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Akty prawne
k.c.
k.p.
k.p.c.
konwencja nr 95
o.p.
r.b.h.p.

r.o.p.b.

r.p.b.l.

r.p.z.m.
r.s.z.t.p.

r.s.u.n.

r.s.u.w.

– ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459
ze zm.)
– ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.)
– ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.
z 2018 r. poz. 155 ze zm.)
– Konwencja nr 95 dotycząca ochrony płacy, przyjęta w Genewie
1.07.1949 r. (Dz.U. z 1955 r. poz. 234)
– ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201
ze zm.)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 973)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.)
– rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm.)
– rozporządzenie z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2014 r. poz. 232 ze zm.)
– rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do
których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. poz. 1831)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.05.1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz
udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy
oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 927)
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– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego,
ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. poz. 14 ze zm.)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949
ze zm.)
– rozporządzenie Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. poz. 870)
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. poz. 271 ze zm.)
– rozporządzenie z 8.12.2015 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających
wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz.U. z 2017 r. poz. 87)
– ustawa z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657
ze zm.)
– ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 664 ze zm.)
– ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)
– ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. z 2017 r. poz. 847)
– ustawa z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz
w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305)
– ustawy z 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1256 ze zm.)
– ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.)
– ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)
– ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.)
– ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r.
poz. 833 ze zm.)
– ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.)
– ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)
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– ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)
– ustawa z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1474 ze zm.)
– ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938)
– ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1368 ze zm.)
– ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r.
1952 ze zm.)
– ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1773 ze zm.)
– ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2191)

Czasopisma i publikatory
Apel.-W-wa
CBOSA
G.Pod.
M.P.
OSA
OSNC	
OSNP	
OSP	
OTK
OTK-A
UiPP	

– Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie
–	Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
– Gazeta Podatkowa
– Monitor Polski
– Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1.07.1994 r.)
– Orzecznictwo Sądów Polskich
– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy. Seria A
– Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Inne
FEP	
FGŚP	
FP	
GIP	
GUS
NSA
PKD 2007
PUE	
SA
SN

– Fundusz Emerytur Pomostowych
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
– Fundusz Pracy
– Główny Inspektorat Pracy
– Główny Urząd Statystyczny
– Naczelny Sąd Administracyjny
–	Polska Klasyfikacja Działalności
–	Platforma Usług Elektronicznych
– sąd apelacyjny
– Sąd Najwyższy
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TK
–	Trybunał Konstytucyjny
WSA
– wojewódzki sąd administracyjny
ZFŚS
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zakład Ubezpieczeń – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komentarz do ustawy z dnia
Społecznych,
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spoKomentarz do u.ś.p.
łecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia, listopad 2017 r., http://www.zus.pl/documents/10182/24202/komentarz_
chorobowy.pdf, dostęp: 15.03.2018 r.
ZUS
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Wstęp
Tematyka naliczania wynagrodzeń to zagadnienie trudne, budzące wiele wątpliwości z uwagi na niejednoznaczne przepisy, a także różnorodność stosowanych przez
pracodawców form wynagradzania. Wypłata wynagrodzenia za pracę, jak również innych świadczeń z tą pracą związanych, nakłada na pracodawcę, który jest płatnikiem
składek i podatku, wiele obowiązków.
Książka „Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy”
ma umożliwić prawidłową realizację tych obowiązków, a także pomóc w odpowiedzi
na pytania, jakie stawiają sobie praktycy, którzy w codziennej pracy stosują przepisy
regulujące zasady ustalania wysokości składników wynagrodzenia i innych świadczeń
przysługujących pracownikom.
Część teoretyczna, ograniczona do niezbędnego minimum, została uzupełniona
dużą liczbą przykładów. W publikacji przedstawiono wiele trudnych, budzących wątpliwości przypadków, często różnie interpretowanych. Na poparcie proponowanych rozwiązań wskazano orzeczenia sądów, interpretacje organów podatkowych, stanowiska
Głównego Inspektoratu Pracy i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Książka skierowana jest zarówno do praktyków, którzy zajmują się tymi zagadnieniami, jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w dziale płac i samodzielnie zdobywają wiedzę w tym zakresie. Liczne przykłady, prezentujące dany problem od podstaw,
ze szczegółowym opisem kroków postępowania, pozwolą uzyskać wiedzę niezbędną
do realizacji obowiązków związanych z naliczaniem płac i rozliczaniem innych świadczeń ze stosunku pracy.
Publikacja została podzielona na 14 rozdziałów, w których omówiono w szczególności zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część
miesiąca, wątpliwości związane z ustalaniem wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, obowiązujące zasady
ustalania wysokości wynagrodzenia za okresy nieobecności w pracy, zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe, a także zasady stosowane przy obliczaniu odpraw i odszkodowań przysługujących pracownikowi
zgodnie z przepisami prawa pracy. W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki
płatnika składek i podatku, wraz z prezentacją zagadnień budzących wątpliwości.
W rozdziale 12 przedstawiono kwestie związane z naliczaniem i rozliczaniem świadczeń przysługujących pracownikowi z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
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Rozdział 1

Wynagrodzenie za pracę
1.1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę
Podstawa prawna:
– art. 29 § 1 pkt 3, art. 78–86 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r.
poz. 108 ze zm.)
– art. 1, 4 Konwencji nr 95 dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie 1.07.1949 r.
(Dz.U. z 1955 r. poz. 234)
Definicja płacy zawarta w ratyfikowanej przez Polskę konwencji nr 95 wskazuje,
że bez względu na nazwę lub sposób obliczania jest to wynagrodzenie lub zarobki
dające się wyrazić w gotówce i ustalone przez umowę lub ustawodawstwo krajowe,
które na mocy pisemnej lub ustnej umowy najmu usług należą się od pracodawcy
pracownikowi bądź za pracę wykonaną lub która ma być wykonana, bądź za usługi
świadczone lub które mają być świadczone (art. 1 konwencji nr 95).
Pracownik w ramach łączącego go z pracodawcą stosunku pracy za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie. Jest to jedna z podstawowych reguł określonych przez
przepisy prawa. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść
tego prawa na inną osobę (art. 84 k.p.).
Zgodnie z generalną zasadą, która wynika z przepisów art. 80 k.p., wynagrodzenie
przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.
Samo pozostawanie w stosunku pracy nie jest podstawą do uzyskiwania wynagrodzenia. Jeżeli pracownik nie wykonuje pracy, to do nabycia przez niego prawa do
wynagrodzenia niezbędne jest istnienie przepisu szczególnego lub postanowienia
umowy, które przyznają mu to prawo. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
ma bowiem charakter wypłaty gwarancyjnej, która zawsze musi mieć konkretną podstawę prawną (wyrok SA w Warszawie z 7.03.2013 r., III APa 29/12, LEX nr 1293065).
Wypłata wynagrodzenia za pracę, zgodnie z art. 85 § 1–2 k.p., powinna być dokonywana:
1) co najmniej raz w miesiącu;
2) w stałym i ustalonym z góry terminie;
3) niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia;
4) nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, co ma
szczególne znaczenie w przypadku wynagrodzenia mającego charakter zmienny
(akordowy, prowizyjny), bowiem ustalenie wysokości wynagrodzenia w tym przypadku może być dokonane dopiero po zakończeniu miesiąca.
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Warunki wynagradzania za pracę strony stosunku pracy ustalają w:
1) umowie o pracę – z przepisów art. 29 § 1 pkt 3 k.p. wynika, że w umowie o pracę
pracodawca powinien określić wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi
pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
2) regulaminie wynagradzania;
3) przepisach układów zbiorowych oraz zakładowych systemów wynagradzania.
„Wynagrodzenie – jako istotny element każdej umowy o pracę – winno być określone w sposób dokładny i nie pozostawiający wątpliwości co do umówionych przez
strony zasad jego zapłaty” (wyrok SN z 3.11.1976 r., I PR 165/76, LEX nr 14337).
Jeśli w zakładzie pracy obowiązują przepisy płacowe, takie jak regulamin wynagrodzeń, układ zbiorowy pracy wystarczające jest powołanie się na te przepisy w postanowieniach umowy o pracę.
Pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym, obowiązujące w zakładzie
pracy warunki wynagradzania ustala w regulaminie wynagradzania. Obowiązek ten
dotyczy pracodawców, którzy:
1) zatrudniają co najmniej 50 pracowników i nie są objęci ani zakładowym układem
zbiorowym pracy, ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy;
2) zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników i zakładowa organizacja związkowa wystąpiła z wnioskiem o ustalenie regulaminu wynagradzania
(art. 772 k.p.).
W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także zasady przyznawania
i zasady ustalania wysokości innych dodatkowych składników wynagrodzenia.
Pracodawca może przyznać pracownikowi dodatkowe składniki wynagrodzenia,
których wysokość może być uzależniona od osiągnięcia określonych w przepisach
wewnątrzzakładowych wskaźników. W tym zakresie pracodawca ma swobodę ograniczaną jednak przez zasady prawa pracy, w szczególności zasadę, zgodnie z którą:
1) pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych
obowiązków – art. 112 k.p.;
2) jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, jest niedopuszczalna – art. 113 k.p.;
3) postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje
stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa
pracy – art. 18 k.p.
Na podstawie przepisów Kodeksu pracy za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się takie różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika, którego skutkiem jest w szczególności niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia
za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub
przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą (art. 183b § 1 pkt 2 k.p.).
Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika
(art. 183b § 2 k.p.), polegające m.in. na:
1) stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania;
2) podejmowaniu przez określony czas działań zmierzających do wyrównywania
szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników przez zmniejszenie na korzyść
takich pracowników faktycznych nierówności.
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Wynagrodzenie powinno być wypłacane w formie wypłaty gotówkowej do rąk pracownika. Od tej zasady przepisy przewidują wyjątek. Za zgodą pracownika wyrażoną
na piśmie lub w przypadku, gdy stanowi tak układ zbiorowy pracy, pracodawca może
dokonać wypłaty wynagrodzenia w innej formie, np. przelewem na konto pracownika
(art. 86 § 3 k.p.). W wyroku SN z 24.09.2003 r., I PK 324/02, OSNP 2004/18, poz. 313,
orzekł, że: „Wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty
wynagrodzenia za pracę (art. 86 § 3 k.p.) ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne
(art. 9 § 2 k.p.)”.
Pracownik może zgodzić się na inny sposób wypłaty wynagrodzenia, ale też w każdej chwili może tę zgodę cofnąć lub zmienić dyspozycję w tym zakresie. Jak orzekł
SN w wyroku z 21.02.2002 r., I PKN 917/00, OSNP 2004/4, poz. 61: „Pracownik może
cofnąć zgodę na wypłacanie wynagrodzenia za pracę w inny sposób niż w formie pieniężnej do jego rąk (na przykład w formie przelewu wynagrodzenia na konto bankowe) lub zmienić dyspozycję w tym zakresie i takie zachowanie nie jest naruszeniem
obowiązku lojalności wobec pracodawcy”.
Płace w gotówce powinny być wypłacane wyłącznie w pieniądzu mającym prawny obieg, a wypłaty w postaci weksli, bonów, kuponów lub we wszelkiej innej formie
uważanej za reprezentującą pieniądz mający prawny obieg są zakazane (art. 3 konwencji nr 95).
Zgodnie z przepisami konwencji nr 95 ustawodawstwo krajowe, umowy zbiorowe
lub orzeczenia rozjemcze mogą zezwolić na częściową wypłatę płacy w naturze w zawodach lub przemysłach, gdzie ten rodzaj wypłaty jest ogólnie przyjęty w praktyce
lub pożądany ze względu na charakter danego przemysłu lub zawodu.
W przypadkach gdy dozwolona jest częściowa wypłata płacy w naturze, powinny
zostać podjęte właściwe środki, aby:
1) świadczenia w naturze służyły do osobistego użytku pracownika i jego rodziny
i odpowiadały ich interesom;
2) wartość tych świadczeń była wyceniona słusznie i rozsądnie (art. 4 konwencji
nr 95).
Zasady te zostały przeniesione do przepisów Kodeksu pracy.
Z przepisów Kodeksu pracy wynika bowiem, że wypłata wynagrodzenia musi mieć
formę pieniężną, a częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna
jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy
lub układ zbiorowy pracy (art. 86 § 2 k.p.).
W wyroku z 5.11.2013 r., II PK 41/13, OSNP 2015/1, poz. 1, SN orzekł, że: „Przepis ten jest przeniesieniem do Kodeksu pracy art. 4 (…) Konwencji MOP nr 95 (…),
który ogranicza dopuszczalność wprowadzenia częściowej wypłaty wynagrodzenia
w naturze tylko do tych zawodów i przemysłów, gdzie ten rodzaj wypłaty jest ogólnie przyjęty w praktyce lub pożądany ze względu na charakter danego przemysłu
lub zawodu”.
Wynagrodzenie w naturze, zwane deputatem, to część wynagrodzenia przekazywana pracownikom najczęściej w formie produktów lub usług, które są przedmiotem
działalności pracodawcy, np. węgiel dla górników, drewno opałowe dla leśników. Rodzaj i wielkość deputatu określa układ zbiorowy pracy. Deputat może być pobierany
w postaci ekwiwalentu pieniężnego.

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Publikacje z serii PORADNIKI KADROWE zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników działów kadr, HR oraz osób zajmujących
się zawodowo prawem pracy. Tematyka każdej książki została starannie dobrana
z uwagi na jej aktualność oraz użyteczność w codziennej pracy.

Wynagrodzenie za pracę
Barbara Tomaszewska – doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm. Wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących
zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania
wynagrodzeń; autorka licznych publikacji z tego zakresu.
Książka stanowi praktyczny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac. Kompleksowo i przystępnie omówiono naliczanie wynagrodzeń
i ich opodatkowanie, naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Każde zagadnienie zilustrowane jest przykładami, orzeczeniami
sądów, opiniami organów administracji państwowej.
W publikacji czytelnik znajdzie odpowiedź m.in. na pytania:
– jaki jest wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia,
– jak obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek,
– jakie zasady stosować, ustalając wysokość odszkodowań lub odpraw,
– jakie obowiązki ma płatnik z tytułu umowy o pracę w przypadku likwidacji
firmy, a także w razie przejęcia pracowników na podstawie przepisów art. 231 k.p.,
– jak rozliczyć świadczenia rzeczowe i niematerialne przekazywane pracownikom.
Książka przeznaczona jest dla pracowników działów kadr, a w szczególności
działów płacowych i finansowych, a także biur rachunkowych.
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