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WykaZ SkrótóW

1. akty prawne

dyrektywa – dyrektywa 96/71/We parlamentu europejskiego i rady z 16.12.1996 r. 
dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 
(Dz.Urz. Ue L 18 z 1997 r., s. 1)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1360 ze zm.)
o.p. – ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 

ze zm.)
pr. bank. – ustawa z 29.98.1997 r. – prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.)
pr. ośw. – ustawa z 14.12.2016 r. – prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
pr. przed. – ustawa z 6.03.2018 r. – prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.)
p.s.w.n. – ustawa z 20.07.2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

poz. 1668 ze zm.)
rozporządzenie – rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (We) nr 883/2004 

z 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego (Dz.Urz. Ue L 166, s. 1)

rozporządzenie – rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (We) nr 987/2009 
z 16.09.2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (We) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. Ue 
L 284, s. 1)

r.s.n.p.p. – rozporządzenie Ministra pracy i polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w spra-
wie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwo-
wej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służ-
bowej (Dz.U. poz. 167)

r.s.u.w. – 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 prze-
widzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 927)

r.s.w.u.s.d. – rozporządzenie Ministra infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie wa-
runków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. poz. 271)

96/71/WE

883/2004

987/2009
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r.s.z.u.p. – rozporządzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w spra-
wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949 ze zm.)

u.c.p.k. – ustawa z 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 
ze zm.)

u.e.r. – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.)

u.k.s. – ustawa z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771)
u.m.w.p. – ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 847 ze zm.)
u.o.r.p. – ustawa z 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewy-

płacalności pracodawcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1433)
u.p.d.o.f. – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)
u.p.d.o.p. – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)
u.p.e.a. – ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)
u.p.z. – ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)
u.r. – ustawa z 29.09.2004 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)
u.s.o. – ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)
u.s.u.s. – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1778 ze zm.)
u.ś.o.z. – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)
u.ś.p. – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-

łecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)
u.t.d. – ustawa z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58 

ze zm.)
u.u.s. – ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 ze zm.)
u.z.f. – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1316 ze zm.)
u.z.p.t. – ustawa z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 594 ze zm.)
u.z.z. – ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 

ze zm.)

2. czasopisma i publikatory

Dz.Urz. MF – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów
M.p. – Monitor polski
M.p.pr. – Monitor prawa pracy
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OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNApiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. izba Administracyjna, pracy i Ubezpie-

czeń Społecznych
OSNcp – Orzecznictwo Sądu Najwyższego izby cywilnej, pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych
OSNp – Orzecznictwo Sądu Najwyższego izba pracy, Ubezpieczeń Społecznych 

i Spraw publicznych
pOSAG – przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
rzeczp. – rzeczpospolita

3. inne skróty

BHp – bezpieczeństwo i higiena pracy
FGśp – Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych
Fp – Fundusz pracy
Gip – Główny inspektorat pracy
KrK – Krajowa rada Komornicza
KrUS – Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
NBp – Narodowy Bank polski
pKZp – pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe
SA – sąd apelacyjny
SO – sąd okręgowy
SN – Sąd Najwyższy
rM – rada Ministrów
US – urząd skarbowy
ZFśS – Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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rozdział 1

egZekUcyjne i nieegZekUcyjne potrącenia 
Z WynagrodZeń

podstawa prawna:
 – art. 87–91, art. 108 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 917 ze zm.)
 – art. 498 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
 – art. 833 § 1, 21 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1360)

W przepisach Kodeksu pracy ustawodawca używa terminu:
 – odliczenie, które dotyczy odliczania należności publicznoprawnych, takich jak 

składki i zaliczka na podatek, odliczania kwot wypłaconych w poprzednim ter-
minie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje 
prawa do wynagrodzenia – art. 87 § 1 k.p.;

 – potrącenie, które dotyczy należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonaw-
czych, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, kar pieniężnych, należno-
ści, które mogą być potrącone tylko za pisemną zgodą pracownika – art. 87 § 1 k.p.;

 – zmniejszenie wynagrodzenia, które może w szczególności wystąpić w przypadku, 
gdy na skutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie 
jakości produktu lub usługi – art. 82 § 1 k.p.
Zasady dokonywania potrąceń egzekucyjnych i nieegzekucyjnych z wynagrodze-

nia za pracę zostały uregulowane w przepisach art. 87–91 k.p. Do przepisów Kodeksu 
pracy znajduje się odesłanie w przepisach ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego, z których wynika, że wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega eg-
zekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. ponadto od 1.01.2019 r. 
przepisy art. 87 i 871 k.p. stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powta-
rzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedy-
ne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. Zmianę tę wprowadzono do 
Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

1.1. potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę

podstawa prawna:
 – art. 87–91, 108 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 917 ze zm.)
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Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie wynikającej z przepisów Kodeksu 
pracy. Funkcja ochronna wynagrodzenia za pracę polega m.in. na tym, że z wyna-
grodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych bez zgody pracownika podlegają potrą-
ceniu tylko należności wymienione w przepisach art. 87 k.p. przepisy art. 87 k.p. 
wymieniają należności i określają granice możliwych potrąceń dokonanych przez 
pracodawcę. Wszystkie inne potrącenia mogą być dokonywane tylko na podstawie 
pisemnej zgody pracownika. przepisy art. 87 określają rolę pracodawcy w stosun-
kach pomiędzy pracownikiem a innymi podmiotami oraz służy ochronie intere-
sów majątkowych pracownika i jego rodziny. Na pracodawcę przepisy nakładają 
obowiązek pośredniczenia między pracownikiem a uprawnionymi podmiotami, 
na rzecz których pracownik zaciągnął zobowiązania przy regulowaniu należności 
(A.M. świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, 2018, Legalis). Komornik wzywa 
pracodawcę, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego 
wynagrodzenia, lecz przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycie-
lowi egzekwującemu (zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie) albo ko-
mornikowi.

Z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika mogą być potrącane:
 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 

alimentacyjnych,
 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności in-

nych niż świadczenia alimentacyjne,
 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p. (art. 87 § 1 k.p.).

W przypadku gdy potrącenie dotyczy kilku różnych należności, potrąceń dokonuje 
się w kolejności wynikającej z przepisów art. 87 § 1 k.p. W sprawach nieunormowanych 
w art. 87 i 88 k.p. stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego 
i przepisy o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Wskazane w przepisach Kodeksu pracy należności potrąca się po odliczeniu:
 – składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,71% podstawy wymiaru,
 – składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru,
 – zaliczki na podatek dochodowy.

takie stanowisko przestawił Departament prawa pracy w Ministerstwie pracy 
i polityki Społecznej z 16.10.2007 r.:

„przepisy art. 87 kodeksu pracy są wyrazem realizacji ochronnej funkcji prawa 
pracy w części dotyczącej wynagrodzenia za pracę. przepisy te enumeratywnie wy-
mieniają należności i określają kwoty, jakie może potrącić pracodawca z wynagrodze-
nia pracownika. Ograniczenie to dotyczy potrąceń dokonywanych przez pracodawcę 
i nie obejmuje obowiązkowych odliczeń, o których mowa w tym przepisie, wynika-
jących z innych ustaw. Zdaniem departamentu obowiązkowe odliczenia, o których 
mowa w art. 87 kodeksu pracy, obejmują nie tylko składkę na ubezpieczenie społecz-
ne i zaliczkę na podatek dochodowy, ale także składkę na ubezpieczenie zdrowotne” 
(https://www.rp.pl/artykul/153241-Stanowisko-Departamentu-prawa-pracy-w-Mini-
sterstwie-pracy-i-polityki-Spolecznej-z-16-pazdziernika-2007-r--w-sprawie-potracen.
html, dostęp: 20.10.2018 r.).
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W trybie egzekucyjnym z wynagrodzenia za pracę można dokonać potrąceń z ty-
tułu alimentów i świadczeń niealimentacyjnych. Uwzględniając zasady określone 
w przepisach art. 88 k.p., potrąceń z tytułu alimentów można dokonywać także w try-
bie pozaegzekucyjnym.

potrąceń w trybie egzekucyjnym pracodawca może dokonywać dopiero wówczas, 
gdy odpowiednie organy egzekucyjne podejmą działania. egzekucja sądowa prowa-
dzona jest przez komorników sądowych, a egzekucję administracyjną prowadzi dy-
rektor oddziału ZUS, naczelnik urzędu skarbowego, prezydent miasta, wójt lub bur-
mistrz.

1.1.1. Wszczęcie egzekucji przez sądowy organ egzekucyjny

podstawa prawna:
 – art. 758–888 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)
 – art. 8 ust. 1–2, art. 10 ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 771), wchodzi w życie od 1.01.2019 r.

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy 
tych sądach komorników (art. 758 k.p.c.). czynności egzekucyjne są wykonywane 
przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów (art. 759 § 1 k.p.c.). 
Komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwości sądu 
rejonowego, przy którym działa komornik (art. 8 ust. 1–2 u.k.s.).

jeżeli w obszarze właściwości nowo utworzonego sądu rejonowego nie ma siedzi-
by kancelarii, do czasu powołania komornika w tym rewirze czynności egzekucyjne 
wykonują komornicy dotychczas właściwi.

Wyboru komornika może dokonać wierzyciel, składając wraz z wnioskiem 
o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komorni-
ka. W przypadkach określonych w przepisach art. 10 u.k.s. komornik wybrany przez 
wierzyciela może odmówić wszczęcia egzekucji.

Komornik właściwy do prowadzenia egzekucji w chwili wszczęcia postępowania 
pozostaje właściwy do czasu jego zakończenia, choćby podstawy właściwości zmieniły 
się w toku sprawy (art. 7633 § 1 k.p.c. – dodany ustawą z 22.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 771), która wchodzi w życie 1.01.2019 r.). jeżeli w toku egzekucji świadczeń ali-
mentacyjnych dłużnik zmienił miejsce zamieszkania, przeprowadzając się na obszar 
właściwości innego sądu apelacyjnego, a dalsze prowadzenie egzekucji wiązałoby się 
z nadmiernymi kosztami, komornik może przekazać sprawę do komornika właściwo-
ści ogólnej dłużnika. jeżeli w rewirze, do którego sprawa zostaje przekazana, działa 
więcej niż jeden komornik, komornik, doręczając odpis postanowienia, jednocześ-
nie wzywa wierzyciela, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wskazał 
komornika, któremu sprawa ma zostać przekazana. jeżeli wierzyciel w powyższym 
terminie nie dokona wyboru komornika lub wskaże komornika, który nie jest właś-
ciwy, komornik przekazuje sprawę według własnego wyboru. Na wybór komornika 
z właściwego rewiru dłużnikowi skarga nie przysługuje.



Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

P O R A D N I K I  K A D R O W E

Publikacje z serii PORADNIKI KADROWE zostały przygotowane z myślą o prakty-
kach 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 ob-
sługą 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. 

W drugiej części poradnika dotyczącego zagadnień związanych z wynagrodzenia-
mi za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania 
należności publicznoprawnych, dokonywania potrąceń i odliczeń z wynagrodzeń, 
rozliczania świadczeń przysługujących z ZFSŚ, rozliczania należności z tytułu po-
dróży służbowych, rozliczania przychodów ze stosunków cywilnoprawnych, a także 
rozliczania wynagrodzeń pracowników delegowanych do pracy w innym państwie 
oraz wynagrodzeń cudzoziemców zatrudnianych przez polskie firmy. Przy każdym 
zagadnieniu wskazano podstawę prawną, przywołano orzeczenia sądów doty-
czące omawianej kwestii, a także związane z nią opinie GIP i Ministerstwa Finansów. 
Czytelnik znajdzie w opracowaniu także konkretne przykłady rozwiązań. 

W książce zawarto odpowiedzi m.in. na pytania:
−  jak należy ustalić kwotę wolną od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru etatu 

w trakcie miesiąca;
−  czy w przypadku dokonywania potrąceń z przychodów uzyskanych z umów cy-

wilnoprawnych obowiązuje kwota wolna od potraceń;  
−  jakie zmiany nastąpiły w zakresie przepisów dotyczących grzywny za niedopeł-

nienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę.

Barbara Tom
aszewska 
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