Ojcowie adopcyjni 
mogą skorzystać z tego urlopu najpóźniej do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia 
się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiąz-
ku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. 
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Urlopu tego nie trzeba wykorzystywać bezpośrednio po podstawowym albo dodatkowym 
urlopie macierzyńskim. Można zatem skorzystać z niego po przerwie. 

W czasie urlopu ojcowskiego pracownikowi-ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński. 
Pracownik przebywający na urlopie ojcowskim podlega takiej samej ochronie przed zwol-

nieniem z pracy jak matka dziecka na urlopie macierzyńskim. Pracodawca nie może wręczyć 
mu wypowiedzenia ani inaczej rozwiązać z nim stosunku pracy, chyba że natychmiastowo 
z winy pracownika albo za wypowiedzeniem w związku z ogłoszeniem upadłości bądź likwi-
dacji firmy. 

Aby otrzymać urlop ojcowski, pracownik musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek naj-
później na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Pracodawca ma obowiązek ten wniosek 
uwzględnić.

Urlop	okolicznościowy

Patrz: zwolnienia od pracy

Urlop	rodzicielski
Urlop rodzicielski należy się tylko wówczas, gdy pracownik wykorzysta cały urlop macie-
rzyński, zarówno podstawowy, jak i dodatkowy. Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio 
po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Należy się on pracownikowi w wy-
miarze 26 tygodni bez względu na liczbę urodzonych dzieci podczas jednego porodu.

Z urlopu rodzicielskiego może korzystać matka, a także ojciec dziecka. Rodzicie mogą 
korzystać z tego urlopu jednocześnie lub mogą się tym urlopem dzielić. 

Urlopu rodzicielskiego udziela się jednorazowo lub w 3 częściach, z których każda może 
trwać minimalnie 8 tygodni. Urlopu udziela się w tygodniach lub ich wielokrotności.

O urlop rodzicielski pracownik może wystąpić od razu, tzn. najpóźniej 14 dni po poro-
dzie, składając jednocześnie wniosek o pełny wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
oraz urlop rodzicielski w pełnym 26-tygodniowym wymiarze. Pracownik może także wystę-
pować z wnioskiem o udzielenie tego urlopu w częściach. Wówczas taki wniosek składa 
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

W trakcie urlopu rodzicielskiego pracownik może pracować u pracodawcy, u którego ko-
rzysta z tego urlopu, maksymalnie w wymiarze 1/2 etatu. Wówczas ma prawo do wynagro-
dzenia proporcjonalnego do wymiaru etatu, a w pozostałej części do zasiłku macierzyńskie-
go. O podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego pracownik występuje do pracodawcy 
z wnioskiem najpóźniej na 14 dni przed podjęciem pracy. Pracodawca może nie zgodzić się 
na podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, jeżeli jest to niemożliwe ze względu na:

■■ rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika,
■■ organizację pracy.

Przyczynę odmowy pracodawca powinien przedstawić pracownikowi na piśmie.

Urlop	szkoleniowy
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego 
zgodą (również dorozumianą) przysługuje urlop szkoleniowy. Wymiar tego urlopu wynosi 
6 dni w przypadku pracowników przystępujących do egzaminów:

■■ eksternistycznych, 
■■ maturalnego,
■■ potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
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Pracownikowi będącemu na ostatnim roku studiów pracodawca powinien udzielić 21 dni 
urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystą-
pienie do egzaminu dyplomowego. Pracodawca nie musi więc udzielać dokształcającemu się 
pracownikowi urlopu szkoleniowego w innych celach, np. w czasie egzaminów semestralnych. 

Pracodawca udziela urlopu szkoleniowego w dni, które są dla pracownika dniami pracy, 
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

Uprawnienia do urlopu szkoleniowego odrębnie (korzystniej) mogą kształtować pragma-
tyki służbowe.

Urlop	wychowawczy
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wy-
miarze do 36 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia przez nie 5. roku życia. Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się 
wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.

Pracownik może skorzystać jeszcze dodatkowo z urlopu wychowawczego w wymiarze do 
36 miesięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jeżeli z powo-
du stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
sprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Od 1 października 2013 r. jeden miesiąc urlopu wychowawczego jest przypisany wyłącz-
nie do jednego z rodziców dziecka. Oznacza to, że tego jednego miesiąca urlopu wychowaw-
czego nie może wykorzystać drugi z rodziców. Od powyższej reguły przewidziano jednak 
wyjątki. Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze pełnych 36 mie-
sięcy, jeżeli:

■■ drugi rodzic dziecka nie żyje,
■■ drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
■■ drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa 

ograniczeniu lub zawieszeniu, a także gdy
■■ dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do urlopu wychowawczego 
mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy. 
Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek pracownika. Może być wykorzystany naj-
wyżej w 5 częściach.

Urlop	wypoczynkowy
Pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Może z niego skorzystać za zgo-
dą pracodawcy.

Jeżeli pracownik ma staż urlopowy poniżej 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu. W przy-
padku stażu w wysokości co najmniej 10 lat pracownikowi należy się 26 dni urlopu wypo-
czynkowego. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają urlop wypo-
czynkowy proporcjonalny do wymiaru etatu.

Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa z początkiem każdego roku kalen-
darzowego. Inaczej prawo do urlopu nabywają pracownicy podejmujący pierwszą w życiu 
pracę. Urlop przysługuje im po każdym miesiącu pracy, w wymiarze 1,66 dnia, jeżeli posia-
dają krótszy niż 10-letni staż urlopowy. Urlopu tego nie zaokrągla się do pełnych dni. Dopie-
ro od następnego roku pracownicy ci nabywają prawo do urlopu na zasadach obowiązujących 
pozostałych pracowników.
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Urlopu udziela się na dni pracy. Pracodawca powinien pamiętać, że jedna część urlopu 
wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym powinna składać się co najmniej z 14 ko-
lejnych dni kalendarzowych.

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w tym roku, w którym nabył do niego 
prawo. Wyjątkiem od tej zasady jest udzielenie urlopu zaległego najpóźniej do 30 września 
następnego roku. Dotyczy to wszystkich przypadków niewykorzystania urlopu zgodnie z pla-
nem urlopów lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami (przesunięcie urlopu, odwołanie z urlo-
pu itp.). Pracodawca, nie udzielając w podanych terminach urlopu wypoczynkowego, popeł-
nia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, narażając się na ukaranie grzywną 
w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

W przypadku zmiany pracodawcy urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi 
proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danej firmie. Jeżeli pracownik podejmie pracę 
u kolejnego pracodawcy w trakcie miesiąca, za ten miesiąc urlop należy mu się od dotychcza-
sowego pracodawcy, chociażby przepracował tylko jeden dzień.

Urlop proporcjonalny przysługuje również w przypadku powrotu pracownika z urlopu 
wychowawczego, bezpłatnego, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia 
wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, odbywania zasadniczej służby woj-
skowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego 
albo ćwiczeń wojskowych. Zasada ta dotyczy tylko okresów trwających co najmniej jeden 
miesiąc. Za takie okresy nie przysługuje urlop wypoczynkowy. Należy zauważyć, że oma-
wiana sytuacja dotyczy przypadków, gdy pracownik powraca do pracy po okresie nieobecno-
ści. Jeśli pracownik powraca z urlopu wychowawczego, obniżenie urlopu wypoczynkowego 
nie następuje w roku, w którym pracownik rozpoczął korzystanie z urlopu wychowawczego.

W wynagrodzeniach

Urlop	bezpłatny
Zasadą jest, że pracownikowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego nie przysługuje wynagro-
dzenie. 

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy 
u innego pracodawcy. W takim przypadku dotychczasowy pracodawca nie płaci nieobecne-
mu pracownikowi wynagrodzenia, płaci je natomiast pracodawca, u którego pracownik 
świadczy pracę podczas urlopu bezpłatnego.

Urlop	macierzyński
Za czas korzystania z urlopu macierzyńskiego ubezpieczony nie ma co do zasady prawa do wy-
nagrodzenia. Jeżeli jednak w tym czasie podejmie zatrudnienie zarówno u pracodawcy, który 
udzielił mu urlopu, jak i w obcym podmiocie (ubezpieczony będzie łączył zatrudnienie z korzy-
staniem z urlopu macierzyńskiego), nabywa prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę i dodat-
kowych składników, jeżeli ich wypłatę przewidują przepisy obowiązujące u danego pracodawcy.

Urlop	na	żądanie
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na żądanie ustala się tak samo jak za zwykły urlop 
wypoczynkowy.

Urlop	ojcowski	

Patrz: urlop macierzyński
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Urlop	okolicznościowy
Za czas urlopu okolicznościowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Przy usta-
laniu wynagrodzenia stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w przeciętnej wysokości oblicza 
się z miesiąca, w którym przypadł urlop okolicznościowy.

Urlop	rodzicielski

Patrz: urlop macierzyński

Urlop	szkoleniowy
Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy oblicza się na tych samych zasadach co urlop wypoczyn-
kowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesią-
ca, w którym przypadło zwolnienie od pracy. 

Urlop	wychowawczy
W trakcie urlopu wychowawczego pracownik może podjąć zatrudnienie u dotychczasowego lub 
innego pracodawcy i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Urlop	wypoczynkowy
Za urlop wypoczynkowy przysługuje takie wynagrodzenie, jakie zatrudniony otrzymałby, gdy-
by w tym czasie pracował. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć:

■■ składniki wynagrodzenia określone w stałej stawce miesięcznej w wysokości należnej pra-
cownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu,

■■ zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc w łącz-
nej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedza-
jących miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadku znacznych wahań ich wysokości 
– z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. 
W podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego nie należy uwzględniać m.in. jednora-

zowych, nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osią-
gnięcie, gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynko-
wy czy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:
■■ dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał 

pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
■■ mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pra-

cownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obo-
wiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

W ubezpieczeniach

Urlop	bezpłatny
Urlop bezpłatny jest okresem nieskładkowym. 

Urlop	macierzyński
Urlop macierzyński jest okresem składkowym. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe stanowi kwota wypłacanego zasiłku macierzyńskiego. Składki na te ubez-
pieczenia nalicza płatnik, natomiast finansuje je budżet państwa. 
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Pracownica, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty albo inny tytuł powodujący 
obowiązek ubezpieczeniowy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu pobierania za-
siłku macierzyńskiego. Jeżeli pracownica mająca dwie umowy o pracę urodzi dziecko i po-
biera w związku z tym dwa zasiłki macierzyńskie, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania obu zasiłków.

Urlop	na	żądanie
Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za urlop na żądanie stanowi podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Urlop	ojcowski
W trakcie urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński na takich sa-
mych zasadach jak pracownicy. Kwota zasiłku macierzyńskiego stanowi podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Okoliczność powrotu ojca-pracownika 
z urlopu ojcowskiego nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacania składek na FP.

Urlop	okolicznościowy
Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego stanowi podstawę wymiaru składek ZUS.

Urlop	rodzicielski

Patrz: urlop macierzyński

Urlop	szkoleniowy
Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za urlop szkoleniowy stanowi podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Urlop	wychowawczy
Składki emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych rozliczają 
płatnicy składek. Są one natomiast finansowane z budżetu państwa, pod warunkiem że osoba 
przebywająca na urlopie wychowawczym nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty 
albo nie posiada innych tytułów powodujących obowiązek oskładkowania. Wyjątkiem jest 
sytuacja, gdy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zawarła umowę o dzieło z wła-
snym pracodawcą. W okresie wykonywania tej umowy nadal podlega ona ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. 

Podstawę wymiaru składek za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym stanowi 
kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę liczona z 12 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc rozpoczęcia urlopu wychowawczego. Kwota podstawy wymiaru nie może być:

■■ wyższa niż 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe oraz

■■ niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jeżeli pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym jest jednocześnie zatrudnio-

na w kilku zakładach pracy, to każdy zakład rozlicza składki indywidualnie, z uwzględnie-
niem kwot granicznych. Ostatecznego rozliczenia dokona ZUS, który opłaci składki za ubez-
pieczoną w łącznej kwocie (od wszystkich płatników), nie wyższej niż 60% kwoty 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.
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Urlop	wypoczynkowy
Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za czas urlopu wypoczynkowego stanowi podsta-
wę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W zasiłkach

Urlop	bezpłatny
Urlop bezpłatny jest przerwą w ubezpieczeniu chorobowym. W okresie urlopu bezpłatnego 
nie są odprowadzane składki na to ubezpieczenie. Jeżeli zatem pracownik przebywający na 
urlopie bezpłatnym stanie się niezdolny do pracy, nie ma prawa do zasiłku chorobowego za 
okres niezdolności do pracy przypadający w czasie tego urlopu.

Urlop	macierzyński
Za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracow-
nik nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. 
Patrz: zasiłek macierzyński

Urlop	ojcowski	
Za okres urlopu ojcowskiego pracownik nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Patrz: zasiłek macierzyński

Urlop	rodzicielski
Za okres urlopu rodzicielskiego pracownik nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Patrz: zasiłek macierzyński

Urlop	wychowawczy
Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy przypadający w czasie 
urlopu wychowawczego. Prawo do świadczenia przysługuje od pierwszego dnia po zakończe-
niu urlopu. Pracownica, która urodzi dziecko w okresie urlopu wychowawczego, nabywa 
prawo do zasiłku macierzyńskiego. 

Urlop	wypoczynkowy
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego okres urlopu wypoczynkowego trak-
tuje się jak dni przepracowane. Wynagrodzenie za urlop powinno zostać doliczone do wyna-
grodzenia za przepracowany okres w danym miesiącu (miesiącach). 

W
Współczynnik ekwiwalentowy
Wartość liczbowa służąca do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień niewykorzystanego urlopu 
wypoczynkowego.

W wynagrodzeniach
Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każ-
dym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik na-
był prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby 
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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 otrzymany wynik dzieli się przez 12. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymia-
ru czasu pracy tego pracownika.

Wynagrodzenie
Zapłata za pracę.

W wynagrodzeniach

Wynagrodzenie	akordowe 
Wysokość wynagrodzenia pracownika wykonującego pracę w systemie akordowym jest za-
leżna od jego wydajności i stopnia wyrobienia danej normy, np. od liczby zamontowanych 
okien, złożonych długopisów. Pracodawca zatrudniający pracownika, który będzie wykony-
wał pracę według stawek akordowych, powinien w umowie o pracę określić ich wysokość. 
Mimo że wynagradzanie w systemie akordowym może być postrzegane jako bardziej moty-
wujące dla pracownika niż ustalane w stałej miesięcznej wysokości lub jako stawka godzino-
wa, jednak nie zapewnia pracownikowi pewnego zarobku. Przy czym tak ustalona pensja 
miesięczna należna za przepracowanie pełnego miesiąca nie może być niższa od miesięczne-
go minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku gdy pracownik otrzyma mniej niż 
ustawowe minimum, należy wypłacić mu wyrównanie. 

Zatrudnianie w systemie akordowym nie sprzyja współpracy zespołowej. Swoboda praco-
dawcy w wyborze systemów wynagradzania zatrudnionych pracowników nie oznacza jed-
nak, że w każdym przypadku (na każdym stanowisku) może wprowadzić taki system. Istnie-
ją bowiem zawody, w stosunku do których przepisy zabraniają wprowadzania wynagrodzenia 
akordowego ze względu na bezpieczeństwo, np. zawód kierowcy.

Wynagrodzenie	chorobowe	

Patrz: choroba pracownika

Wynagrodzenie	prowizyjne	
W systemie wynagradzania prowizyjnego pensja jest bezpośrednio zależna od wyników pra-
cy, a nie np. od wymiaru czasu pracy pracownika. Wymiar etatu może mieć wpływ jedynie 
na osiągnięte przez pracownika wyniki, tj. na wysokość sprzedaży czy liczbę wytworzonych 
produktów. W systemie prowizyjnym za czas przepracowany pracownikowi przysługuje wy-
nagrodzenie będące najczęściej iloczynem kwoty obrotu ze sprzedaży uzyskanego przez pra-
cownika i stawki procentowej. Tak ustalona pensja miesięczna w systemie wynagradzania 
prowizyjnego należna za przepracowanie pełnego miesiąca nie może być niższa od miesięcz-
nego minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku gdy pracownik otrzyma mniej niż 
ustawowe minimum, należy mu wypłacić wyrównanie.

Wynagrodzenie	za	pracę	
Wynagrodzenie za pracę jest obligatoryjnym świadczeniem o charakterze pieniężnym, ekwi-
walentnym względem pracy, zawierającym wszystkie składniki przewidziane w przepisach 
prawa pracy, a także w regulacjach wewnątrzzakładowych oraz w umowie o pracę.
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Wynagrodzenie	za	przestój
Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał 
przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego 
osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki skład-
nik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, pra-
cownik ma prawo do 60% wynagrodzenia. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, 
wynagrodzenie nie przysługuje.

Przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia wynagrodzenia 
za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 1 k.p.) stosuje się zasady obo-
wiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. W celu obliczenia należności za jedną 
godzinę:

■■ według składników wynagrodzenia określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości 
– należy tę stawkę podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania 
w danym miesiącu,

■■ według zmiennych składników wynagrodzenia – wynagrodzenie zmienne dzieli się przez 
liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w okresie, z którego takie wynagrodze-
nie jest ustalane (np. w okresie 3 lub 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia 
przestoju). 
Przy ustalaniu należności za przestój dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie 

wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną, wynagrodzenie 
za 1 godzinę ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy 
przypadających do przepracowania w danym miesiącu. 

W podatkach dochodowych

Wynagrodzenie	akordowe	
Patrz: przychód

Wynagrodzenie	chorobowe
Wynagrodzenie chorobowe jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Do tego rodzaju przychodu 
należy stosować koszty uzyskania przychodu.

Wynagrodzenie	prowizyjne
Patrz: przychód

Wynagrodzenie	za	pracę	
Patrz: przychód

Wynagrodzenie	za	przestój	
Patrz: przychód

W ubezpieczeniach

Wynagrodzenie	akordowe
Wynagrodzenie akordowe stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne.
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Wynagrodzenie	chorobowe	
Od wynagrodzenia chorobowego nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne. 
Wynagrodzenie to stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wynagrodzenie	prowizyjne
Wynagrodzenie prowizyjne stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne.

Wynagrodzenie	za	pracę	
Wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne.

Wynagrodzenie	za	przestój
Wynagrodzenie za przestój stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne.

W zasiłkach

Wynagrodzenie	chorobowe
Prawo do wynagrodzenia chorobowego mogą nabyć pracownicy, osoby wykonujące pracę 
nakładczą i osoby odbywające służbę zastępczą. Pozostali ubezpieczeni (którzy przystąpili 
do ubezpieczenia chorobowego i mają okres wyczekiwania) od pierwszego dnia niezdolności 
do pracy nabywają prawo do zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie to przysługuje za każdy 
dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. 

Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą 
zawodową, pracownikowi, zamiast wynagrodzenia chorobowego, przysługuje od pierwszego 
dnia zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia chorobowego przez okres 33 bądź 14 dni 
niezdolności do pracy, jeżeli ukończyli 50 lat. 

Okres wynagrodzenia chorobowego ustala się, sumując okresy niezdolności do pracy pra-
cownika w ciągu roku kalendarzowego. 

Wypadek przy pracy
Zdarzenie skutkujące urazem (uszczerbkiem na zdrowiu bądź uszkodzeniem ciała) lub 
śmiercią.

W prawie pracy
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powo-
dujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

■■  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo 
poleceń przełożonych, 

■■ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz praco-
dawcy, nawet bez polecenia, 

■■ w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą 
pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 
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Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wów-
czas, gdy spełnia równocześnie wszystkie ww. warunki.

W przypadku zaistnienia zdarzenia, jakim jest wypadek przy pracy, pracodawca ma obo-
wiązek podjęcia działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienia udziele-
nia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz ustalenia w regulowanym przez przepi-
sy trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Pracownik, który uległ wypadkowi, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o zda-
rzeniu swojego przełożonego – o ile stan zdrowia pozwala na wykonanie tego obowiązku.
Wypadek	w	drodze	do	pracy	lub	z	pracy
Wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną ze-
wnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej 
działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie 
została przerwana. Należy przyjąć, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, 
mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie 
przekraczał granic potrzeby, a także wówczas gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była 
dla pracownika, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza (art. 57b ust. 1 ustawy 
emerytalnej).

Droga do pracy rozpoczyna się z chwilą opuszczenia mieszkania i kończy na granicy te-
renu zakładu pracy. Natomiast droga z pracy do domu rozpoczyna się z chwilą przekroczenia 
bramy zakładu i kończy na progu domu (mieszkania).
Wypadek	zrównany	z	wypadkiem	przy	pracy	
Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: 

■■ w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż: 
–  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub 

poleceń przełożonych,
–  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz praco-

dawcy, nawet bez polecenia, 
–  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą 

pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy 
(podczas wykonywania wymienionych czynności w czasie podróży służbowej mamy do 
czynienia z wypadkiem przy pracy), 

■■ podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, 
■■ przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związ-

kowe. 

W zasiłkach
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu niezdolności do pracy spowodo-
wanej wypadkiem przy pracy przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowe-
mu. Zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy bez okresu 
wyczekiwania. Jednak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za 
okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, za które ubezpieczony 
na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypen-
dium lub innego świadczenia  za ten czas. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego 
wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku za każdy dzień niezdolności do pracy.
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Wypadek	w	drodze	do	pracy	lub	z	pracy
Pracownik ma prawo do zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru bez okresu wyczeki-
wania. Zasiłek jest wypłacany z ubezpieczenia chorobowego i przysługuje ubezpieczonym 
podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie i obowiązkowo. 

Pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, w pierwszej kolej-
ności przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego. Jest ono wypłacane przez 33 lub 
14 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego. Dopiero później pracownikowi 
przysługuje zasiłek chorobowy. 

Wypadek	zrównany	z	wypadkiem	przy	pracy	
Za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku cho-
robowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Wypowiedzenie
Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy.

W prawie pracy
Wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną skutkującą zakończeniem istnieją-

cego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenia umowy o pracę 
może dokonać pracodawca lub pracownik. 

Wypowiedzenie musi zostać złożone drugiej stronie w taki sposób, aby mogła się ona 
zapoznać z jego treścią. 

Jeśli umowę z pracownikiem rozwiązuje pracodawca, to wypowiedzenie musi zawierać 
pouczenie o przysługującym prawie odwołania się do sądu pracy, a w przypadku umowy na 
czas nieokreślony pracodawca dodatkowo musi wskazać jego przyczynę oraz przeprowa-
dzić konsultacje z właściwą organizacją związkową reprezentującą zwalnianą osobę.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę

Rodzaj umowy o pracę Okres wypowiedzenia

Umowy na czas nieokreślony ■■  2 tygodnie przy przepracowaniu przez pracownika w zakładzie 
okresu krótszego niż 6 miesięcy

■■  1 miesiąc przy przepracowaniu przez pracownika w zakładzie 
okresu co najmniej 6 miesięcy

■■  3 miesiące przy przepracowaniu przez pracownika w zakładzie co 
najmniej 3 lat 

Umowy na okres próbny ■■  3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
■■  1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
■■  2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące

Umowa na czas określony 2 tygodnie (wypowiedzenie dopuszczalne jest tylko, jeśli umowa 
została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz jeśli możliwość 
wypowiedzenia została przewidziana w umowie o pracę)

Umowa na zastępstwo 3 dni robocze
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W wynagrodzeniach
1.  Pracownik, który w okresie wypowiedzenia wykonywał pracę, ma prawo do wynagrodze-

nia wynikającego z umowy o pracę i przepisów wewnątrzzakładowych. 
2.  W przypadku możliwości skrócenia okresu 3-miesięcznego wypowiedzenia najwyżej do 

1 miesiąca (przy umowie zawartej na czas nieokreślony, jeżeli wypowiedzenie następuje 
z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedo-
tyczących pracowników) pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wyna-
grodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszko-
dowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym czasie bez pracy do okresu 
zatrudnienia. Odszkodowanie z tego tytułu oblicza się na zasadach obowiązujących przy 
ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 

3.  Pracownik, który w okresie biegnącego wypowiedzenia nie będzie świadczył pracy, za-
chowuje prawo do wynagrodzenia. Ponieważ przepisy nie określają sposobu ustalania 
jego wysokości, w praktyce wykształciły się 3 rozbieżne stanowiska dotyczące sposobu 
wynagradzania pracownika za okres zwolnienia ze świadczenia pracy. W takiej sytuacji 
pracodawca może wypłacić wynagrodzenie obliczone jak za przestój lub za urlop wypo-
czynkowy albo jak ekwiwalent za urlop. 

Z
Zadaniowy czas pracy
System czasu pracy, w którym pracownik wykonuje zadania ustalone w porozumieniu z pra-
codawcą.

W prawie pracy
Zadaniowy system czasu pracy wprowadza się w przypadkach, w których pracodawca nie 
sprawuje bezpośredniej kontroli nad świadczeniem pracy. Pracodawca powinien ustalić z pra-
cownikiem czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Do wprowadzenia tego syste-
mu konieczne jest porozumienie się pracodawcy i pracownika. Brak takiego porozumienia 
nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy. Oznacza to, 
że pracodawca musi skonsultować z pracownikiem zamiar wprowadzenia zadaniowego czasu 
pracy, ale do skuteczności wprowadzenia systemu nie jest wymagana zgoda pracownika. 
W razie sporu pracodawca będzie musiał jednak wykazać, że powierzone pracownikowi za-
dania były możliwe do wykonania w granicach kodeksowych norm czasu pracy. 

Zadania do zrealizowania przez pracownika powinny być wyznaczone tak, by nie przekracza-
ły norm wynoszących 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygo-
dniu pracy. Praca ponad te normy będzie pracą w nadgodzinach. Pracodawca nie powinien więc 
powierzać pracownikom pracującym w tym systemie zbyt obszernego zakresu obowiązków. Sys-
tem ten nie może być dowolnie ustalany i nie może dotyczyć każdego dowolnie wybranego stano-
wiska pracy. Może być bowiem zastosowany tylko w przypadku, gdy jest to uzasadnione: 

■■ rodzajem pracy, 
■■ jej organizacją, 
■■ miejscem wykonywania pracy. 
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Wystarczy przy tym, że spełniony zostanie jeden z tych warunków, aby można było go 
wprowadzić.

Zadaniowy czas pracy może być stosowany do pracy, w której nie jest konieczna stała 
obecność pracownika w zakładzie pracy i współdziałanie pracownika z pracodawcą oraz z in-
nymi pracownikami bądź gdy nie można z góry określić czasu potrzebnego do wykonania 
zadań przez pracownika lub nie można precyzyjnie określić pory dnia, w której praca powin-
na być wykonana. Cechą charakterystyczną pracy w tym systemie jest samodzielne wywią-
zanie się przez pracownika z obowiązków, a także możliwość decydowania, kiedy i z jaką 
intensywnością zrealizuje on powierzone mu zadania. Pracownicy nie są rozliczani z czasu 
pracy, lecz z powierzonych im zadań. Pracownicy zatrudnieni w tym systemie są dalej zobo-
wiązani do wykonywania poleceń pracodawcy. 

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się 
w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli praco-
dawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regu-
laminu pracy. Dotyczy to także wprowadzania zadaniowego czasu pracy. Może być wprowa-
dzony przez pracodawcę dla jednego pracownika lub grupy albo grup pracowników. Możliwe 
jest także wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy w umowie o pracę, jednak będzie 
to wymagało dokonania zmian w postanowieniach umowy.

W stosunku do pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy nie ewidencjo-
nuje się godzin pracy. Nie oznacza to jednak, że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 
czasu pracy. Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewiden-
cji czasu pracy. W ewidencji pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowym powinien 
odnotować m.in. dyżury, urlopy, delegacje, zwolnienia od pracy i inne usprawiedliwione bądź 
nieusprawiedliwione nieobecności. 

Pracodawca musi zagwarantować pracownikowi wykonującemu pracę w systemie zada-
niowego czasu pracy minimalne nieprzerwane odpoczynki: dobowy (co najmniej 11 godzin 
czasu wolnego między zakończeniem pracy a jej rozpoczęciem) oraz minimalny 35-godzinny 
nieprzerwany odpoczynek tygodniowy. Musi także przestrzegać przepisów o czasie pracy 
w niedziele i święta (zakazie pracy i wyjątkach w dopuszczalności jej zlecania).

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi świadczącemu pracę w zadaniowym 
systemie czasu pracy na takich samych zasadach jak innym pracownikom. Korzystanie z urlo-
pu oznacza zmniejszenie zadań do wykonania przez pracownika w danym miesiącu. 

Pracodawca ustalający zadania, których realizacja przez pracownika wykracza poza usta-
wowe normy, narusza przepisy o czasie pracy i tym samym popełnia wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika. Może mu grozić za to grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Dochodzi bo-
wiem do planowania pracy w godzinach nadliczbowych. 

Zakaz konkurencji
Powstrzymanie się przez pracownika od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec 
pracodawcy oraz świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na 
rzecz innego podmiotu prowadzącego taką działalność.

W prawie pracy
Zakaz konkurencji może dotyczyć okresu zatrudnienia, jak i okresu po jego ustaniu. Umo-
wa o zakazie konkurencji powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Za-
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kaz konkurencji powinien być zapisany w odrębnej umowie, choć w praktyce często sto-
sowany jest w formie dodatkowego oświadczenia woli w umowie o pracę (klauzula 
konkurencyjna).

W umowie tej należy wskazać m.in.: 
■■ zakres działalności uważanej przez pracodawcę za konkurencyjną, od której wykonywa-

nia pracownik powinien się powstrzymać,
■■ zasięg terytorialny obszaru, na którym pracownika obowiązuje zakaz,
■■ okres obowiązywania zakazu konkurencji.

W czasie zatrudnienia zakaz konkurencji może obowiązywać każdego pracownika i doty-
czyć każdej umowy o pracę. Zakaz ustanowiony na okres po ustaniu zatrudnienia może być 
stosowany tylko do pracowników posiadających dostęp do szczególnie ważnych informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na straty.

Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać z upływem terminu, na jaki został ustanowio-
ny. Może przestać obowiązywać przed jego upływem, w razie ustania przyczyn, dla których 
został ustanowiony, lub niewywiązywania się przez pracodawcę z umowy. 

W wynagrodzeniach
Odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej nie może być niższe 
od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez 
okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. 

Przez wynagrodzenie przed ustaniem stosunku pracy należy rozumieć zarówno wynagro-
dzenie zasadnicze, jak i inne składniki o charakterze wynagrodzenia za pracę, tj. wynagrodze-
nie za nadgodziny, premie, nagrody, dodatki, np. funkcyjny, za pracę w warunkach szkodli-
wych, stażowy.

W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Strony umowy o zakazie konkurencji 
po ustaniu stosunku pracy mogą ustalić odszkodowanie w wyższej wysokości lub w inny 
sposób niż procentowy. Ważne jest jednak, aby pracownik nie otrzymał niższego odszkodo-
wania niż zagwarantowane przepisami. Odszkodowanie może być wypłacane w dowolny 
sposób, np. w miesięcznych ratach, kwartalnie albo od razu za cały okres z góry. 

Jeżeli pracodawca podpisze umowę o zakazie konkurencji obowiązującą w czasie trwania 
zatrudnienia, to odszkodowanie może być określone w dowolnej wysokości albo strony mogą 
postanowić o jego niewypłacaniu.

W podatkach dochodowych
Odszkodowanie przyznane przez pracodawcę z tytułu powstrzymywania się byłego pracow-
nika od działalności konkurencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych. Do przychodu z tego tytułu pracodawca powinien stosować podstawowe 
koszty uzyskania przychodu. Co do zasady nie powinien stosować miesięcznej kwoty zmniej-
szającej podatek, tzw. ulgi.

W ubezpieczeniach
Przychód z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest zwolniony ze skła-
dek. Gdy zakaz obowiązuje w trakcie zatrudnienia, jest oskładkowany łącznie z innymi przy-
chodami pracownika.
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Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Fundusz celowy obejmujący środki przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej 
przedsiębiorstwa, gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

W wynagrodzeniach
Fundusz przeznaczony na działalność socjalną obowiązkowo muszą tworzyć pracodawcy:

■■ prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów bu-
dżetowych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników),

■■ zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty.
Pozostałe podmioty mogą utworzyć fundusz socjalny dobrowolnie. 
Pracodawcy, którzy nie tworzą zfśs i nie wypłacają pracownikom świadczeń urlopowych, 

prowadzoną przez siebie działalność socjalną mogą zorganizować w dowolny sposób, np. 
tworząc fundusz socjalno-bytowy. Zasady i warunki przyznawania pomocy rzeczowej czy 
pieniężnej w ramach zfśs czy funduszu socjalno-bytowego powinny wynikać z zapisów od-
rębnego regulaminu.

Pracodawca, który tworzy fundusz świadczeń socjalnych, powinien opracować i wprowa-
dzić regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych 
z funduszu oraz przeznaczania tych środków na poszczególne cele i rodzaje prowadzonej 
przez niego działalności socjalnej. Uzgadnianie treści regulaminu odbywa się z udziałem 
organizacji związkowej działającej u pracodawcy. W przypadku gdy w zakładzie pracy wy-
stępuje kilka związków zawodowych i nie przedstawią one pracodawcy w terminie 30 dni 
wspólnie uzgodnionego stanowiska dotyczącego regulaminu, decyzję w sprawie jego zapi-
sów i wprowadzenia podejmuje pracodawca. Powinien rozpatrzyć odrębne stanowiska orga-
nizacji związkowych, jednak nie są one dla niego wiążące. 

Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regula-
min z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
Patrz: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W podatkach dochodowych
Do przychodów nie zalicza się przychodów, które zgodnie z przepisami zwiększają zakła-
dowy fundusz świadczeń socjalnych (art. 14 ust. 3 pkt 5 updof, art. 12 ust. 4 pkt 5 updop). 

Nie zalicza się do kosztów: 
■■ odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzy-

skania przychodów są jednak: 
–  podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich two-

rzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 
–  odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świad-

czeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne 
stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek 
funduszu, 

■■ wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świad-
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czenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych, 

■■ kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 23 ust. 1 pkt 7, 42, 51 updof, art. 16 ust. 1 
pkt 9, 45, 55 updop). 
Zwalnia się z podatku: 

■■ wartość rzeczowych i finansowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfi-
nansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub 
funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatko-
wym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, upraw-
niające do ich wymiany na towary lub usługi, 

■■ dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność 
w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połą-
czonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryj-
nych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów zwią-
zanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18: 
–  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie 

z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wy-
sokości, 

–  z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł 
(art. 21 ust. 1 pkt 67, 78 updof). 

W ubezpieczeniach
Świadczenia wypłacane z zfśs są wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS, jeżeli za-
sady ich przyznawania są uzależnione od kryterium dochodowego oraz wynikają z zapisów 
zawartych w odrębnym regulaminie.

Zasiłki
1.  Świadczenia pieniężne wypłacane za czas niezdolności do pracy, które mają rekompenso-

wać zarobek utracony za okres niezdolności do wykonywania pracy. 
2.  Zasiłki rodzinne – świadczenia pieniężne wypłacane na uprawnionych członków rodziny 

w ramach polityki prorodzinnej. 
3.  Zapomogi przyznawane po spełnieniu określonych kryteriów.

W zasiłkach
1.  Zasiłki są świadczeniem przysługującym za czas niezdolności do pracy z ubezpieczenia 

chorobowego lub wypadkowego osobom, które podlegają tym ubezpieczeniom. 
Z ubezpieczenia chorobowego wypłacane są zasiłki za czas:

■■ choroby (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne), 
■■ niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad 

dziec kiem lub chorym członkiem rodziny (zasiłek opiekuńczy), 
■■ niezdolności do pracy z tytułu macierzyństwa (zasiłek macierzyński) oraz 
■■ zmniejszonej zdolności do wykonywania pracy (zasiłek wyrównawczy). 
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 Zasiłki z ubezpieczenia wypadkowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, 
zasiłek wyrównawczy) przysługują za czas niezdolności do pracy lub zmniejszonej zdol-
ności do wykonywania pracy związanej z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. 

2.  Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS w razie śmierci osoby 
ubezpieczonej, osoby pobierającej emeryturę lub rentę (bądź osoby, która w chwili śmier-
ci spełniała warunki do przyznania jednego z tych świadczeń) albo członka rodziny ubez-
pieczonego lub emeryta albo rencisty. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również wtedy, 
gdy śmierć danej osoby nastąpiła po ustaniu ubezpieczenia, w okresie pobierania zasiłku 
chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Prawo do za-
siłku pogrzebowego przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. 

Zasiłek	chorobowy
Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. 
Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku choro-
bowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, natomiast osoba 
ubezpieczona dobrowolnie – po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Zasiłek cho-
robowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania 
ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje także, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co 
najmniej 30 dni i powstała po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego:

■■ nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego, 
■■ nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego 

w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej cho-
roby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od począt-
ku choroby.

Zasiłek	macierzyński
Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowe-
go albo w okresie urlopu wychowawczego:

■■ urodziła dziecko,
■■ przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, i wystą-
piła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie,

■■ przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 
zawodowej, dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.
Zasiłek macierzyński przysługuje za okresy odpowiadające okresom:

■■ urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
■■ dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie-

rzyńskiego,
■■ urlopu rodzicielskiego,
■■ urlopu ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres:
■■ urlopu macierzyńskiego, 
■■ urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
■■ dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
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■■ dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz 
■■ urlopu ojcowskiego 

– przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Natomiast za okres ustalony jako okres 
urlopu rodzicielskiego zasiłek ten przysługuje w wysokości 60% podstawy wymiaru. 

W przypadku gdy ubezpieczona nie później niż 14 dni po porodzie (lub po przyjęciu 
dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w spra-
wie przysposobienia dziecka albo przyjęciu na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) 
złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres:

■■ dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub 
■■ dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz
■■ urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, 

– zasiłek macierzyński za wszystkie okresy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek	opiekuńczy
Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pra-
cy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

■■ zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku:
–  nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do 

których dziecko uczęszcza, a także choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę 
uaktywniającą, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,

–  porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choro-
ba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

–  pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki 
zdrowotnej,

■■ chorym dzieckiem w wieku do 14 lat,
■■ innym chorym członkiem rodziny (za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodzi-

ców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat), pod warun-
kiem że pozostaje on z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym.
Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru i przysługuje bez okresu wyczeki-

wania.

Zlecenie
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej 
czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wyni-
ka, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie 
zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się 
o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy 
(art. 734–751 k.c.). Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi prze-
pisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

W prawie pracy
Umowa zlecenia jest jedną z form zatrudnienia. Osobie zatrudnionej na podstawie umowy 
zlecenia nie przysługują żadne świadczenia pracownicze. Pracodawca powinien jedynie za-
pewnić takiej osobie bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jeżeli wykonuje ona pracę na 
terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 
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Zatrudniając osobę na umowę zlecenia, należy uważać, aby umowa ta nie spełniała wy-
magań właściwych dla stosunku pracy. Każda umowa, bez względu na swoją nazwę, jeżeli 
zawiera cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, jest umową o pracę. 

Zawieranie umów zlecenia jest dopuszczalne, jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia ze 
stosunkiem cywilnym. Umów o pracę nie można zastępować umowami zlecenia. Narusze-
niem przepisów prawa pracy jest też jednoczesne zatrudnianie tego samego pracownika na 
tym samym stanowisku na umowę o pracę i na umowę cywilną. Będzie to stanowić omijanie 
przepisów o godzinach nadliczbowych. 

W wynagrodzeniach
Za wykonanie zlecenia zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie, jeżeli ani z umowy, ani 
z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagro-
dzenia. W przypadku gdy nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się na konkretną 
wysokość wynagrodzenia, zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające wyko-
nanej przez niego pracy. Zleceniobiorca ma prawo do wynagrodzenia dopiero po wykonaniu 
zlecenia, chyba że strony postanowiły inaczej, np. umówiły się, że wynagrodzenie będzie 
płatne w odstępach miesięcznych.

Zleceniodawca powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które poczynił on w celu nale-
żytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi. Ponadto dający zlecenie powi-
nien zwolnić zleceniobiorcę od zobowiązań, które zaciągnął on w tym celu we własnym 
imieniu. Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, zleceniodawca powinien na żądanie 
zleceniobiorcy udzielić mu odpowiedniej zaliczki. 

Zleceniodawca, który wypowiedział umowę, powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie 
wydatki, które poczynił on w celu należytego wykonania zlecenia. Jeżeli umowa była odpłat-
na, jest zobowiązany zapłacić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego do-
tychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powi-
nien także naprawić szkodę.

Jeżeli zleceniobiorca wypowiedział bez ważnego powodu odpłatne zlecenie, jest odpo-
wiedzialny za wynikłą z tego tytułu szkodę. 

W podatkach dochodowych
Od przychodu z tytułu umowy zlecenia płatnik podatku pobiera co do zasady najniższą staw-
kę podatku, tj. 18%, i stosuje 20% koszty uzyskania przychodu. Na żądanie podatnika płatnik 
może rozliczać przychód z tego tytułu z zastosowaniem stawki podatku przewidzianej dla II 
progu podatkowego. 

Jeżeli kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pra-
cownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, podatek pobiera się w wysokości 18% przychodu 
bez stosowania kosztów uzyskania przychodów i odliczeń z tytułu ewentualnych składek na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez podatnika i składki na 
ubezpieczenie zdrowotne (art. 30 ust. 5a updof).

W ubezpieczeniach
Praca na podstawie umowy zlecenia jest jednym z tytułów do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba, która wykonuje pracę na umowę zlecenia, podlega obo-
wiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
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W przypadkach określonych w ustawie systemowej może być zwolniona z obowiązku 
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia nie jest tytułem do objęcia ubezpiecze-
niami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym w przypadku uczniów i studentów do 
ukończenia 26. roku życia.

Jeśli umowa zlecenia została zawarta między pracodawcą a pracownikiem albo praca na 
podstawie umowy zlecenia jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, to do celów 
ubezpieczeń społecznych taką osobę traktuje się jak pracownika.

Określone dla zleceniobiorców zasady podlegania ubezpieczeniom stosuje się do innych 
umów o świadczenie usług, do których odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego w części dotyczącej umów zlecenia (np. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, 
kontraktów menedżerskich) oraz osób współpracujących ze zleceniobiorcami. 

W zasiłkach
Ubezpieczony nabędzie prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, 
jeżeli przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli umowa zlecenia jest zawarta z własnym pracownikiem, to ustalając podstawę wy-
miaru zasiłku, należy uwzględnić również przychód z umowy zlecenia, jeżeli nadal ona obo-
wiązuje. W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się przychodu z zakoń-
czonej umowy zlecenia.

Związek zawodowy
Organizacja zrzeszająca pracowników w celu reprezentowania i obrony ich praw.

W prawie pracy
Związek zawodowy jest rodzajem organizacji zrzeszającej podmioty niezależne od praco-
dawcy. Powstaje na mocy uchwały podjętej co najmniej przez 10 osób uprawnionych do jego 
utworzenia. Prawo do utworzenia i wstępowania do związku mają pracownicy bez względu 
na podstawę nawiązania stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. 
Związek zawodowy mogą utworzyć również pracownicy tymczasowi (ale w ramach agencji 
pracy tymczasowej). Pracownicy ci mogą również przystąpić do istniejącego związku u pra-
cownika użytkownika. 

Związek zawodowy posiada osobowość prawną po wpisie do Krajowego Rejestru Sądo-
wego. Jest powołany do reprezentowania pracowników oraz obrony ich interesów. Reprezen-
tuje pracowników przed pracodawcą, chroni interesy indywidualne i zbiorowe swoich człon-
ków. Może reprezentować interesy osoby niebędącej jego członkiem, jeżeli pracownik 
zwróci się o to, a organizacja związkowa podejmie się obrony jego praw. 

W zakładzie pracy pełni funkcję konsultacyjną, m.in. wyraża stanowisko w zakresie moż-
liwości wypowiedzenia umowy o pracę (na czas nieokreślony) czy rozwiązania umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jest stroną porozumień zawieranych z pracodaw-
cą, np. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy czy wydłużonego okresu rozliczeniowego. 
Do zakresu jego działania należy także współdziałanie przy tworzeniu aktów prawa we-
wnątrzzakładowego, prowadzenie rokowań w ramach sporu zbiorowego pracy oraz sprawo-
wanie kontroli przestrzegania przez pracodawcę przepisów bhp. 
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Związek zawodowy może mieć również wpływ na tworzenie przepisów dotyczących pra-
wa pracy oraz warunków pracy pracowników. Jest stroną dialogu społecznego w ramach 
Komisji Trójstronnej. Reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu ustawy o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego mają prawo uczestnictwa w pracach Komisji Trójstronnej, gdzie mogą reprezen-
tować interesy pracowników i związków zawodowych. Przysługuje im również prawo opinio-
wania projektów aktów prawnych (założeń do projektów oraz innych dokumentów) dotyczą-
cych prawa pracy. 

Imiennie wskazani uchwałą działacze związkowi podlegają ochronie przed wypowiedze-
niem (rozwiązaniem) stosunków pracy. Pracownik nie może ponieść negatywnych skutków 
przynależności do organizacji związkowej albo wykonywania funkcji w tej organizacji. 
Z tego powodu nie można mu wypowiedzieć umowy o pracę. 

Zwolnienie
Dokument stwierdzający, że ktoś jest zwolniony od czegoś, rodzaj zwolnienia pracownika 
z pracy.

W prawie pracy

Zwolnienia	grupowe
Pracownik może zostać zwolniony z pracy w ramach zwolnień grupowych z przyczyn niedo-
tyczących pracownika. Takie zwolnienie ma miejsce, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 
30 dni pracodawca rozwiąże umowę o pracę co najmniej z: 

■■ 10 pracownikami – gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 
■■ 10% pracowników – gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników, ale mniej 

niż 300, 
■■ 30 pracownikami – gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. 

W limitach tych uwzględnia się wszystkich pracowników, także tych, którzy rozwiązali 
umowy na podstawie porozumienia stron zawartego z inicjatywy pracodawcy (jednak pod 
warunkiem, że takich pracowników jest co najmniej 5), oraz zatrudnionych na czas określony, 
którzy otrzymali wypowiedzenie. Nie bierze się pod uwagę pracowników, którym rozwiązały 
się umowy o pracę na skutek upływu terminu. 

Pracodawca powinien opracować regulamin zwolnień grupowych, w którym powinien 
wskazać m.in. kryteria doboru pracowników do zwolnień. Do zwolnień w ramach zwolnień 
grupowych nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony niektórych pracowników 
przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, np. pracowników w wieku przed-
emerytalnym.

Zwolnienia	od	pracy
Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli taki obowiązek wynika 
z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów 
prawa. Przykładowo pracodawca powinien zwolnić od pracy pracownika: 

■■ wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszech-
nego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmio-
tem wezwania,
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■■ na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samo-
rządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie 
w sprawach o wykroczenia,

■■ na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień 
ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu 
gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych,

■■ wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w cha-
rakterze specjalisty,

■■ będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania 
krwi; pracodawca jest również zobowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego 
krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodaw-
stwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym 
od pracy,

■■ w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, 
w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej oraz w razie prowadzenia 
szkolenia na kursie zawodowym; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekra-
czać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu,

■■ będącego członkiem rady nadzorczej, działającej u zatrudniającego go pracodawcy, 
na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach tej rady. 
Ponadto pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika:

■■ będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej – na czas niezbędny do uczestniczenia 
w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także 
– w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego – na szko-
lenie pożarnicze, 

■■ będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na czas nie-
zbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakoń-
czeniu. 
Pracodawca jest także zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący: 

■■ 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu 
małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 

■■ 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, 
teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracow-
nika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

Zwolnienie	lekarskie
Dokument, na podstawie którego pracodawca usprawiedliwia nieobecność pracownika 
w pracy spowodowaną chorobą. Może to dotyczyć choroby pracownika, jak i w określonych 
przypadkach członków jego rodziny, np. dziecka. 

Zaświadczenie obejmuje okres, w którym pracownik powinien powstrzymać się od pracy, 
jednak nie dłuższy niż do dnia przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego, jeżeli bę-
dzie to niezbędne.

Zaświadczenie lekarskie pracownik powinien dostarczyć pracodawcy nie później niż w cią-
gu 7 dni od jego otrzymania.
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Pracodawca powinien skontrolować przedstawione przez pracownika zaświadczenie le-
karskie stanowiące podstawę zwolnienia od pracy. Kontrola ta polega na sprawdzeniu, czy 
dokument ten nie został sfałszowany oraz czy został wydany zgodnie z przepisami w sprawie 
zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. W razie podejrzenia posłużenia się przez 
pracownika fałszywym zaświadczeniem lekarskim powinien wystąpić do lekarza, który je 
wystawił, o wyjaśnienie sprawy. Jeśli zaświadczenie zostało wydane niezgodnie z przepisa-
mi, pracodawca występuje o wyjaśnienie do właściwego terytorialnie organu ZUS.

W wynagrodzeniach

Zwolnienia	grupowe 

Patrz: odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Zwolnienia	od	pracy
Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, gdy przepisy przewidują za-
chowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące 
przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości 
przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres nie-
wykonywania pracy (a nie z 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc korzy-
stania ze zwolnienia). 

W celu obliczenia wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w pierwszej kolejności 
należy ustalić stawkę wynagrodzenia ze stałych składników wynagrodzenia. Następnie nale-
ży ustalić kwotę wynagrodzenia ze zmiennych składników z miesiąca, w którym pracownik 
korzystał ze zwolnienia. 

W zasiłkach

Zwolnienie	lekarskie
Zwolnienie lekarskie jest wystawiane przez lekarza, który posiada umowę z ZUS, na formu-
larzu ZUS ZLA. Zaświadczenie to służy nabyciu prawa do zasiłku lub usprawiedliwieniu 
nieobecności ubezpieczonego w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub 
konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodzinny.

Zwolnienie lekarskie zwane jest potocznie L4 z powodu dawnego oznaczenia tego for-
mularza.

Ubezpieczony ma obowiązek dostarczyć płatnikowi zwolnienie lekarskie w ciągu 7 dni. 
Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy obniża się o 25% (nie dotyczy 
wynagrodzenia chorobowego). 
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  Jak korzystnie zatrudnić pracowników  
sezonowych

  Informacja o warunkach zatrudnienia  
– praktyczne wskazówki

  Jakie zmiany wprowadzono w naliczaniu emerytur  
dla osób opiekujących się dziećmi

W następnym numerze Serwisu PP:

POLECAMY

Serwis PP na 12 miesięcy  

w cenie 1399 zł brutto

Serwis PP na 3 miesiące  

w cenie 455 zł brutto

PRENUMERATA 2015

Rachunkowość Budżetowa plus IRB Platforma 
Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy na 12 miesięcy

1190 zł brutto

Rachunkowość Budżetowa plus PORADNIK 
Rachunkowości Budżetowej na 12 miesięcy

998 zł brutto

POLECAMY KOMPLETY:



Najbardziej aktualna  
na rynku książka dotycząca 

klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja
budżetowa 2015
+ płyta CD
Autor: Krystyna Gąsiorek
Cena: 159 zł

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują kolejne zmiany, 
wprowadzone w wydanym w 2010 r. rozporządzeniu 
Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych.

Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji 
budżetowej, obejmującą wszystkie zmiany  
dotychczas wprowadzone w ww. rozporządzeniu. 
Książka zawiera:

  klasyfikację części budżetowych,
  klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych wraz z objaśnieniami,

  komentarze eksperta – wskazówki dotyczące 
stosowania podziałek w praktyce,

  terminy – do kiedy lub od kiedy obowiązuje dana 
podziałka,

  pisma i interpretacje Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, regionalnych izb 
obrachunkowych przyporządkowane 
do poszczególnych podziałek.

Publikacja z pewnością będzie pomocna na 
co dzień jednostkom sektora finansów publicznych 
we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji 
budżetowej, w prawidłowym ustalaniu i wykonywaniu 
planów finansowych tych jednostek, a dołączona 
płyta CD ułatwi sprawne odszukanie odpowiedniego 
paragrafu klasyfikacji budżetowej.
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