
WYNAGRODZENIA W TWOJEJ FIRMIE l 1 

28 maja 2014 r. issn 2299-3584

w Twojej firmie
Wynagrodzenia

A K T U A L N OŚ C I  I  P R Z Y K Ł A D Y  R O Z L I C Z EŃ :  Z U S  •  P O D AT K I  •  P R AW O  P R A C Y

w  n u m e r z e :

6–7

JEŻELI DWIE OSOBY WSPÓŁPRACUJĄ 
ZE SOBĄ NA ZASADZIE 
RÓWNORZĘDNOŚCI, nie powinniśmy im 
narzucać warunków współpracy – uważa 
konfederacja Lewiatan, komentując 
planowane zmiany w umowach 
zlecenia. 

PRACOWNICY SĄ BARDZIEJ 
ZAINTERESOWANI otrzymaniem 
wynagrodzenia niż dniem wolnym. Dlatego 
resort pracy rozważa możliwość zapłaty 
za pracę w sobotę.

DO SEJMU WPŁYNĄŁ POSELSKI 
PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU 
PRACY, który przewiduje ograniczenie 
do 24 miesięcy okresu, na jaki można 
zawrzeć umowę o pracę na czas 
określony.

MINISTERSTWO PRACY NIE PLANUJE 
UZALEŻNIENIA LICZBY DNI WOLNYCH, 
przysługujących pracownikom na 
podstawie art. 188 Kodeksu pracy, 
od liczby dzieci wychowywanych lub 
pozostających pod opieką.

DO 30 KWIETNIA PŁATNICY SKŁADEK 
nie będą już musieli weryfikować 
dokumentacji do ZUS. Likwidację tego 
obowiązku zakłada projekt tzw. czwartej 
ustawy deregulacyjnej. 

PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY 
MŁODEGO PRACOWNIKA może otrzymać 
wsparcie finansowe. Pozwalają na 
to bon stażowy i bon zatrudnieniowy 
wprowadzony ustawą z 14 marca 2014 r. 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw.

4

5

3

2

4

Zwolnienie ze składek nie przejdzie 
na pracodawcę drugiego rodzica 
Fakt skorzystania przez pracowników (matkę i ojca lub opiekunów dziecka) 
z przewidzianych w Kodeksie pracy urlopów przysługujących w związku 
z urodzeniem dziecka lub przyjęciem dziecka na wychowanie nie oznacza 
automatycznego nabycia przez pracodawców tych pracowników uprawnienia 
do 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP.

Odpowiedź resortu pracy z 24 kwietnia 2014 r. 
na interpelację poselską nr 25087

36 miesięcy to maksymalny okres 
zwolnienia z opłacania składek na FP 
i FGŚP przysługujący pracodawcy po 
powrocie pracownika z urlopu udzie-
lonego z tytułu urodzenia dziecka 
lub dzieci przy jednym porodzie albo 
przyjęcia dziecka lub dzieci na wycho-
wanie w jednym czasie. Oznacza to, że 
urodzenie kolejnego dziecka lub dzieci 
przy kolejnym porodzie albo przyjęcie 
kolejnego dziecka lub dzieci na wycho-
wanie powoduje, że jeśli w związku z 
tym faktem pracodawca udzieli pra-
cownikowi urlopu związanego z rodzi-
cielstwem, nabywa nowe uprawnienie 
do zwolnienia z opłacania składek na 
FP i FGŚP – przez kolejne 36 mie-
sięcy.

Zwolnienie dla pierwszego 
pracodawcy
Zdaniem resortu pracy wykładnia 
przepisów art. 104a ustawy z  20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i  instytucjach rynku pracy 
oraz art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. 
o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodaw-
cy nie daje podstaw do uznania, że 
w sytuacji gdy z urlopów związanych 
z rodzicielstwem, udzielonych na to 
samo dziecko (dzieci), korzystają 
oboje rodzice (opiekunowie) dziecka,

36-miesięczny okres zwolnienia 
z opłacania składek na te fundusze 
będzie przysługiwać pracodawcom 
obojga rodziców (opiekunów) dziec-
ka. Z powyższych przepisów nie wyni-
ka również, że okres zwolnienia może 
być dzielony pomiędzy wskazanych 
pracodawców.

„Przejęcie” ulgi w składkach 
możliwe tylko wyjątkowo
Możliwa jest jednak sytuacja, w której 
zwolnienie przejdzie na pracodawcę 
drugiego rodzica lub opiekuna dziec-
ka. Dzieje się tak, gdy rodzic (lub 
opiekun), któremu pracodawca jako 
pierwszemu udzielił jednego z wy-
mienionych wyżej urlopów, zmarł lub 
utracił możliwość sprawowania osobi-
stej opieki nad dzieckiem, a którego 
obowiązki przejął drugi z rodziców 
(opiekunów) dziecka.

Emilia Wawrzyszczuk 
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA
Art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).

Art. 9a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacal-
ności pracodawcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. 
poz. 272 ze zm.).
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W najbliższych miesiącach wejdzie w życie kilka 
ważnych ustaw, które w dużej mierze likwidują 
niektóre obowiązki wobec ZUS czy regulują przepi-
sy wynagrodzeniowe. Między innymi pracodawca 
będzie mógł zapłacić za pracę w sobotę, który 
jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowe-
go tygodnia pracy. W Sejmie trwają prace nad 
wprowadzeniem limitów czasowych trwania 
umów terminowych. Już teraz natomiast można 
korzystać z możliwości wsparcia finansowego, jakie 
daje ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw.
Zdaniem resoru pracy fakt skorzystania przez 
pracowników z przewidzianych w Kodeksie pracy 
urlopów przysługujących w związku z urodzeniem 
dziecka lub przyjęciem dziecka na wychowanie 
nie oznacza automatycznego nabycia przez 
pracodawców tych pracowników uprawnienia do 
36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek 
na FP i FGŚP. Szczegóły w numerze.

Renata Kajewska
redaktor
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Lewiatan jest przeciwny niektórym 
zmianom w zleceniach
O ile w przypadku pracy wykonywanej przez pracownika na rzecz pracodawcy 
wprowadzamy ustawowo minimalny poziom wynagrodzenia, o tyle rozszerzenie 
tej regulacji na wszystkie prace zarobkowe, również te wykonywane na rzecz 
innych osób niebędących pracodawcami, nie jest właściwe.

Wiele państw ustawowo określa mi-
nimalne wynagrodzenie za pracę wy-
konywaną przez pracownika na rzecz 
pracodawcy, wychodząc z założenia, że 
pracownik jest słabszą stroną i nie mogąc 
znaleźć innej pracy i nie mając środków 
do życia, będzie zgadzał się na każde wa-
runki stawiane przez pracodawcę. Stano-
wi to ograniczenie swobody zawierania 
umów i odstępstwo od zasady, że „chcą-
cemu nie dzieje się krzywda”, ale w celu 
ochrony słabszych wiele społeczeństw 
akceptuje takie ograniczenie.
Zdaniem Jeremiego Mordasewicza, 
dorady zarządu Konfederacji Lewia-
tan, w przypadku wykonywania pracy 
w ramach własnej działalności gospo-
darczej, umowy zlecenia czy umowy 
o dzieło, zleceniodawca nie ma ani po-

trzeby, ani możliwości kontrolowania 
czasu wykonania pracy. Nie ma więc 
możliwości określenia stawki za godzi-
nę pracy. „Jeżeli dwie osoby współpra-
cują ze sobą na zasadzie równorzęd-
ności, nie powinniśmy im narzucać 
warunków współpracy. Kiedy zama-
wiam u architekta projekt domu, zle-
cam pielęgnację ogrodu czy sprzątanie 
biura po godzinach pracy, uzgadniam 
cenę, sprawdzam jakość wykonanej 
pracy, ale nie kontroluję czasu poświę-
conego na jej wykonanie” – uzasadniają 
przedstawiciele organizacji.

Andrzej Wilczyński
specjalista w zakresie wynagrodzeń

ŹRÓDŁO: 
Konfederacja Lewiatan.

Elastyczny czas pracy jest 
popularny, ale nie nadużywany
Jak podaje MPiPS, do końca marca 2014 roku rozwiązania umożliwiające 
stosowanie elastycznego czasu pracy wprowadziło u siebie 707 firm. Najwięcej 
z Katowic, Rzeszowa, Krakowa i Olsztyna.

Od 23 sierpnia 2013 r. pracodawcy 
mogą korzystać z rozwiązań umożli-
wiających im elastyczne planowanie 
czasu pracy. Należą do nich prze-
dłużone do nawet 12 miesięcy okre-
sy rozliczeniowe, szerszy dostęp do 
przerywanego systemu czasu pracy 
czy ruchome rozkłady czasu pracy.
Aby móc skorzystać z  ustawowych 
ułatwień, konieczna jest jednak zgo-
da związków zawodowych, a jeśli nie 
funkcjonują one w zakładzie pracy – 
zgoda przedstawicieli pracowników. 
Pracodawca nie może zatem jedno-
stronnie podjąć decyzji np. o wpro-
wadzeniu ruchomego rozkładu czasu 
pracy. „Wmontowanie tego bezpiecz-
nika do systemu wzmacnia rolę związ-
kowców i pracowników, bo bez ich 
zgody zmiany w czasie pracy nie są 

możliwe” – mówi minister Władysław 
Kosiniak-Kamysz.
Jak wynika z danych Państwowej In-
spekcji Pracy, do końca marca 2014 
roku elastyczny czas pracy wprowa-
dziło 707 pracodawców. To głównie 
duże przedsiębiorstwa zatrudniające 
od 50 do 249 osób, nieco mniej było 
średnich firm zatrudniających do 49 
pracowników (198) oraz tych najwięk-
szych, powyżej 250 pracowników.
Najchętniej z nowych rozwiązań ko-
rzystają przedsiębiorstwa zajmujące 
się przetwórstwem przemysłowym 
(37%), handlem i naprawami (18%) 
oraz budownictwem (11%). 

Andrzej Wilczyński
specjalista w zakresie wynagrodzeń

ŹRÓDŁO:
www.mpips.gov.pl.



 WYNAGRODZENIA W TWOJEJ FIRMIE l 3 

Nowości

Będą zmiany w wynagradzaniu pracowników 
samorządowych
Staż pracy do dodatku za wysługę lat i zasady wynagradzania pracowników 
zatrudnionych na podstawie wyboru – te kwestie zostaną doprecyzowane 
na mocy nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych. Resort pracy przedstawił jego projekt.

Ustawa o pracownikach samorządo-
wych stanowi, że do okresów pracy 
uprawniających do dodatku za wysłu-
gę lat wlicza się wszystkie poprzednio 
zakończone okresy zatrudnienia oraz 
inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych 
przepisów podlegają one wliczeniu 
do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze.

Staż pracy zaliczany do wysługi 
Znowelizowane rozporządzenie wpro-
wadzi zasadę, w myśl której w razie 
równoczesnego zatrudnienia w więcej 
niż jednym stosunku pracy do okre-
su pracy uprawniającego do dodatku 
za wieloletnią pracę wlicza się jeden 
z tych okresów.
Aktualne brzmienie przepisu (§ 7 
ust. 3 rozporządzenia): „jeżeli pra-
ca w urzędzie lub jednostce stanowi 
dodatkowe zatrudnienie, do okresu 

dodatkowego zatrudnienia nie pod-
legają zaliczeniu okresy zatrudnienia 
podstawowego” budzi wiele wątpliwo-
ści. Szczególnie kontrowersje wzbudza 
ustalenie, który ze stosunków pracy 
jest podstawowym, a który dodatko-
wym. Mając to na względzie, resort 
pracy zdecydował o uchyleniu powo-
łanego przepisu i wprowadzeniu no-
wej regulacji.

Wynagrodzenie zatrudnionych 
na podstawie wyboru
Od drugiej połowy 2013 roku na 
podstawie wyboru zatrudniani są 
w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz 
dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca 
burmistrza dzielnicy m.st. Warsza-
wy i  pozostali członkowie zarządu 
dzielnicy m.st. Warszawy. Aktual-
nie pracownicy ci umiejscowieni są 
w grupie osób zatrudnianych na pod-

stawie umowy o pracę. Konieczna jest 
zmiana w tym zakresie oraz określenie 
maksymalnego poziomu wynagrodze-
nia. W 2014 roku maksymalne mie-
sięczne wynagrodzenie pracowników 
samorządowych zatrudnionych na 
podstawie wyboru nie może przekro-
czyć kwoty 12.365,22 zł. Minimalne 
wynagrodzenie zostanie utrzymane na 
dotychczasowym poziomie. Określo-
ne zaś zostaną maksymalne wysokości 
dodatku funkcyjnego – w zależności 
od liczby mieszkańców będzie to od 
1.700 zł do 2.100 zł.
Projekt przekazano do konsultacji 
społecznych. Rozporządzenie wejdzie 
w życie pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu ogłoszenia.

Marta Szostak 
specjalista w zakresie prawa pracy

ŹRÓDŁO: 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów 
z 14 marca 2014 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych.

Za pracę w sobotę będzie można zapłacić – resort 
pracy rozważa taką możliwość
Grupa posłów złożyła interpelację poselską w sprawie wprowadzenia 
rekompensaty finansowej za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę.

Pracodawca udziela dnia wolnego 
w zamian za pracę w dniu wolnym 
z  tytułu przeciętnie 5-dniowego ty-
godnia pracy, np. w sobotę. Nie ma 
możliwości wypłacenia rekompensaty. 
Natomiast w przypadku godzin nad-
liczbowych w niedziele i święta praco-
dawca ma możliwość wypłaty dodatku 
do wynagrodzenia zamiast udzielenia 
dnia wolnego.

Wolne za sobotnie nadgodziny
Posłowie w interpelacji do ministra 
pracy podkreślili, że pracownicy czę-
sto zdecydowanie bardziej zaintereso-
wani są otrzymaniem wynagrodzenia 
niż dniem wolnym. Również praco-
dawcy w niektórych sytuacjach wole-

liby wypłacić wynagrodzenie zamiast 
udzielać dnia wolnego.
Resort pracy dostrzega potrzebę doko-
nania zmian w tym zakresie. Szczegól-
nie, że rekompensata dniem wolnym 
nie zawsze jest w praktyce możliwa. 
Chodzi o takie sytuacje, gdy pracow-
nik wykonuje pracę w dniu wolnym 
od pracy wynikającym z rozkładu cza-
su pracy w przeciętnie 5-dniowym ty-
godniu pracy pod koniec okresu rozli-
czeniowego i nie jest już obiektywnie 
możliwe udzielenie mu innego dnia 
wolnego. Pracodawcy nie pozostaje 
wtedy nic innego jak rozliczenie pra-
cy jako pracy w nadgodzinach. Wów-
czas jednak może narazić się na zarzut 
naruszenia przepisów Kodeksu pracy 

i obejścia nakazu udzielenia dnia wol-
nego w zamian za pracę w sobotę.

Prace nad wprowadzeniem 
finansowej rekompensaty
Kwestia ta została uwzględniona 
w projekcie nowelizacji Kodeksu pra-
cy, przygotowanej przez MPiPS. Ko-
nieczne są tutaj konsultacje społeczne 
oraz debata z pracodawcami i związ-
kami zawodowymi. Resort planuje 
kontynuację prac w celu znalezienia 
takiego rozwiązania, które satysfak-
cjonowałoby zarówno organizacje 
pracodawców, jak i związki zawodowe.

Marta Szostak 
specjalista w zakresie prawa pracy 

ŹRÓDŁO: 
Interpelacja poselska nr 23240.
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