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Większy wymiar urlopu dla pracowników jednego
z działów a zasada równego traktowania w zatrudnieniu
Jak postąpić w sytuacji, gdy kierownik wnioskuje o przyznanie większego wymiaru urlopu
wypoczynkowego dla pracowników jego działu? Wprawdzie pracodawca może ukształtować uprawnienia pracowników wynikające ze stosunku pracy w sposób korzystniejszy, niż
przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy, ale wspomnianego wniosku nie wolno
mu uwzględnić. Przyznanie bowiem większego wymiaru urlopu wypoczynkowego tylko
niektórym pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy to przejaw dyskryminacji
w stosunku do pozostałych zatrudnionych.
czytaj na stronie 12

Których zleceniobiorców dotyczą, a których nie,
przepisy o minimalnej stawce godzinowej?
Konieczność wypłacania wynagrodzenia nie niższego niż minimalna stawka godzinowa
(13 zł brutto w 2017 roku), prowadzenia i przechowywania potwierdzeń liczby
przepracowanych godzin, wypłat wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu dotyczy
typowych umów zlecenia oraz umów, do których znajdują zastosowanie przepisy
o zleceniu, wykonywanych przez „przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi”.
Kiedy musimy stosować nowe zasady wynagradzania zleceniobiorców, a kiedy nie
trzeba przejmować się stawką minimalną i innymi obowiązkami, które się z nią wiążą?
Przypadek 1: Pani Agnieszka prowadzi firmę świadczącą usługi kosmetyczne. Wykonuje
także osobiście umowy zlecenia, w ramach których świadczy usługi marketingowe. Czy
zlecenia te podlegają pod przepisy o minimalnej stawce godzinowej? Przypadek 2: Pan
Mariusz prowadzi firmę remontową i wykonuje osobiście niektóre zlecenia. Jednocześnie zatrudnia osobę do prowadzenia biura oraz zleceniobiorców, którzy wykonują część
zamówień. Czy zlecenia zawierane z panem Mariuszem jako zleceniobiorcą są objęte
przepisami o minimalnej stawce godzinowej?
czytaj na stronie 4

Świadectwo pracy za umowę zakończoną
w 2016 roku – który wzór świadectwa
zastosować?
Skoro od 1 stycznia 2017 r. rozporządzenie z 1996 r. w sprawie wystawiania świadectw
pracy nie obowiązuje (i wraz z nim poprzedni wzór świadectwa), a nowe przepisy nie
wskazują na jego zastosowanie względem świadectw wystawianych po 1 stycznia
br. – niezależnie od okresu zatrudnienia, należy uznać, że po 1 stycznia 2017 r. trzeba
stosować przepisy nowego rozporządzenia oraz zawarty tam nowy wzór świadectwa.
ciąg dalszy na stronie 3
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Umowy i dokumentacja

Świadectwo pracy – trzy pytania
o informacje podawane w jego treści

OD REDAKCJI

Pytanie 1: Czy jeśli zmieniła się siedziba firmy, to w świadectwie pracy musimy
wykazać oddzielnie okres zatrudnienia ze starą siedzibą i nową siedzibą?
Na przykład: „Był/a zatrudniony/a w:
XXX Sp. z o.o., ul. Ludowa 3, 40-615 Katowice, w okresie od 01.01.2011 r.
do 31.07.2015 r. (stary adres),
XXX Sp. z o.o., 30-002 Lipie 755B, w okresie od 01.08.2015 r. do 31.07.2016 r.
(aktualny adres)”.
NOWE ŚWIADECTWA I NOWE ZASADY
Od 1 stycznia 2017 r. nie jest już konieczne
wydanie świadectwa pracy, gdy pracodawca
zamierza zawrzeć z pracownikiem kolejną
umowę o pracę, w krótkim okresie (w ciągu
7 dni) po zakończeniu poprzedniej z nich.
Takie świadectwo trzeba wydać, tylko jeśli
zawnioskuje o nie pracownik (w terminie
7 dni od złożenia wniosku). Poza tym przepisy
przejściowe zobowiązują pracodawców
do wydania pracownikom zatrudnionym
1 stycznia 2017 r. na podstawie kolejnej
umowy o pracę zawartej na okres próbny
lub na czas określony u danego pracodawcy
świadectw pracy za zakończone do
1 stycznia 2017 r. okresy zatrudnienia, za
które dotychczas nie wydano świadectwa –
w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia wejścia
w życie przepisów nowelizacji Kodeksu pracy.
To jednak nie jedyna zmiana, jaka
obowiązuje od nowego roku w zakresie
wystawiania świadectw pracy. Pracodawcę
obowiązuje bowiem nowy wzór świadectwa
pracy, w którym musi podać teraz więcej
informacji niż dotychczas. Na pytania
pracodawców w tym zakresie odpowiadają
nasi eksperci (str. 2 i 3), a nowy wzór
świadectwa można pobrać ze strony
www.prawo-pracy.wip.pl.
Zapraszam do lektury
Anna Makarczuk
redaktor prowadząca
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Siedzibę pracodawcy (aktualną w dacie
wystawienia świadectwa pracy) wskazuje
się w nagłówku świadectwa pracy. Nato-

miast wyszczególnienie tej kwestii w taki
sposób, jak to zostało przedstawione
w pytaniu, nie jest błędem.

Pytanie 2: Czy w świadectwie pracy należy wykazywać rodzaj umów, na podstawie
których był zatrudniony pracownik? Na przykład: „Był/a zatrudniony/a w okresie od
9 kwietnia 2015 r. do 13 października 2015 r. w tym:
09.04–30.06.2015 r. – okres próbny,
01.07–13.10.2015 r. – czas określony”.
Odpowiedź: Wykazanie rodzaju umów łączących pracodawcę i odchodzącego
z pracy pracownika nie jest wymagane, konieczne jest natomiast wskazanie
okresów zatrudnienia ze wskazaniem wymiaru czasu pracy (wymiaru etatu),
w ramach którego praca była wykonywana, np.: „od 01.02 do 31.05.2016 r.
w wymiarze całego (pełnego) etatu, od 01.06 do 31.12. 2016 r. w wymiarze
1/2 etatu”.
Jeżeli świadectwo pracy będzie wydawane np. za umowę na czas nieokreślony,
a wcześniej wystąpiły okresy terminowego zatrudnienia (np. na podstawie umowy
na okres próbny, na podstawie umowy na
czas określony) – to pracodawca wyodrębnia i wskazuje te okresy zatrudnienia
(z informacją o wymiarze etatu, w ramach
którego pracownik był wtedy zatrudniony, ale bez obowiązku opisywania rodzaju
umów), gdy wcześniej nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub
wygaśnięciem stosunku pracy nawiązanego na ich podstawie.
Taka sytuacja – świadectwo pracy wydawane „zbiorczo” za umowy terminowe

§

jak uniknąć błędów

Dyżur eksperta prawa pracy
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Odpowiedź: Nie jest to wymagane przepisami prawa pracy odnoszącymi się do
zasad wypełniania i wydawania świadectwa pracy.

i umowę na czas nieokreślony – będzie
standardową praktyką od 1 stycznia
2017 r., ponieważ od tej daty obowiązuje
zasada, że w przypadku nawiązania z tym
samym pracownikiem kolejnego stosunku
pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy
– pracodawca nie ma obowiązku wydawać
pracownikowi świadectwa pracy za poprzednią zakończoną umowę (zakończone
umowy), jeśli pracownik nie zażąda wydania świadectwa pracy (art. 97 § 11 Kodeksu
pracy w wersji nadanej ustawą z 16 grudnia
2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – Dz.U. z 2016 r. poz. 2255).

Pytanie 3: Czy w świadectwie pracy należy wykazywać okres urlopu
macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego?
Odpowiedź: W świadectwach pracy wydawanych od 1 stycznia 2017 r. (zgodnie
z nowym rozporządzeniem w sprawie świadectwa pracy) należy zamieszczać
informacje dotyczące wykorzystanego urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego
oraz wychowawczego. Nie trzeba natomiast wskazywać okresu urlopu
macierzyńskiego.
Wskazując urlop ojcowski, trzeba napisać, w jakim wymiarze został wykorzystany i w ilu częściach.

Wskazując urlop rodzicielski, trzeba wpisać
podstawę prawną, w oparciu o którą został
udzielony urlop rodzicielski (tj. art. 1791 albo
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art. 1821d Kodeksu pracy). Ponadto trzeba
także wskazać, w jakim wymiarze i w ilu częściach urlop rodzicielski został wykorzystany,
w tym – czy był to urlop w wymiarze do 16
tygodni wykorzystany po przerwie, nie dłużej
niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 6 lat
(zgodnie z art. 1821c § 3 Kodeksu pracy).
Wskazując wykorzystany urlop wychowawczy, pracodawca podaje podstawę
prawną udzielenia urlopu wychowawczego, jego wymiar i okres, w którym
urlop wychowawczy był wykorzystywany,
a także zaznacza w ilu częściach został
wykorzystany (czyli ile wniosków o urlop
wychowawczy zostało złożonych).

W przypadku gdy odchodzący z pracy
pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop (ojcowski, rodzicielski albo
wychowawczy), pracodawca wskazuje
odrębnie urlop wykorzystany na każde
z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.
Natomiast urlop rodzicielski wskazuje się, gdy nie skończył się jeszcze
rok kalendarzowy, w którym dziecko
pracownika kończy 6 lat. Przykładowo: Jeżeli z pracy będzie odchodził
pracownik, który ma 12-letnie dziecko,
nie trzeba będzie w świadectwie pracy zamieszczać informacji o tym, czy
i w jakim wymiarze korzystał on z urlopu ojcowskiego albo rodzicielskiego.

Konieczne zaś będzie zamieszczenie
informacji na temat korzystania przez
tego pracownika z urlopu wychowawczego na syna lub córkę. Wymagana
też będzie informacja o wykorzystaniu
przez tego pracownika, w roku, w którym ustał stosunek pracy, dni lub godzin wolnych z tytułu wychowywania
dziecka w wieku do 14 lat (na podstawie art. 188 Kodeksu pracy).
W poprzednim stanie prawnym (obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r.)
w drodze wykładni przyjmowało się takie
zasady wypełniania świadectwa pracy,
gdy z pracy odchodził pracownik, który korzystał z urlopów z tytułu pełnienia funkcji
rodzicielskich.

WAŻNE
Pracodawca ma obowiązek wskazać w świadectwie pracy urlop ojcowski oraz rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik odchodzący z pracy ma dziecko w takim wieku,
że może jeszcze skorzystać z tego uprawnienia. Oznacza to, że urlop ojcowski wskazuje
się, gdy odchodzący z pracy pracownik ma dziecko w wieku do 24 miesięcy (albo gdy nie
upłynęły jeszcze 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego
przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie
dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

PODSTAWA PRAWNA:
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia
2016 r. w sprawie świadectwa pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2292).

Monika Frączek

prawnik, specjalista prawa pracy

Od 1 stycznia 2017 r. nowy wzór świadectwa pracy
30 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
wydało nowe rozporządzenie w sprawie świadectw pracy. Określa ono pełny
katalog informacji, które powinny znaleźć się w wydawanym pracownikowi
dokumencie oraz jego pomocniczy wzór, który należy stosować do świadectw
pracy wystawianych od 1 stycznia 2017 r.
Nowe rozporządzenie zbiera w jednym
miejscu zakres informacji, które powinny
znaleźć się w wystawianym pracownikowi
świadectwie pracy. Dotychczas jego część
zawarta była w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, pozostała – w treści rozporządzenia
MPiPS z 15 maja 1996 r.
Więcej informacji o uprawnieniach
rodzicielskich
Nowe przepisy wymagają bardziej szczegółowego wykazywania w świadectwie
pracy danych dotyczących sposobu wykorzystywania przez pracowników uprawnień
związanych z rodzicielstwem. Dotyczy to:
w zakresie urlopu ojcowskiego – wymiaru i ilości części udzielonego pracownikowi urlopu,
w zakresie urlopu rodzicielskiego oraz
wychowawczego – wymiaru, ilości części, a także podstawy prawnej udzielenia tych urlopów.
Ponadto świadectwo pracy powinno zostać
uzupełnione o informacje odnośnie okresu,

w którym pracownik uprawniony do urlopu
wychowawczego korzystał z ochrony sto-

sunku pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy (art. 1868 § 1 pkt 2 kp).
Treść świadectwa pracy dostosowana została również do wprowadzonej 2 stycznia 2016 r. możliwości wykorzystywania
zwolnienia na dziecko, o którym mowa
w art. 188 Kodeksu pracy, w wymiarze
godzinowym.

Katalog informacji zamieszczanych w świadectwie pracy (§ 2 ust. 1
rozporządzenia MRPiPS z 30 grudnia 2016 r.)
Informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, zamieszczane w świadectwie pracy, w zakresie dotyczącym:
1) okresu lub okresów zatrudnienia;
2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
3) rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
– strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
5) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem
okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy;
6) urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym,
w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
7) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
8) wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
9) wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
10) wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
11) okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa
w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;
ciąg dalszy na stronie 4
ZADAJ PY TANIE REDAKCJI: prawopracy@wip.pl
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TEMAT NUMERU

Których zleceniobiorców dotyczą, a których nie, przepisy
o minimalnej stawce godzinowej?
Obowiązujące od początku 2017 roku przepisy w zakresie minimalnej stawki
godzinowej obejmują umowy zawierane z szeroką gamą zleceniobiorców.
Należą do nich nie tylko osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
ale także... sporo przedsiębiorców. Sprawdźmy, do których zleceniobiorców
musimy stosować zasady narzucone nowymi regulacjami, a kogo nie dotyczy
stawka minimalna i inne obowiązki z nią związane.
Konieczność wypłacania wynagrodzenia
nie niższego niż minimalna stawka godzinowa (13 zł brutto w 2017 roku), prowadzenia i przechowywania potwierdzeń
liczby przepracowanych godzin, wypłat
wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu dotyczy:
typowych umów zlecenia oraz
umów, do których znajdują zastosowanie przepisy o zleceniu, wykonywanych
przez „przyjmujących zlecenie lub
świadczących usługi”.
Według ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę chodzi tu o:
a) osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną
w RP albo w państwie niebędącym
państwem członkowskim UE lub państwem EOG, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów
ze zleceniobiorcami albo
b) osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy
usługi na podstawie umów, o których mowa
w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, na
rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U.
z 2015 r. poz. 584 ze zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie
zobowiązuje się do dokonania określonej
czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie. Zwykle jednak określenie to używane
jest w szerszym zakresie i obejmuje również
umowy nienazwane dotyczące świadczenia
usług, do których stosujemy odpowiednio
przepisy o zleceniu (art. 750 kc).
Minimum godzinowe nie dotyczy dzieł
Stawka minimalna nie dotyczy wykonawców umów o dzieło. W odniesieniu do
tych umów nie wprowadzono żadnych
zmian związanych z wysokością wynagrodzenia. Tutaj pojawia się jednak za-

ciąg dalszy ze strony 3
zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy wykorzystanego
w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze;
wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia,
przewidzianego przepisami prawa pracy;
okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy
świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę
do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – na żądanie pracownika.

W świadectwie pracy trzeba zamieścić
również pouczenie o prawie pracownika do wystąpienia do pracodawcy
z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania
świadectwa pracy, a w razie nieuwzględ4
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nienia tego wniosku przez pracodawcę
– o prawie do wystąpienia z żądaniem
sprostowania świadectwa pracy do sądu
pracy w ciągu 7 dni od zawiadomienia
o odmowie sprostowania świadectwa
pracy przez pracodawcę.

sadniczy problem związany z kwalifikacją umów jako dzieł lub zleceń. To zaś,
czy prawidłowo ustalono rodzaj łączącej
strony umowy, będzie przekładać się jednocześnie na to, czy musimy, czy też nie
musimy pamiętać o regulacjach dotyczących najniższych zarobków za godzinę.

Zdaniem sądu

Umowa o dzieło dotyczy stworzenia
oznaczonego w niej wyraźnie dzieła.
Jeśli strony nie określiły w umowie
cech i parametrów indywidualizujących dzieło, to taki brak kryteriów
określających pożądany przez zamawiającego wynik (rezultat) umowy
prowadzi do wniosku, że przedmiotem zainteresowania zamawiającego jest wykonanie określonych
czynności, a nie ich rezultat
(wyrok SA w Łodzi z 28 grudnia
2015 r., III AUa 1160/15).
Rezultatem pracy i umiejętności ludzkich, o których stanowi
art. 627 kc, nie może być sama
czynność, a jedynie wynik tej
czynności
(wyrok Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2016 r., II UK 288/15).

ciąg dalszy na stronie 5
Od kiedy stosować nowy wzór
świadectwa?
Pracodawca wydający świadectwo pracy,
począwszy od 1 stycznia 2017 r., obowiązany jest sporządzić je zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia.
PODSTAWA PRAWNA:
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z 30 grudnia 2016 r. w sprawie
świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2292); zastępuje ono rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 15 maja 1996 r.
w sprawie szczegółowej treści
świadectwa pracy oraz sposobu
i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60,
poz. 282 ze zm.).

Leszek Skupski

radca prawny, specjalista prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych
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PRZYKŁAD 1

Pan Tomasz pracuje na pełny etat na podstawie umowy o pracę w firmie X i jednocześnie z firmami Y i Z zawiera umowy zlecenia. W firmie X zarabia 3.000 zł
miesięcznie, stąd umowy zlecenia z firmami Y i Z nie podlegają obowiązkowym
składkom na ubezpieczenia społeczne.
Jednak przy ocenie podlegania pod przepisy o stawce minimalnej nie ma żadnego
znaczenia to, czy umowa zlecenia jest, czy nie jest „oskładkowana” ani też to, czy
zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem. Pan Tomasz jest w tym przypadku
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. A zatem oba zlecenia
– z firmą Y i Z – objęte są przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę dotyczącymi stawki minimalnej.

PRZYKŁAD 2

Pani Agnieszka prowadzi firmę świadczącą usługi kosmetyczne. Wykonuje także osobiście umowy zlecenia, w ramach których świadczy usługi marketingowe. Zakres wpisu do CEIDG nie obejmuje usług związanych z marketingiem itp.
Zlecenia zawierane przez panią Agnieszkę na tego rodzaju prace nie są związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej – są realizowane poza firmą prowadzoną przez panią Agnieszkę, a więc podlegają pod przepisy o minimalnej stawce
godzinowej.

PRZYKŁAD 3

Przedsiębiorca, z którym zawieramy umowy zlecenia, ma powtarzalne umowy
z wykonawcami umów o dzieło. Są to osoby fizyczne, w odniesieniu do których
jest on płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy.
Jeżeli przedsiębiorca, z którym zawieramy umowy zlecenia, nie zatrudnia – poza
wykonawcami umów o dzieło – pracowników ani zleceniobiorców, to wchodzi
w zakres osób objętych przepisami o stawce minimalnej. Fakt, że przedsiębiorca (jako podmiot zamawiający) zawiera nawet liczne, powtarzalne itp. umowy
o dzieło, nie wyłącza go spod regulacji o minimum płacowym za godzinę zlecenia
czy usługi (gdy jest on przyjmującym zlecenie).

PRZYKŁAD 4

Warunki, jakie łącznie musi spełniać przedsiębiorca, aby umowa zlecenia zawierana
z nim jako zleceniobiorcą podlegała pod przepisy o stawce minimalnej, są następujące:
przedsiębiorca jest osobą fizyczną (a nie osobą prawną lub jednostką organizacyjną);
przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą;
działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest zarejestrowana w Polsce lub państwie, które nie jest członkiem UE lub EOG;
przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników;
przedsiębiorca nie zawiera umów ze zleceniobiorcami;
umowa zlecenia, którą oceniamy w zakresie obowiązku stosowania przepisów
o stawce minimalnej, jest zawarta ze zleceniodawcą będącym przedsiębiorcą lub
inną jednostką organizacyjną niż przedsiębiorca (przepisy o stawce minimalnej
nie obejmują umów, w których zleceniodawcami są osoby fizyczne zawierające
umowę poza działalnością gospodarczą);
umowa zlecenia z przedsiębiorcą nie została wyłączona w art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu spod stosowania tych przepisów.

W jaki sposób zawierając umowę zlecenia z przedsiębiorcą, możemy dowiedzieć się, że zatrudnia on pracowników lub zleceniobiorców?
W tym zakresie nie ma żadnych publicznych rejestrów itp. Jedyny sposób to pobranie od przedsiębiorcy, z którym zawieramy zlecenie, oświadczenia, że zatrudnia
lub nie zatrudnia pracowników lub zleceniobiorców.
Warto by takie oświadczenie zostało zawarte już w samej treści umowy zlecenia
(np. w miejscu charakteryzującym zleceniobiorcę) i jednocześnie umowa zawierała
zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania zleceniodawcy o jakichkolwiek
zmianach w tym zakresie. W takiej sytuacji nieprzekazanie informacji o zmianie
oznaczałoby niezrealizowanie obowiązku wynikającego z umowy – nieprawidłową
realizację zobowiązania – a co za tym idzie: zleceniobiorca odpowiadałby za ewentualną szkodę tym wywołaną. Zleceniodawca zaś z całą pewnością w tym przypadku
dołożyłby należytej staranności do ustalenia statusu zleceniobiorcy w kontekście
stosowania wobec niego postanowień o minimalnej stawce godzinowej.

Dzieło musi bowiem istnieć w postaci
postrzegalnej, pozwalającej odróżnić
je od innych przedmiotów i uchwycić
istotę osiągniętego rezultatu. Wykonanie określonej czynności lub powtarzających się czynności, bez względu na
to, jaki rezultat czynność ta przyniesie,
jest czynnością charakterystyczną dla
umów zlecenia (art. 734 § 1 kc) oraz
umów o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami (art. 750
kc). W konsekwencji, o ile przyjmujący
zamówienie w umowie zlecenia (umowie o świadczenie usług) nie bierze
na siebie ryzyka pomyślnego wyniku
spełnianej czynności, o tyle odpowiedzialność strony przyjmującej zamówienie w umowie o dzieło jest odpowiedzialnością za rezultat.
Osoba fizyczna niewykonująca
działalności gospodarczej
„Osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej” to:
osoba, która nie ma zarejestrowanej
działalności gospodarczej, oraz
przedsiębiorca, który nie realizuje danej (ocenianej pod kątem obowiązku
stosowania przepisów o minimalnej
stawce godzinowej) umowy w ramach
swojej działalności gospodarczej.
Zleceniobiorcy będący
przedsiębiorcami
Zdecydowanie bardziej rozbudowana jest
druga z grup, czyli zleceniobiorcy będący
osobami fizycznymi i wykonujący działalność gospodarczą.

WAŻNE
W zakresie podlegania lub nie pod przepisy o stawce minimalnej nie mają znaczenia dalsze elementy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, takie jak
np. ponoszenie ryzyka gospodarczego,
odpowiedzialność za rezultat czynności
wobec osób trzecich, wykonywanie usług
przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi.

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Z uwagi na ograniczenia – wynikające z art. 16 dyrektywy
2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym
ciąg dalszy na stronie 6
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PRZYKŁAD 6

PRZYKŁAD 5

TEMAT NUMERU
ciąg dalszy ze strony 5
Pan Mariusz prowadzi firmę remontową i wykonuje osobiście niektóre zlecenia. Jednocześnie zatrudnia osobę do prowadzenia biura oraz zleceniobiorców,
którzy wykonują część zamówień.
W tym przypadku umowy zlecenia zawierane z panem Mariuszem jako zleceniobiorcą nie są objęte przepisami o minimalnej stawce godzinowej – ustalenie
i wypłata wynagrodzenia nie będą przy takich zleceniach ograniczone przepisami
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.
Przedsiębiorca, z którym zawieramy umowę zlecenia na cały 2017 rok, ma
dwóch zleceniobiorców, z którymi umowy kończą się z końcem marca 2017 roku.
Czy w przypadku, gdy w kwietniu nie będzie już zatrudniał zleceniobiorców bądź
pracowników, będziemy musieli zacząć stosować przepisy o stawce minimalnej?
Wyłączenie spod tych przepisów przedsiębiorców, którzy zawierają umowy ze zleceniobiorcami, można odnosić jedynie do okresu, w którym zlecenia te funkcjonują. Nie
możemy przyjąć, że dotyczyć to będzie całego roku związania umową w przypadku, gdy
tylko przez pierwszy kwartał jej realizowania przedsiębiorca zatrudnia zleceniobiorców.
A zatem w styczniu, lutym i marcu nie będziemy musieli stosować do niego żadnych przepisów o stawce minimalnej. Musimy jednak w nie „wejść” od kwietnia (jeśli oczywiście
przedsiębiorca ten nie zatrudni zleceniobiorców lub pracowników). Wówczas bowiem
przedsiębiorca, o którym mowa, staje się „wykonującym działalność gospodarczą niezatrudniającym pracowników lub niezawierającym umów ze zleceniobiorcami”.
W tym przypadku od kwietnia będziemy mieli obowiązek zarówno wypłaty co
najmniej 13 zł za każdą godzinę realizacji usług przez tego przedsiębiorcę,
jak i obowiązek potwierdzania godzin wykonywania przez niego zlecenia czy
comiesięcznych wypłat jego wynagrodzenia.

Uwaga!
Stawka minimalna nie obejmuje umów zawieranych z osobami wykonującymi działalność gospodarczą zarejestrowaną w innym niż Polska państwie członkowskim
UE. To ograniczenie może być dosyć istotne w praktyce. Wyłącza bowiem spod nowych
przepisów wszystkich tych przedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoje firmy np.
w Czechach czy Wielkiej Brytanii i na zasadzie swobody świadczenia usług wykonują działalność m.in. (często nawet głównie) w Polsce.

– regulacja dotycząca wprowadzanej
minimalnej stawki godzinowej nie
będzie miała zastosowania do osób fizycznych („osób samozatrudnionych”)
wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w państwie będącym państwem członkowskim Unii
Europejskiej lub w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zatrudnianie pracowników lub
zleceniobiorców
Przez zatrudnianie pracowników trzeba
rozumieć sytuację, w której przedsiębiorca będący zleceniobiorcą zatrudnia

inne osoby na podstawie stosunku pracy
(w praktyce na podstawie umów o pracę).
Ustawa posługuje się przy tym liczbą mnogą – zatrudnia „pracowników” – niemniej
w pełni należy uznać, że wyłączenie to
obejmuje przedsiębiorców będących
pracodawcami, czyli zatrudniających
nawet jednego pracownika.
Niezawieranie umów ze zleceniobiorcami
oznacza sytuację, w której przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej nie zawiera takich umów.
Przy czym ważne staje się zrozumienie
użytego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu określenia „zleceniobiorcy”,

które nie występuje w Kodeksie cywilnym
(art. 734 kc odnoszący się do typowego
zlecenia używa nazwy „przyjmujący zlecenie”). Oznacza ono zarówno:
przyjmujących zlecenie w typowych
umowach zlecenia, jak też
osoby wykonujące umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu (art. 750 kc).
W taki też sposób „zleceniobiorca” jest
traktowany np. przez przepisy ustawy
z 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1
pkt 4 tej ustawy).
W obu przypadkach kwestia zatrudniania
pracowników lub zleceniobiorców nie ma
jakichkolwiek dalszych doprecyzowań
w przepisach.
Do tego, by zaistniało wyłączenie spod regulacji o minimalnej stawce godzinowej,
nie ma znaczenia to, czy zatrudnieni przez
przedsiębiorcę pracownicy lub zleceniobiorcy realizują akurat umowę ocenianą
pod kątem stosowania minimalnej stawki
za godzinę zlecenia (usługi). Ich zatrudnienie nie musi bowiem być powiązane
z wykonywaniem umowy ocenianej w zakresie obowiązku stosowania przepisów
o stawce minimalnej. Ważne by umowy,
które przedsiębiorca z nimi zawiera, były
zawierane w ramach prowadzonej przez
niego działalności; by przedsiębiorca nie
wykonywał całkowicie osobiście swojej
działalności gospodarczej.
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie
wskazuje, czy zatrudnianie pracowników lub zleceniobiorców ma przypadać
na cały okres realizowania umowy przez
przedsiębiorcę. Należy przyjąć, że wyłączenie dotyczyć może tylko okresu, w którym warunek zatrudniania jest spełniony.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 1, art. 8a-8d ustawy z 10
października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.:
Dz.U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.)

Marek Rotkiewicz

prawnik, specjalista prawa pracy

W ramach prenumeraty newslettera
„PRAWO PRACY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH”
każdy Czytelnik otrzymuje:
e-letter „Przegląd Prawa Pracy” z najnowszymi
wiadomościami o zmianach oraz
aktualnościami z prawa pracy;
6
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możliwość uzyskania odpowiedzi „od ręki”
na swoje pytania w ramach telefonicznego
dyżuru eksperta;

dostęp do strony internetowej,
na której znajduje się archiwum wydań
newslettera.
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Czas pracy

Pracownicy „zamienili się” zmianami – jak prawidłowo rozliczyć
ich pracę?
Pytanie: U pracodawcy obowiązuje zmianowa organizacja czasu pracy. Pracownicy
są zatrudnieni na trzy zmiany. Pierwsza zmiana przypada na godziny 7.00-15.00,
druga – 14.00-22.00, a trzecia – 22.00-6.00. Pracownicy zamienili się zmianami
w środę, w ten sposób że pracownik, który zgodnie z harmonogramem powinien
przyjść na 7.00 (tak ma rozpisany harmonogram na cały tydzień), przyszedł
na 14.00, a następnego dnia ponownie na 7.00. Czy doszło do złamania doby
pracowniczej i tym samym w dobie środowej powstały nadgodziny? Jak prawidłowo
rozliczyć pracę w środę i czwartek przy uwzględnieniu zaistniałej zmiany?
Odpowiedź: Początek doby pracowniczej wyznacza wynikająca z rozkładu czasu
pracy godzina, o której pracownik rozpoczął pracę. W opisanym w pytaniu
przypadku, jeżeli o zamianie przez pracowników zmian wiedział pracodawca,
należy przyjąć, że doszło do modyfikacji obowiązującego pracowników
rozkładu czasu pracy i nowego wyznaczenia granic doby pracowniczej.
Odpowiedzialnym za organizację pracy w firmie jest pracodawca. Do jego
uprawnień należy m.in. sporządzanie
rozkładów czasu pracy pracowników. Dla
danego pracownika taki rozkład może
być sporządzony – w formie pisemnej
lub elektronicznej – na okres krótszy niż
okres rozliczeniowy, obejmujący jednak
co najmniej miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co
najmniej na tydzień przez rozpoczęciem

pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.
Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych,
które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany
w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego
w zakładzie pracy;

Wskazówka dla pracodawcy
Z formalnego punktu widzenia pracownicy nie powinni zamieniać się miedzy sobą zaplanowanymi w obowiązującym ich indywidualnie rozkładzie czasu pracy zmianami. Jeżeli
jednak tak się dzieje, a pracodawca akceptuje wskazany stan rzeczy, powinien dokonać
zmiany obowiązującego pracowników rozkładu czasu pracy, tak aby odzwierciedlał on
rzeczywisty stan rzeczy.

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.
A zatem rozliczając czas pracy pracownika
wskazanego w pytaniu, należy założyć, że
pierwotnie obowiązujący go rozkład czasu
pracy uległ zmianie, na nowo wyznaczając granice doby pracowniczej. To z kolei
powoduje, że praca rozpoczęta o godz.
14.00 wyznacza granice doby pracowniczej od godz. 14.00 w tym dniu do godz.
14.00 w dniu następnym. Tym samym
praca – podjęta przez niego kolejnego
dnia o godz. 7.00 (zgodnie z pierwotnie
ustalonym rozkładem) i wykonywana do
godz. 14.00 – w całości podlega zaliczeniu do poprzednio rozpoczętej doby
pracowniczej, stanowiąc pracę w godzinach nadliczbowych. Z tytułu takiej pracy
pracownikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie powiększone o 50% dodatek
za wszystkie godziny przepracowane od
7.00 do 14.00 albo czas wolny od pracy.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 100 § 1 i 2 pkt 1 i 2, art. 128
§ 3, art. 129 § 3, art. 1511, art. 1512
ustawy z 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U.
z 2016 r. poz.1666 ze zm.).

Joanna Stępniak

adwokat, specjalizuje się w zagadnieniach
czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę

Wprowadzenie 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego – kiedy
trzeba zawiadomić PIP?
Pytanie: Czy przedłużenie okresu rozliczeniowego do 3 miesięcy zobowiązuje
pracodawcę do powiadomienia PIP o tym fakcie? Jeśli tak, to w jakim przypadku?
Odpowiedź: Przedłużenie okresu rozliczeniowego pracownika do 3 miesięcy
wymaga uprzedniego poinformowania okręgowego inspektora pracy, ale tylko
w przypadku systemu równoważnego czasu pracy, gdy organizacja związkowa
nie działa w zakładzie pracy lub nie wyraża zgody na przedłużenie. Informacja
nie jest konieczna, jeżeli przedłużenie uzasadnione jest przyczynami
obiektywnymi lub technicznymi bądź dotyczącymi organizacji pracy, a ponadto
ustalono je w układzie zbiorowym pracy, w porozumieniu z organizacjami
związkowymi, a w razie ich braku – z przedstawicielami pracowników.
Zasadą w stosunku pracy jest okres rozliczeniowy nieprzekraczający 4 miesięcy
(art. 129 § 1 Kodeksu pracy). Ustawodawca wskazuje więc górną granicę długości
okresu rozliczeniowego, dopuszczając tym

samym jego skrócenie. Oprócz tego w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub
technicznymi bądź dotyczącymi organizacji
pracy, okres rozliczeniowy może być prze-

dłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników (art. 129 § 2 Kodeksu pracy).
Odmienne reguły panują w systemie równoważnego czasu pracy. Regułą jest tu
1-miesięczny okres rozliczeniowy (art. 135
§ 1 Kodeksu pracy). Pracodawca, u którego
nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody
na zmianę okresów rozliczeniowych czasu
pracy, może przedłużyć ten okres rozliczeniowy – maksymalnie do 3 miesięcy – po
uprzednim zawiadomieniu właściwego
okręgowego inspektora pracy (art. 135
ciąg dalszy na stronie 8
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Wynagrodzenia i świadczenia

Podstawa wymiaru „trzynastki” – czy wliczać do niej
wynagrodzenie za dyżury?
Pytanie: Czy do podstawy wymiaru trzynastej pensji musimy wliczać
wynagrodzenie pracowników za dyżury pełnione w okresie zimowym – w razie
szczególnych potrzeb pracodawcy związanych z warunkami atmosferycznymi
(utrzymanie przejezdności dróg)?
Odpowiedź: Tak, do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego trzeba
wliczyć wynagrodzenie, które pracownik otrzymał za pełnione dyżury.
Wynagrodzenie z tytułu pełnionych dyżurów stanowi element wynagrodzenia
otrzymanego w ciągu roku oraz nie zostało wyłączone ze składników stanowiących
podstawę wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za czas urlopu wypoczynkowego, w związku z tym musimy je
uwzględnić w podstawie tzw. trzynastki.
Podstawę dodatkowego wynagrodzenia
rocznego stanowi wynagrodzenie, które
pracownik otrzymał w czasie danego roku
kalendarzowego, a do jej ustalenia stosuje
się zasady obowiązujące przy obliczaniu
ekwiwalentu i wynagrodzenia za urlop
wypoczynkowy. W związku z tym, ustalając składniki podstawy tzw. trzynastki,
w pierwszej kolejności powinniśmy stwierdzić, że dany składnik – w tym przypadku
przysługujący za pełniony dyżur – jest wynagrodzeniem. Jako taki jest więc wskazany, jako elementarna część tej podstawy.
Jedyne wyłączenia, jakie może zastosować pracodawca przy ustalaniu podstawy
dodatkowego wynagrodzenia rocznego
są wymienione, w katalogu zamkniętym,

w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego,
ustalania i wypłacania wynagrodzenia za
czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego
za urlop, i należą do nich:
jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania
bądź za określone osiągnięcie,
wynagrodzenie za czas gotowości do
pracy oraz za czas niezawinionego
przez pracownika przestoju,
gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
wynagrodzenie za czas niezdolności do
pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
kwoty wyrównania do wynagrodzenia
za pracę do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę,

ciąg dalszy ze strony 7
§ 2, art. 150 § 2 Kodeksu pracy). Poza tym
należy pamiętać o możliwości wydłużenia
okresu rozliczeniowego – w ściśle określonych przypadkach – nawet do 12 miesięcy,
bez konieczności powiadamiania PIP.
Obowiązek poinformowania PIP o przedłużeniu okresu rozliczeniowego istnieje
tylko wówczas, gdy zostaną spełnione
łącznie następujące przesłanki:
okres rozliczeniowy obowiązuje w ramach
systemu równoważnego czasu pracy,
w zakładzie pracy nie działa organizacja związkowa bądź sprzeciwia się ona
wydłużeniu okresu rozliczeniowego,
przedłużenie nie jest uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi bądź

dotyczącymi organizacji pracy (bowiem
w takim przypadku przedłużenie ustala
się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z organizacjami związkowymi,
a w razie ich braku w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników
– art. 150 § 3 Kodeksu pracy).
PODSTAWA PRAWNA:
art. 129 § 1-2, art. 135 § 1-2,
art. 150 § 2-3 ustawy z 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, należności przysługujących
z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
odprawy emerytalne lub rentowe albo
inne odprawy pieniężne,
wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie rozwiązania stosunku
pracy.
Ponieważ we wskazanym katalogu nie zostało wymienione wynagrodzenie za pełnione dyżury, trzeba je ująć w podstawie
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1144 ze zm.),
§ 6 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia
1997 r. w sprawie szczegółowych
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania
wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop
(Dz.U. nr 2 poz. 14 ze zm.).

Maria Kucharska-Fiałkowska

specjalista w zakresie zagadnień prawa pracy
w jednostkach sektora finansów publicznych

Prezenty dla stałych
Czytelników
Pamiętaj!
Już 10 lutego
Twój kolejny prezent.
Sprawdź skrzynkę e-mail
i odbierz prezent!

Michał Kowalski

radca prawny, specjalista prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych i prawa oświatowego

WAŻNE
O wydłużeniu okresu rozliczeniowego w systemie równoważnego czasu pracy należy powiadomić PIP, nim ten okres zostanie przedłużony.
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Wynagrodzenia i świadczenia

Pieniężna rekompensata pracy w niedzielę – czy wlicza się ją
do wynagrodzenia za urlop?
Pytanie: W naszej firmie mamy 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Na bieżąco
w danym miesiącu płacimy godziny nadliczbowe z przekroczeń dobowych oraz
za niedziele i święta. Jeśli pracownik w ciągu miesiąca był zawezwany 2 razy
w niedziele do pracy (były to dla niego dni harmonogramowo wolne) i dostał
za to wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz dodatek 100%, to czy należy
włączyć całą tę sumę do obliczenia wynagrodzenia urlopowego, gdy skorzysta
z urlopu?
Odpowiedź: Tak. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedzielę wlicza się do
wynagrodzenia urlopowego.
Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego musimy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze oraz inne stałe składniki
wynagrodzenia. Uwzględnia się także te
zmienne składniki wynagrodzenia, które
nie są wykluczone wprost w rozporządzeniu urlopowym. Wynagrodzenia za
godziny nadliczbowe, podobnie jak wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święto,
rozporządzenie nie wymienia. Oznacza

to, że zarówno normalne wynagrodzenie, jak i dodatek za pracę w niedzielę
powinniśmy uwzględniać w podstawie
wymiaru wynagrodzenia urlopowego
i ekwiwalentu za urlop.
Wynagrodzenie za pracę w niedzielę wypłaca się bowiem, w przypadku
wskazanym w pytaniu, zawsze za konkretny miesiąc. A zatem niezależnie
od długości okresu rozliczeniowego

u wskazanego w pytaniu pracodawcy
wynagrodzenie z dodatkiem za pracę
w niedzielę jest składnikiem zmiennym miesięcznym i jako taki zawsze
wchodzi do wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu.
PODSTAWA PRAWNA:
§ 8 i § 9 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia
1997 r. w sprawie szczegółowych
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania
wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop
(tekst jedn. Dz.U. z 1997 r. nr 2,
poz. 14 ze zm.).

Joanna Stępniak

adwokat, specjalizuje się w zagadnieniach
czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę

Zatrudnienie w ramach robót publicznych – co z prawem
do „trzynastki”?
Pytanie: Czy osoba zatrudniona co najmniej przez 6 miesięcy w urzędzie gminy na
podstawie porozumienia z urzędem pracy w ramach tzw. robót publicznych lub prac
interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia przez PUP) nabywa prawo do trzynastej
pensji, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
Odpowiedź: Tak, pracownikowi zatrudnionemu w ramach robót publicznych
przysługują uprawnienia pracownicze, w tym prawo do dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, jeśli przepracował okres co najmniej 6 miesięcy
w 2016 roku. Trzeba więc wypłacić mu dodatkowe wynagrodzenie roczne za
2016 rok.
Zatrudnienie bezrobotnego na podstawie
umowy zawartej z Powiatowym Urzędem
Pracy odbywa się na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu pracy.
W związku z tym zatrudniony bezrobotny jest pracownikiem o takich samych
uprawnieniach jak pozostali pracownicy
jednostki.
Pracownicy zatrudnieni w ramach
robót publicznych
Pracownicy urzędu gminy są objęci
przepisami ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
sfery budżetowej, a tym samym jej przepisy obejmują pracownika, który został
zatrudniony w ramach robót publicznych czy prac interwencyjnych. Warunkiem nabycia prawa do dodatkowego

wynagrodzenia rocznego jest spełnienie wyłącznie przesłanek określonych
w ustawie.
Warunki nabycia prawa
do dodatkowego wynagrodzenia
Pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości, jeśli przepracuje efektywnie cały rok u danego pracodawcy.
Jednak od tej zasady zostały wprowadzone wyjątki – jednym z nich jest
prawo do nabycia proporcjonalnego
dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przypadku przepracowania
co najmniej 6 miesięcy. Pamiętajmy,
że chodzi tutaj o czas faktycznie efektywnie przepracowany. W tym okresie
nie mogą więc wystąpić nieobecności,

które pomniejszają okres przepracowany (jak np. zwolnienia chorobowe),
czy też okoliczności, które powodują
pozbawienie prawa do dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, określone
w art. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
sfery budżetowej.
A zatem jeśli pracownik przepracował
efektywnie okres co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok
– proporcjonalnie do okresu przepracowanego.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 3 ustawy z 12 grudnia
1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery budżetowej (tekst
jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1144
ze zm.),
art. 56, art. 57 ustawy z 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

Maria Kucharska-Fiałkowska

specjalista w zakresie zagadnień prawa pracy
w jednostkach sektora finansów publicznych
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Urlopy i zwolnienia

Czy możemy udzielić urlopu pracownikowi, który czeka na
decyzję ZUS w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego
lub renty?
Pytanie: Pracownik wykorzystał 182 dni zwolnienia chorobowego i oczekuje na
komisję lekarską w ZUS w celu otrzymania renty lub świadczenia rehabilitacyjnego.
Czy do momentu otrzymania świadczenia zakład pracy może udzielić mu urlopu
wypoczynkowego? Pracownik ma 36 dni urlopu zaległego.
Odpowiedź: Nie ma formalnych przeszkód do udzielenia pracownikowi urlopu
wypoczynkowego (w tym zaległego) po wykorzystaniu przez niego 182 dni
zwolnienia chorobowego. Nie ma też konieczności kierowania takiego
pracownika na kontrolne profilaktyczne badania lekarskie przed udzieleniem
mu urlopu. Okresu oczekiwania na decyzję ZUS nie możemy bowiem
oceniać w kategoriach absolutnej niezdolności do pracy z powodu choroby –
o niezdolności tej orzeka lekarz w ramach profilaktycznych kontrolnych badań
lekarskich.
Prawo do urlopu
Każdy pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jest to uprawnienie niezbywalne, którego pracownik nie może
się zrzec, przenieść na inną osobę lub
zażądać w zamian za wypoczynek wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia. Wynika to z celu urlopu, jakim jest odpoczynek
pracownika od zawodowych obowiązków.
W zależności od konkretnego przypadku
pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni
urlopu wypoczynkowego.
Zasadą jest udzielanie całości urlopu
w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu. Z różnych
względów nie zawsze jednak będzie
to możliwe. W przypadku niemożności
udzielenia i wykorzystania urlopu w roku
kalendarzowym, w którym pracownik
nabył do niego prawo – urlop staje się
urlopem zaległym, z możliwością jego wykorzystania w roku kolejnym.
Urlop po dłuższym chorobowym
W praktyce może zdarzyć się tak, że pracownik po długim okresie nieobecności
w pracy spowodowanej chorobą chce
wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy – w tym zaległy. Problem
w tym, że pracownicy, którzy byli niezdolni do pracy powyżej 30 dni, a niezdolność ta była spowodowana chorobą,
podlegają tzw. badaniom kontrolnym.
Celem badań kontrolnych jest ustalenie,
czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku po dłuższym okresie niezdolności
do pracy wywołanej chorobą. W omawianym przypadku pracownik oczekuje na
10

ANC_146.indd 10

komisję lekarską ZUS, ale niezależnie
od jej rozstrzygnięcia nadal ma status
pracownika. Nawet fakt przyznania renty nie oznacza automatycznego rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę czy
samoistnej przesłanki uniemożliwiającej
pracownikowi świadczenie jakiejkolwiek
pracy zawodowej.
Jeśli chodzi o udzielenie urlopu wypoczynkowego po okresie 182-dniowej
nieobecności w pracy z powodu choroby, pracodawca może mieć wątpliwości,
czy w takich warunkach urlop może być
udzielony, a także – czy przed jego udzieleniem trzeba skierować pracownika na
kontrolne badania lekarskie. Zgodnie
z obecnie dominującym poglądem, pracodawca może udzielić pracownikowi
urlopu wypoczynkowego bez uprzedniego kierowania go na badania kontrolne,
po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż
30 dni.
Urlop wypoczynkowy polega na czasowym nieświadczeniu pracy na dotychczasowym stanowisku i już tylko z tego
powodu nie można przyjąć, że warunkiem niezbędnym rozpoczęcia urlopu
jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są oczywiście niezbędne przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy – po urlopie wypoczynkowym, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje
w sprzeczności z istotą tego urlopu.
Sam fakt oczekiwania na decyzję ZUS
nie może być jednoznacznie utożsamiany z tym, że pracownik jest niezdolny
do pracy i nie jest w stanie korzystać
z urlopu wypoczynkowego. Na podobnej

zasadzie nie możemy zakładać, że każdy
pracownik, który udaje się do lekarza,
jest niezdolny do pracy. Zdolność lub
niezdolność do pracy weryfikowana jest
w ramach profilaktycznych badań lekarskich prowadzonych na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
Pracownik, który uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może
w praktyce nadal świadczyć pracę – warunkiem jest uzyskanie zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do
pracy na danym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na
badania.

WAŻNE
W praktyce można spotkać się także z poglądem odmiennym: że okres oczekiwania
na decyzję ZUS jest okresem niepłatnej
usprawiedliwionej nieobecności w pracy
– a fakt oczekiwania na decyzję ZUS wyklucza możliwość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym czasie
z powodu niezdolności do pracy.

Taki odmienny pogląd wydaje się być jednak nie do końca słuszny. Jak już bowiem
zasygnalizowaliśmy, nie możemy utożsamiać okresu oczekiwania na decyzję ZUS
z okresem absolutnej niezdolności do
pracy – taką niezdolność może stwierdzić
dopiero lekarz medycyny pracy w ramach
kontrolnych badań profilaktycznych.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 152, art. 154, art. 161, art. 165,
art. 168, art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

Sebastian Kryczka

prawnik, specjalista prawa pracy
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Urlopy i zwolnienia

Nowa umowa, ze zmienionym wymiarem czasu pracy, w trakcie
miesiąca – jak ustalić wymiar urlopu?
Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 16 sierpnia do 15 listopada 2016 r. na 1/2
etatu. Za powyższy okres przysługiwał mu urlop wypoczynkowy w liczbie 4 dni (32
godz.) z wymiaru 26 dni i tyle w tym okresie wykorzystał. Od 16 listopada pracownik
został zatrudniony ponownie – tym razem już na cały etat na czas zastępstwa
nieobecnego pracownika. Ile powinno mu przysługiwać urlopu wypoczynkowego za
okres od 16 listopada do 31 grudnia 2016 r.?
Odpowiedź: Przepisy nie rozstrzygają bezpośrednio kwestii obliczania wymiaru
urlopu w przypadku, gdy umowa z pracownikiem zatrudnionym na część etatu
rozwiązuje się w połowie miesiąca (po uprzednim wykorzystaniu urlopu),
a następnie pracownik zostaje ponownie zatrudniony w trakcie miesiąca na
pełny etat u tego samego lub innego pracodawcy. Możliwe w tym zakresie są
różne rozwiązania.

Nowy wymiar czasu pracy od
miesiąca kolejnego – urlop ustalamy
proporcjonalnie
W przypadku gdy pracownika łączy z pracodawcą jedna umowa, a do zmiany etatu
nie dochodzi w trakcie jednego miesiąca – wymiar urlopu ustalamy odrębnie
i proporcjonalnie dla każdego z okresów
(miesięcy), uwzględniając wymiar czasu
pracy, w jakim pracownik był zatrudniony.
Więcej wątpliwości, gdy zmiana
następuje w trakcie miesiąca
Znacznie bardziej problematyczny jest
przypadek opisany w pytaniu – czyli sytuacja, w której na przestrzeni miesiąca
dochodzi do rozwiązania dotychczasowej
niepełnoetatowej umowy, pracownik wykorzystał urlop w wymiarze proporcjonalnym, a następnego dnia po rozwiązaniu
dotychczasowej umowy zostaje zawarta
nowa – w pełnym wymiarze czasu pracy.
W takim przypadku pojawiają się problemy, na które przepisy regulujące prawo
do urlopu oraz zasady jego obliczania
i udzielania nie dają precyzyjnych odpowiedzi. Przykładowo: jak powinniśmy
podejść do kwestii zaokrąglenia urlopu
oraz jaki wymiar etatu przyjąć na potrzeby
ustalania wymiaru urlopu wynikającego
z nowej umowy za listopad 2016 roku –
1/2 etatu czy pełny etat?
Ustalenie urlopu na 3 sposoby
W kwestii ustalania liczby dni urlopu
w ramach umowy z pytania, obowiązu-

jącej od 16 listopada 2016 r. do końca
roku, możemy w praktyce zastosować 3
rozwiązania:
1) obliczyć wymiar urlopu za listopad, biorąc pod uwagę wymiar etatu obowiązujący pierwszego dnia tego miesiąca,
2) uwzględnić wymiar etatu, w ramach
którego pracownik pracował dłużej
(wyjdzie na to samo) lub
3) przyjmując rozwiązanie korzystne dla
pracownika – przyjąć pełny wymiar czasu pracy, w ramach którego pracownik
jest zatrudniony od 16 listopada.
Dokonując wyboru jednej ze wskazanych
trzech możliwości, musimy pamiętać
o zasadzie, zgodnie z którą w kwestiach
nieuregulowanych powinniśmy stosować
rozwiązania korzystniejsze dla pracownika. Rozwiązaniem korzystniejszym będzie przyjęcie zasady proporcjonalności

PODSTAWA PRAWNA:
art. 152, art. 153, art. 1551,
art. 1552a ustawy z 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz.U z 2016 r. poz. 1666).

Sebastian Kryczka

prawnik, specjalista prawa pracy

Zasada zaokrąglania niepełnego miesiąca w górę do pełnego miesiąca obowiązuje bezpośrednio pracodawcę dotychczasowego – w przypadku gdy pracownik zmienia w danym miesiącu pracę i pracodawcę. Przepisy nie regulują kwestii zaokrągleń w przypadku
podpisywania w trakcie miesiąca nowej umowy z tym samym pracodawcą, tym bardziej
w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy – która ma kluczowe znaczenie w kwestii
ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Możemy jednak spotkać się z poglądem,
że zaokrąglenia powinniśmy dokonywać na każdym etapie ustalania wymiaru urlopu
wypoczynkowego dla pracownika, któremu zmienia się wymiar etatu.

Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach

W zależności od stażu pracy pracownik
ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustalamy jednak proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego
pracownika.

w ustalaniu wymiaru urlopu za okres od
16 listopada do końca roku, w ramach której niepełny miesiąc (listopad) ulegnie zaokrągleniu do pełnego miesiąca i zostanie
potraktowany jak miesiąc pełnoetatowy.
Przyjmując te zasady obliczenie wymiaru
urlopu wypoczynkowego w omawianym
przypadku będzie wyglądało następująco:
2 miesiące pracy (zaokrąglenie niepełnego listopada do miesiąca pełnego)
/ 12 x 26 dni = 4,3 dni urlopu = 5 dni
(po zaokrągleniu).
Uwzględniając fakt, że przepisy Kodeksu
pracy nie regulują sposobu postępowania w zakresie obliczania wymiaru urlopu
w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy –
w szczególności w trakcie miesiąca kalendarzowego, przy nawiązywaniu nowej umowy
z tym samym pracodawcą, zatrudniający nie
ma bezwzględnego obowiązku stosowania
się do wyżej zarekomendowanej metody
ustalania wymiaru urlopu w ramach umowy
na zastępstwo zawartej w na okres 16 listopada do dnia 31 grudnia 2016 r.
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Większy wymiar urlopu dla pracowników
jednego z działów a zasada równego
traktowania w zatrudnieniu

Katarzyna
Pietruszyńska
Departament Prawny GIP

Halina Tulwin
konsultant merytoryczny, dyrektor
Departamentu Prawnego GIP

Pytanie: Kierownik jednego z oddziałów szpitalnych zawnioskował o przyznanie większego wymiaru urlopu wypoczynkowego
dla lekarzy zatrudnionych na jego oddziale. Czy pracodawca może zwiększyć wymiar urlopu tylko lekarzom zatrudnionym
w jednej komórce organizacyjnej bez naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu? W obowiązującym u pracodawcy
regulaminie pracy jest określony kodeksowy wymiar urlopu wypoczynkowego.
Odpowiedź: Przyznanie większego wymiaru urlopu wypoczynkowego tylko niektórym pracownikom zatrudnionym
u danego pracodawcy prowadziłoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
Wymiar urlopu wypoczynkowego – staż
pracy jedynym kryterium
Jedynym kryterium, od którego ustawodawca uzależnił liczbę dni przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jest staż pracy. Na wymiar urlopu nie
ma natomiast wpływu zajmowane stanowisko czy rodzaj wykonywanej pracy.

WAŻNE
Niektórzy pracownicy na mocy przepisów
szczególnych mają prawo do urlopu wypoczynkowego w większym wymiarze. Dotyczy to m.in.:
nauczycieli,
sędziów i prokuratorów,
kontrolerów NIK.

W przypadku lekarzy przepisy nie przewidują jednak zwiększonego wymiaru urlopu, co oznacza, że tej grupie zawodowej
przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze określonym w Kodeksie pracy.
Przyznanie dodatkowego urlopu:
wszystkim pracownikom – można...
Zgodnie z zasadą uprzywilejowania pracownika wyrażoną w art. 18 Kodeksu
pracy, pracodawca może ukształtować
uprawnienia pracowników wynikające
ze stosunku pracy w sposób korzystniejszy, niż przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy. Gdyby więc
pracodawca zdecydował o przyznaniu
wszystkim zatrudnionym u niego pracownikom prawa do urlopu wypoczynkowe-

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy:
postanowienia mniej korzystne niż przepisy prawa pracy są nieważne – zamiast
nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy;
postanowienia naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu również
są nieważne i zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów – postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi
postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.

go w większym wymiarze, niż określony
w Kodeksie pracy, to takie działanie nie
naruszałoby obowiązujących przepisów.
...tylko wybranym – nie
W sytuacji, o której mowa w pytaniu,
zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego miałby jednak przysługiwać tylko lekarzom zatrudnionym w jednej komórce
organizacyjnej szpitala. Takie rozwiązanie
prowadziłoby więc do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
m.in. w zakresie warunków zatrudnienia.
Przyznanie większego wymiaru urlopu
wypoczynkowego tylko lekarzom jednego
z oddziałów szpitalnych stanowiłoby przejaw dyskryminacji w stosunku do pozostałych pracowników szpitala, którym
przysługiwałby urlop w niższym – kodeksowym wymiarze. W konsekwencji działanie takie należałoby uznać za sprzeczne
z przepisami.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 18, art. 183a, art. 183b, art. 154
ustawy z 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U.
z 2016 r. poz. 1666).

W kolejnych numerach „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach” przeczytasz:
Przedłużenie okresu powierzenia innej pracy po 1 stycznia: Pracownik z recepcji przeszedł do działu marketingu i pełni
obowiązki marketingowca. 31 grudnia 2016 r. skończył się mu trzeci miesiąc pełnienia tej funkcji. Czy może dalej pełnić obowiązki
marketingowca, czy musi już od 1 stycznia 2017 r. być na swoim etacie? Jeżeli może jeszcze pełnić obowiązki w ramach powierzenia
innej pracy, to przez jaki czas?

Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy: W umowie zlecenia jest wskazane, że „zleceniobiorcy przysługuje za każdy miesiąc
faktycznego wykonywania zlecenia wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto”. W jaki sposób przeliczyć to na stawkę minimalną 13 zł
brutto za godzinę i czy po 1 stycznia w umowie zlecenia może pozostać wskazany zapis?
12
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Temat numeru: Kwota wolna od potrąceń, ryczałty za pracę w nocy i godziny nadliczbowe – jak ustalać ich wysokość w 2017 roku
(przykłady obliczeniowe).
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