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Szanowni Państwo!
Zachęcamy do prenumeraty naszego wydawnictwa. Zapewniamy, że dołożymy
wszelkich starań, aby każdy jego nowy numer docierał do Państwa jak najszybciej.

Prenumerata to gwarancja stałej ceny!
Warunki prenumeraty:
1. Prenumeratę wydawnictwa „Doradca. Kadry, finanse, zarządzanie oświatą”
można rozpocząć w dowolnym momencie.
2. Rocznie wydawanych jest 11 numerów pisma. Numer wakacyjny (lipiec – sierpień)
jest numerem łączonym.
3. Wydawca gwarantuje stałą cenę w czasie trwania prenumeraty.
4. Ceny prenumeraty:
a. prenumerata roczna – 264 zł,
b. prenumerata roczna (dla placówek, które posiadają licencję
na dowolny pakiet Optivum) – 209 zł.
5. Prenumeratę można zamówić:
a. faksem – numer 71 757 29 29,

Zmiany w podatku od towarów
i usług od 1 lipca 2015 r.
Fikcje prawne w przepisach prawa pracy
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych w wątpliwościach Czytelników

b. za pośrednictwem strony www.vulcan.edu.pl,
c. listownie – VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław.
6. Koszty wysyłki kolejnych numerów wydawnictwa ponosi wydawca.
7. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia wyślemy do zamawiającego
aktualny numer czasopisma „Doradca. Kadry, finanse, zarządzanie oświatą”.
8. Powyższe warunki prenumeraty obowiązują do czasu odwołania
i dotyczą wszystkich placówek oświatowych i jednostek samorządowych.

Wydawca:
VULCAN sp. z o.o.
ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, www.vulcan.edu.pl

Centrum Obsługi Klienta VULCAN
tel./faks: 71 757 29 29
cok@vulcan.edu.pl

KRS 0000153176, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 005993000, NIP 898-001-44-51, Kapitał zakładowy 2 700 000 zł
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Potrzebujesz pomocy przy pracy z naszymi aplikacjami?
Otrzymasz ją tu i teraz!

Nowość w ofercie

Gwarantują dostęp do usługi w wybranym,
dogodnym dla Państwa terminie.
Pomogą uniknąć błędów podczas wykonywania operacji w programach VULCAN.
Umożliwiają sprawdzenie, czy wykonana
operacja została wykonana prawidłowo.
Pomogą poszerzyć wiedzę dzięki zdalnym
i wygodnym szkoleniom typu webinarium.

Zapewniają możliwość weryfikacji arkuszy
organizacyjnych i umożliwiają uzyskanie
wsparcia w przygotowaniu planu lekcji.
Redukują koszty związane z dojazdami
na szkolenia i warsztaty.
Gwarantują spokój i poczucie bezpieczeństwa przy wykonywaniu ważnych operacji,
takich jak np. zatwierdzanie list płac.

Konsultacja zdalna – czyli telefoniczna pomoc konsultanta VULCAN
w korzystaniu z programów. Zakres konsultacji zależy od programu,
którego dotyczy. Usługa przeprowadzana jest w ustalonym, dogodnym
dla Państwa terminie.
Webinarium – nowoczesna forma szkolenia, dzięki której można szybko
i wygodnie podnieść swoje kompetencje. Podczas 1-2 godzinnego
spotkania on-line dowiedzą się Państwo o wielu zagadnieniach istotnych
podczas bieżącej pracy z programem. Podczas webinarium możliwe
jest zadawanie na czacie pytań prowadzącemu, dzięki czemu mogą
Państwo uzyskać informacje dodatkowe – nieujęte w prezentacji.
Analiza bazy danych – usługa umożliwia wyjaśnienie problemów
na jakie natrafili Państwo podczas pracy z programem. Analiza bazy będzie
przydatna zwłaszcza w przypadku obawy o błąd w programie lub niepewności,
czy aplikacja działa poprawnie. Analiza jest całkowicie bezpłatna w przypadku
stwierdzenia, że wskazany przez Państwa błąd danych wynika ze złego
działania programu.
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Finanse to:
> możliwość rozpoczęcia pracy
z programem w dowolnym
momencie roku;

> wystawianie dokumentów kasowych,
raportów kasowych, obsługa operacji
gotówkowych;

> intuicyjne prowadzenie księgowości,
tworzenie zestawień oraz sprawozdań
budżetowych i finansowych;

> prowadzenie rozliczeń z kontrahentami
oraz bieżącej kontroli sald należności
i zobowiązań;

> prowadzenie rejestrów sprzedaży
i zakupów towarów oraz usług
objętych podatkiem VAT, a także
sporządzanie deklaracji VAT;

> wystawianie dokumentów
sprzedaży i zakupu.

Wszystkie niezbędne funkcje w jednym programie!
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń i zamów bezpłatną prezentację programu:

71 757 29 29

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta
VULCAN tel. 71 757 29 29, e-mail: cok@vulcan.edu.pl

www.vulcan.edu.pl
Szczegółowe informacje znajdziesz na
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Drodzy Czytelnicy!
W dziale Podatki niniejszego numeru autorka
omawia zmiany przepisów ustawy o VAT, które
weszły w życie 1 lipca 2015 r., spośród nich na
szczególną uwagę publicznych jednostek oświatowych zasługują zmiany w zakresie tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia. W pierwszym
z opracowań opublikowanych w Prawie pracy
autorka prezentuje fikcje prawne w regulacjach
odnoszących się do nawiązania i rozwiązania
umowy o pracę. W tym dziale naszego periodyku znajdziecie Państwo tradycyjnie jeszcze dwa
opracowania. Przedmiotem pierwszego z nich są
zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.
Z kolei w drugim autor omawia problematykę
dotyczącą rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Natomiast w Płacach autorka stara się rozwikłać wątpliwości naszych Czytelników dotyczące odpisu
na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami.
A w dziale Rachunkowość odnosimy się do kwestii ewidencji wpłat na PFRON. Ponadto w niniejszym numerze można znaleźć jeszcze dwa
artykuły, tj.: artykuł pt. „SOWA – krok po kroku
(część 2)” – to w Finansach oraz opracowanie pt.
„Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi” – w dziale Zamówienia publiczne. W tym ostatnim opracowaniu autor odpowiada na pytanie: czy przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące
bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego na
rzecz podwykonawców udaremniają instytucję
gwarancji zapłaty za roboty budowlane opisaną
w Kodeksie cywilnym?
Zapraszam wszystkich do lektury.
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Płace
Krystyna Rybak-Szponar

1.

Odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
w wątpliwościach Czytelników

Z

agadnienia związane z funduszem świadczeń socjalnym były przedmiotem opracowań
zamieszczonych w poprzednich wydaniach „Doradcy” (w numerze 159 i 160). Kwestie
opodatkowania różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników dokonywanych w ramach środków zgromadzonych na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
omówiła Pani M. Żyrek1, natomiast w artykule Pana M. Góreckiego2 przypomnieliśmy
podstawowe zasady tworzenia funduszu, dokonywania odpisów na ten fundusz oraz gospodarowania zgromadzonymi środkami. Choć wspomniane opracowania były kompleksowe i wydawałoby się, że wszystko jest jasne, to – jak pokazuje praktyka i Czytelnicy
w skierowanych do redakcji pytaniach – „diabeł tkwi w szczegółach”. A zatem te szczegóły
postaramy się rozwikłać…
Sprawa dotyczy dokonywania odpisów na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami.
Jak zauważyli Czytelnicy: „Przepisy dotyczące naliczania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli
będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wskazują, że odpisu tego dokonuje się w wysokości 5% pobieranych emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2
ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela3)”. Jest to dość ogólnikowe określenie sposobu dokonywania tego odpisu, gdyż – jak podkreślono w nadesłanym do redakcji pytaniu –
„niestety, ustawodawca:
■■ nie określił okresu, jaki należy uwzględnić przy obliczaniu 5% pobieranych emerytur,
rent lub nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
■■ nie wskazał, w jaki sposób pracodawca ma pozyskać dane niezbędne w tym zakresie.
Zgodnie z wyjaśnieniami udzielanymi przez przedstawicieli Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (pismo z 29 marca 2005 r., nr DE-3-339-7-05, z 27 kwietnia 2005r., nr DZPN-WSW-KK-1801-114/05), informacje służące skalkulowaniu emerytur i rent nauczycielskich powinny opierać się na faktycznych danych na temat wysokości tych emerytur i rent
(brutto), zebranych przez szkołę (inną oświatową jednostkę organizacyjną), naliczającą
odpis na danego emeryta/rencistę.
Jednocześnie w art. 53 ust. 5 Karty Nauczyciela wskazano, że w sprawach nieuregulowanych przepisami art. 53 ust. 1–4 stosuje się przepisy z ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”.
1
M. Żyrek, Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego, „Doradca”, nr 159, Maj 2015 r., s. 34–44 oraz M. Żyrek, Świadczenia finansowane z ZFŚS a PIT, „Doradca”, nr 160, Czerwiec 2015 r., s. 34–44.
2
M. Górecki, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – prawa i obowiązki pracodawcy, „Doradca”, nr 159,
Maj 2015 r., s. 26–30.
3
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.); dalej także KN lub
Karta.
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Jak zatem prawidłowo należy naliczać odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami – pytają Czytelnicy, wskazując dwa sposoby:
1) 5% powinno być naliczane od miesięcznej emerytury, np. 2500zł × 5%;
2) 5% powinno być naliczane od rocznej emerytury, np. 2500zł × 12 miesięcy × 5%?
I co powinno być dowodem potwierdzającym wysokość otrzymywanego świadczenia
dla dokonania odpisu w prawidłowej wysokości?
Istotnie, norma prawna zawarta w art. 53 ust. 2 KN, uprawniająca do naliczania odpisu
na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów jest zbyt ogólnikowa. Stąd, jak słusznie zauważyli Czytelnicy, szczegółowe rozwiązania należy wyprowadzić z ustawy z 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych4. I tak:
Naliczenia odpisu na dany rok kalendarzowy dokonuje się na podstawie: przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło
kwotę wyższą, co przez analogię wskazuje, że dla emerytowanych nauczycieli będzie to
kwota emerytury lub renty wypłacona w roku poprzednim.
Zauważmy, że Karta Nauczyciela – zarówno dla nauczycieli, nauczycieli pobierających
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jak i dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli przewiduje zupełnie inny sposób naliczania odpisów niż ustawa o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych. Odpisy te są niezależne od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Niemniej chodzi tu o zasadę tworzenia odpisu na podstawie
danych za rok ubiegły.
Ze względu na coroczną waloryzację emerytur i rent od 1 marca oraz ze względu na
różne terminy przechodzenia nauczycieli na te świadczenia – naszym zdaniem – najbardziej wiarygodną kwotą do dokonania odpisu będzie kwota z PIT-40A, którą nauczyciel
emeryt powinien przedłożyć pracodawcy do wglądu lub przekazać w specjalnym oświadczeniu o wysokości otrzymanego świadczenia w roku ubiegłym. Przykładowo, gdy roczna
emerytura wykazana w PIT-40A wynosi 25 000,00, to wysokość rocznego odpisu wynosi
1 250 zł (tj. 5% z 25 000 zł).
Może się jednak zdarzyć sytuacja, że nauczyciel status emeryta uzyskał bądź uzyska dopiero w roku bieżącym (styczniu, lutym, wrześniu itd.) i nie posiada jeszcze PIT-40A za rok
miniony. Wówczas odpisu na ZFŚS za tego nauczyciela emeryta pracodawca dokona
w przyszłym roku, w wysokości 5% otrzymanych przez niego świadczeń z ZUS. Innymi
słowy na takiego nauczyciela-emeryta nie dokonuje się odpisu za rok bieżący, co oczywiście
nie pozbawia go prawa do ubiegania się o świadczenia z funduszu socjalnego, jeżeli taką
możliwość przewiduje obowiązujący w danej szkole regulamin funduszu.
Liczbę emerytów i rencistów na dany rok należy ustalić na podstawie prowadzonego
rejestru, na koniec minionego roku, z uwzględnieniem danych wynikających ze
złożonych informacji z PIT.
W praktyce zdarza się bowiem, że nie wszyscy emerytowani nauczyciele pobierający
świadczenie są zainteresowani korzystaniem ze świadczeń z ZFŚS i nie przedłożą żadnych
dokumentów potwierdzających wysokość osiągniętych przez nich świadczeń.

1)

2)
4

DzU z 2015 r., poz. 111.
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3)

Szczegóły pozyskiwania danych od emerytów należy określić w regulaminie ZFŚS,
przyjmując przykładowo zapis: „emeryci i renciści, którzy nie przedłożą we wskazanym terminie (np. do 30 marca) danych z PIT-40A za miniony rok pozbawią się prawa do
świadczeń socjalnych w danym roku kalendarzowym” lub inną formę zobowiązującą.
Wybór formy pozyskania danych należy do kompetencji dyrektora szkoły (jednostki
organizacyjnej oświaty), w której tworzony jest ZFŚS. W celu naliczenia odpisu na ZFŚS dla
nauczycieli emerytów i rencistów, dyrektor szkoły – poprzez postanowienia regulaminu
ZFŚS – powinien zwrócić się do nich o przedstawienie danych dotyczących wysokości pobieranych przez nich emerytur (rent, świadczeń), czyli np. o przedstawienie PIT-40A, decyzji ZUS określającej wysokość emerytury/renty lub złożenie oświadczenia.
Podkreślenia wymaga, że gromadzenie tych danych jest zgodne z przepisami ustawy z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych5, bowiem w art. 23 ust. 2 pozwala się na
gromadzenie danych osobowych, jeśli są one konieczne dla zrealizowania uprawnienia lub
obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a takim niewątpliwie jest tworzenie odpisu czy
wypłata konkretnych świadczeń socjalnych.
Było również pytanie dotyczące konieczności dokonywania odpisu na ZFŚS dla emerytowanej nauczycielki, która poinformowała ustnie poradnię psychologiczno-pedagogiczną
– pracodawcę obejmującego ją ochroną socjalną, gdyż był ostatnim miejscem jej zatrudnienia, że będąc emerytem podjęła zatrudnienie w szkole X jako logopeda na 1/2 etatu, i w tej
szkole będzie też korzystać ze świadczeń z funduszu socjalnego jako pracownik. W związku
z czym poradnia od następnego roku kalendarzowego od powzięcia takiej informacji zaniechała dokonywania odpisu na fundusz za ową nauczycielkę. „Od tego czasu była pracownica nie składała wniosków o wypłatę jakiegokolwiek świadczenia z funduszu z naszego zakładu pracy”. Czy w związku z powyższym:
1) W poradni powinien być dokonywany odpis na nauczyciela-emeryta, który równolegle jest zatrudniony jako pracownik w innym zakładzie pracy?
2) Ww. osoba może korzystać ze świadczeń jednocześnie z dwóch zakładów pracy?
A ponadto „Jak wygląda sytuacja wypłaty ewentualnych świadczeń z funduszu w przypadku, gdy ww. nauczycielka przestanie być pracownikiem szkoły? Powinna korzystać
z funduszu naszej placówki, skąd bezpośrednio przeszła na emeryturę i od nas otrzymała
odprawę emerytalną, czy powinna otrzymywać świadczenia socjalne z ostatniego miejsca
pracy – to jest ze szkoły (…)?”
Zauważmy, że dokonywanie odpisów na ZFŚS w szkołach jest obligatoryjne. Na byłego
pracownika, który przeszedł na emeryturę bez względu na datę przejścia i bez względu na
podjęcie innego zatrudnienia, pracodawca jest zobowiązany corocznie naliczać odpis na
ZFŚS wg zasad opisanych powyżej (w punktach 1–3).
Świadczenia socjalne mogą być przyznawane niezależnie od statusu zawodowego (pracownik, emeryt, rencista), z uwzględnieniem jednak kryterium socjalnego ustalonego
w zakładowym regulaminie tych świadczeń. A ponadto była nauczycielka, po zaprzestaniu
pracy w szkole X, będzie uprawniona do korzystania ze świadczeń socjalnych wyłącznie
w poradni, tj. tej placówce, z której bezpośrednio przeszła na emeryturę, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie funduszu socjalnego owej poradni.
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Prawo pracy

2.

Izabela Serwatka

Fikcje prawne w przepisach prawa
pracy

I

nstytucja fikcji prawnej to dość powszechny mechanizm, który występuje na gruncie wielu gałęzi prawa, znajduje też zastosowanie w wielu instytucjach dotyczących różnych
aspektów prawa pracy. W niniejszym artykule omówię fikcje prawne w regulacjach odnoszących się do nawiązania i rozwiązania umowy o pracę.

Pojęcie i funkcje fikcji prawnej

Fikcja prawna (łac. fictio iuris) to sytuacja, w której prawodawca – dla unaocznienia swej racji
– przyjmuje fakt nieistniejący za istniejący, wiążąc z tym określone skutki prawne. Mianem
fikcji prawnej oznaczano jednak nie tylko przyjęcie stanu nieistniejącego jako istniejący, ale
i odwrotnie – przyjęcie stanu istniejącego jako nieistniejący. W systemie prawnym fikcje
prawne mają za zadanie stabilizować obieg prawny i dyscyplinować jego uczestników oraz
uchylać niepewności prawne. Są też jednym z instrumentów mających przyspieszyć i ułatwić
ustalanie stanu faktycznego, szczególnie w celu ochrony istotnych z punktu widzenia prawodawcy wartości czy słabszych procesowo stron. Fikcje prawne wyróżniane są w aktach prawnych m.in. za pomocą takich zwrotów, jak np. uznaje się, uważa się, należy uznać1. Fikcja
prawna to konstrukcja określająca skutki prawne dla pewnej grupy przypadków, dla których
nie wypracowano specjalnych regulacji, poprzez potraktowanie ich jak przypadki, które objęte są już przyjętymi konstrukcjami; jedne przypadki traktowane są tak, „jak gdyby” były innymi, dla których prawo pozytywne przewidywało pewne skutki prawne2. Fikcja prawna wkracza jedynie w przypadki ściśle prawem określone i domaga się interpretacji ścisłej, co należy
rozumieć w ten sposób, że nie można jej rozciągać z jednego przypadku na drugi, ani też
przenosić z jednej dziedziny prawa na inną (przykładowo z prawa cywilnego, gdzie ma pełne
zastosowanie, na teren np. prawa karnego).
Zapamiętaj:
Dzięki fikcji prawnej prawodawca osiąga taki sam skutek prawny, jaki by osiągnął, gdyby
rzeczywistość okazała się zgodna z fikcją.

Fikcja prawna zawarcia umowy

Zgodnie z art. 25[1] § 1 Kodeksu pracy3, zawarcie kolejnej umowy na czas określony jest
równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po
1
Zob. F. Przybylski-Lewandowski: Fikcja prawna, w: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, J. Zajadło
(red), Warszawa, C.H. Beck 2007.
2
M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
3
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.); dalej k.p. lub kodeks.
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sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej
umowy nie przekroczyła miesiąca.
Z orzecznictwa sądowego
„Przekroczenie jednego miesiąca” w rozumieniu art. 25[1] k.p. następuje, gdy przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę
trwa co najmniej 31 dni (art. 114 k.c. w związku z art. 300 k.p.)4.

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy, uważa się za zawarcie, od dnia
następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy na czas określony (art. 25[1] § 2 k.p.).
Przy okazji przypomnę, że przepis art. 25[1] § 1 kodeksu nie dotyczy umów na zastępstwo
oraz umów zwieranych w celu wykonywania pracy o charakterze sezonowym lub dorywczym albo zadań realizowanych cyklicznie. W orzecznictwie sądowym przyjął się pogląd,
że komentowany przepis wprowadza fikcję prawną mającą zastosowanie – po spełnieniu
określonych warunków – również w sytuacji, w której strony, mimo iż faktycznie zawarły
umowy o pracę, to jednak nadały im inną nazwę, np. umów zlecenia5. A zatem fikcję prawną tworzą przepisy, z mocy których określone czynności (w omawianym przypadku zawarcie przez strony stosunku pracy umowy na czas określony) są traktowane tak, jakby były
zupełnie innymi czynnościami (zawarcie przez strony umowy na czas nieokreślony), z którymi ustawa łączy zupełnie odmienne skutki prawne. Przy czym, taka zmiana znaczenia
czynności dokonanej przez podmioty stosunku pracy następuje automatycznie z mocy
prawa i doprowadza do całkowitej zmiany sytuacji prawnej stron umowy, albowiem bezwzględnie inna jest sytuacja prawna pracownika zatrudnionego na podstawie umowy terminowej od sytuacji pracownika mającego umowę bezterminową. Analizowany przepis
art. 25[1] § 1 k.p. nie ma natomiast zastosowania wówczas, gdy ustawa w sposób wyczerpujący (kompleksowy) wskazuje okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę
na czas określony. Dotyczy to w szczególności zatrudnienia nauczycieli, w odniesieniu do
których kwestię zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony uregulowano
całościowo w Karcie Nauczyciela6. W art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela7 wprowadzono bowiem dodatkowe warunki umożliwiające zawarcie umowy na czas określony, nieznane
Kodeksowi pracy. Jeżeli warunki te są spełnione, możliwe jest wielokrotne zawieranie z tym
samym nauczycielem kolejnych umów na czas określony, bez ograniczenia ich ilości. Zdaniem Sądu Najwyższego, skoro w przypadku faktycznego zaistnienia potrzeby wynikającej
z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela istnieje powinność nawiązania stosunku pracy („stosunek pracy nawiązuje się”) na podstawie umowy o pracę na czas
określony, to wykluczone jest przekształcenie się z mocy samego prawa kolejnej umowy na
Wyrok SN z 15 lutego 2000 r., sygn. akt I PKN 512/99, OSNAPiUS 2001/13/439.
Zob.: wyrok SN z 4 grudnia 1997 r., sygn. akt I PKN 394/97, OSNAPiUS 1998/20/595.
6
Por. m.in. wyrok SN z 2 września 1999 r., sygn. akt I PKN 235/99, OSNAPiUS 2001/3/64; wyrok SN
z 29 czerwca 2000 r., sygn. akt I PKN 709/99, OSNAPiUS 2001/24/716; wyrok SN z 14 lutego 2001 r., sygn. akt I
PKN 261/00; wyrok SN z 27 lipca 2006 r., sygn. akt II PK 148/06, OSNP 2007/15-16/217.
7
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.).
4
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czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony na podstawie art. 25[1] k.p. Inaczej
bowiem trzeba by przyjąć, że z jednej strony ustawodawca każe stronom zawierać – jeżeli
decydują się na nawiązanie stosunku pracy – tylko umowę na czas określony, a z drugiej
strony – kolejną umowę (trzecią) każe traktować w skutkach prawnych jako równoznaczną
z umową o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli więc dodatkowe warunki umożliwiające zawarcie takiej umowy, nieznane Kodeksowi pracy, a wprowadzone przez Kartę Nauczyciela,
są spełnione (występuje potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela), to możliwe jest zawieranie kolejnych umów na czas określony, bez
ograniczenia ich ilości. Wynika to również z faktu, iż Karta Nauczyciela przewiduje wyższy
poziom ochrony przed nieuzasadnionym zawieraniem z tym samym pracownikiem kolejnych umów o pracę na czas określony, mimo braku merytorycznych przesłanek. Przekształcenie z mocy prawa (ex lege) rodzaju umowy o pracę w konsekwencji zastosowania
art. 25[1] k.p. powoduje ten skutek, że zastrzeżenie terminu końcowego w trzeciej kolejnej
umowie o pracę na czas określony – choćby taki był zgodny zamiar stron – jest sprzeczne
z prawem. Taka „przekształcona” umowa może zakończyć się tylko w drodze jednej z czynności prawnych przewidzianych w art. 30 § 1 pkt 1–3 k.p. lub poprzez wygaśnięcie stosunku
pracy wskutek zdarzeń, z którymi prawo łączy taki skutek. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy, zwłaszcza w wyroku z 3 lutego 2009 r.8, w którym uznał, że konsekwencją zastosowania fikcji prawnej z art. 25[1] k.p. jest trwanie umowy o pracę aż do jej rozwiązania, mimo przekonania stron stosunku pracy (lub jednej z nich) o tym, iż umowa zawarta na czas
określony zakończyła się z upływem terminu, na jaki została zawarta.
Uwaga: w numerze 156 „Doradcy” z lutego 2015 r. ukazał się artykuł mojego autorstwa
pt. „Propozycje zmian w przepisach Kodeksu pracy w 2015 r.”, w którym omówiłam założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
z 20 października 2014 r., które przedstawiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (aktualnie – stan na 1 czerwca 2015 r. – projekt został skierowany na pierwsze czytanie w Sejmie i przekazany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny). Przypomnę, że w nowym
art. 25[1] przewiduje się określenie dopuszczalnego okresu zatrudnienia na podstawie
umowy (umów) o pracę na czas określony oraz określa się liczbę tych umów, które mogą
być zawarte w ramach tego limitu. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas
określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów, zawieranych między
tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna
liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać 3 miesięcy. Proponuje się także określenie
skutków przekroczenia okresu 33 miesięcy oraz przekroczenia limitu liczby umów. Jeżeli
okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczałby 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczyłaby 3, to od następnego dnia po
upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy, pracownik byłby traktowany, jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przy czym uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas
określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważane będzie
za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu tych przepisów. A zatem – jeżeli projektowane zmiany zostaną uchwa8

Syn. akt I PK 173/08, „Monitor Prawa Pracy” z 2009 r., nr 9, s. 472.
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lone – nie zostanie usunięta fikcja prawna, polegająca na przekształceniu się czwartej umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony.

Fikcja prawna przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Z możliwości niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę może skorzystać tak pracodawca,
jak i pracownik. Temu drugiemu podmiotowi prawo to dała nowelizacja Kodeksu pracy
uchwalona 2 lutego 1996 r.9, która formalnie zrównała uprawnienia stron stosunku pracy
w sprawach dotyczących rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Wprowadzony wspomnianą ustawą przepis art. 55 § 1[1] k.p. przyznał pracownikom prawo rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia także w razie dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego, zawinionego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.
Pracownikowi, który ma uzasadnione powody, aby odstąpić od umowy o pracę bez zachowania ustawowego okresu wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia należnego w okresie wypowiedzenia albo – w razie rozwiązania umowy zawartej
na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia
za okres dwóch tygodni. Przepis art. 55 § 1[1] k.p. został skonstruowany analogicznie, jak
art. 52 § 1 pkt 1 k.p., przyznający pracodawcy prawo natychmiastowego rozwiązania umowy
z pracownikiem, który dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich podstawowych obowiązków. Zasadnicza różnica w konstrukcji prawnej rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (gdy tej czynności prawnej dokonuje pracownik) wyraża się w uregulowaniu następstw prawnych złożonego oświadczenia woli. Cechą charakterystyczną dokonania takiej
czynności prawnej przez pracodawcę, bez względu na jej zgodność z prawem, jest natychmiastowe ustanie stosunku pracy. W taki sposób właśnie konsekwencje prawne doręczenia
pracownikowi oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy w tym trybie ujmuje
art. 56 § 1 k.p. Przyznaje on pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie. O tym, czy
rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nastąpiło zgodnie
z prawem, decyduje sąd rejonowy. Inne są natomiast następstwa prawne składanego pracodawcy przez pracownika oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy. W art. 55 § 3 k.p. postanowiono,
że rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 1[1] pociąga za sobą skutki,
jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
Wspomniany przepis wprowadza częściową fikcję prawną; norma prawna nie uznaje bowiem za rzeczywiste faktów, które nie nastąpiły, ale wiąże ze zdarzeniami, które miały miejsce (oświadczeniem pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracodawcę) – skutki prawne charakterystyczne dla oświadczenia
o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę. Stosowny przepis nie nakazuje uważać
czynności prawnej dokonanej przez pracownika (o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia) za zupełnie odmienną czynność prawną (wypowiedzenie) dokonaną przez pracodawcę. Pracownikowi, który rozwiązał stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 55
§ 1[1] k.p. i w trybie uregulowanym w tym przepisie, pracodawca ma obowiązek niezwłocz9

8
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nie wydać świadectwo pracy. W świadectwie pracy powinien podać m.in. informację dotyczącą trybu rozwiązania umowy o pracę; powinien więc stwierdzić, iż rozwiązanie stosunku
pracy nastąpiło w następstwie jednostronnego oświadczenia woli przez pracownika, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, albowiem nie ma podstaw prawnych do uznania rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w trybie art. 55 § 1[1] k.p. za
wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę. Pracownikowi, który w tym trybie rozwiązał
stosunek pracy, nie przysługują żadne uprawnienia do świadczeń regulowanych przepisami
prawa pracy, z wyjątkiem odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres równy okresowi wypowiedzenia lub – w razie rozwiązania umowy zawartej na czas określony albo
umowy na czas wykonania określonej pracy – za okres 2 tygodni10.

Fikcja prawna przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia za
siedmiodniowym uprzedzeniem

Możliwość rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem, w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części
na innego pracodawcę, którego pracownik może dokonać bez wypowiedzenia (i wynikających z tego skutków prawnych), wprowadził art. 23[1] § 4 zdanie 2 k.p. W komentowanym
przepisie równocześnie uznano, że rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla
pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez
pracodawcę za wypowiedzeniem. Intencją ustawodawcy było usunięcie niedostatku poprzednich regulacji prawnych, które nie przewidywały możliwości wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika w razie podmiotowego przekształcenia stosunku
pracy po stronie pracodawcy w przypadkach, w których przejmowani pracownicy z jakichkolwiek względów, nawet czysto subiektywnych, nie chcieli pozostawać w stosunkach pracy
z nowym pracodawcą.
Legalnymi sposobami zakończenia zatrudnienia u nowego pracodawcy było rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron albo wypowiedzenie przez pracownika
umowy o pracę, tyle że z tym ostatnim sposobem ustania stosunku pracy przepisy prawa
pracy łączyły niekiedy niekorzystne skutki prawne w zakresie pracowniczych uprawnień
uzależnionych od określonego sposobu rozwiązania stosunku pracy. Obecne brzmienie
art. 23[1] § 4 k.p. umożliwia takim pracownikom rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem, bez narażania się na negatywne konsekwencje, jakie prawo pracy może łączyć z rozwiązaniem (wypowiedzeniem) umowy o pracę
przez pracownika. Jakkolwiek rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem nie jest zawarte w katalogu sposobów rozwiązywania umów o pracę w ujęciu normatywnym art. 30 § 1 k.p., który należy do przepisów
ogólnych o rozwiązywaniu umów o pracę, to należy przyjąć, że ten wyjątkowy sposób
ustania stosunku pracy wynika z przepisów szczególnych o rozwiązywaniu umów o pracę.
Fikcja prawna zawarta w tym przepisie nie pozwala traktować szczególnego sposobu rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem tak samo, jak rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem,
ale jedynie nakazuje uznać, że skutki rozwiązania stosunku pracy przez pracownika są
10

Zob.: A. M. Świątkowski, Fikcje prawne w instytucji rozwiązania stosunku pracy, PiP 2010/7/18-30.

Doradca 161 Lipiec/Sierpień 2015

9

Prawo pracy
tożsame ze skutkami, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę
za wypowiedzeniem. Omawiane tu rozwiązanie umowy, zawierające fikcję prawną, należy
zatem kwalifikować jako wyjątkowy sposób rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą
w sytuacjach określonych w przepisach prawa pracy. Z brzmienia art. 23[1] § 4 k.p. wynika,
że chodzi o skutki związane z rozwiązaniem stosunku pracy, a nie o złożenie oświadczenia
woli o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę i jego konsekwencje – w postaci
wystąpienia okresu wypowiedzenia, za który przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonywaną w tym okresie, czy wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy o pracę – w razie
bezpodstawnego zastosowania krótszego okresu wypowiedzenia niż wymagany (art. 49
k.p.), albo odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia – w razie skrócenia tego okresu przez pracodawcę w przypadkach określonych w art. 36[1]
§ 1 k.p.11.
Przepis art. 23[1] § 4 zdanie 2 k.p. tworzy pewną fikcje prawną, ponieważ zakłada, że
skutki rozstania z pracodawcą są takie, jakby on wypowiedział umowę o pracę, choć faktycznie tak się nie dzieje. W wyroku z 25 maja 2000 r.12 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że ustawodawca w zakresie skutków rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem nakazuje przyjąć, że stosunek pracy ustał w wyniku
wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. Owych skutków, jakie przepisy prawa pracy
wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem nie należy jednak pojmować jako wszelkich konsekwencji wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Gdyby tak było, pracownikowi musiałyby przysługiwać np. dni wolne na poszukiwanie pracy (art. 37 k.p.), odprawa z tytułu wypowiedzenia stosunku pracy w związku ze
zmianami organizacyjnymi (art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych13) oraz roszczenia
z art. 45 k.p. – w razie wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę lub z art. 50 k.p. –
w odniesieniu do umów terminowych. Pracownik mógłby więc, w skrajnych sytuacjach,
żądać restytucji stosunku pracy, który sam uprzednio rozwiązał. Z istoty rzeczy, do ustalenia skutków rozwiązania umowy o pracę przez uprzedzenie nie mogą być stosowane np. te
przepisy prawa pracy, które chronią trwałość stosunku pracy. Z zastosowania przez ustawodawcę konstrukcji fikcji prawnej nie wynika, że ex lege następuje zamiana sposobu zakończenia stosunku pracy i strony dokonującej czynności rozwiązującej. Już z samego sformułowania art. 23[1] § 4 zdanie 2 k.p., że: Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje
dla pracownika skutki (...) można wnosić, że sposób rozwiązania stosunku pracy nie ulega
zmianie, a stroną rozwiązującą umowę o pracę jest i pozostaje pracownik. Regulacja zawarta w art. 23[1] § 4 zdanie 2 k.p. jest próbą pogodzenia z jednej strony ochrony miejsca pracy,
z drugiej – wolności pracy. Jej istotą, jak zaznaczył Sąd, jest to, aby realizacja prawa pracownika do swobodnego wyboru pracodawcy (art. 11 k.p.) nie prowadziła do niekorzystnych
dla niego konsekwencji prawnych. Wybór jednego z dwu równorzędnych dóbr prawnie
chronionych pozostawiono pracownikowi. Funkcją owej fikcji prawnej nie jest wszakże
uprzywilejowanie pracownika, lecz gwarancja niepogarszania jego sytuacji formalnej i faktycznej. W sentencji cytowanego wyroku SN stwierdził natomiast, że fikcję prawną przyjTak SN w uchwale z 10 października 2000 r., syg. akt. III ZP 24/00, OSNIAPiUS 2001/3/63.
Sygn. akt I PKN, OSNAPiUS 2001/21/644.
13
Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2015 r., poz. 192).
11
12
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mującą, że rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w trybie art. 23[1] § 4 zdanie
pierwsze k.p. powoduje dla niego skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem, należy odnosić do przyszłego zatrudnienia. Oznacza to, że pracownik odchodzący za uprzedzeniem nabędzie prawo do tych
uprawnień, które według aktów wewnątrzzakładowych należą się pracownikom zwalnianym przez pracodawcę. Ponadto pracownikowi takiemu będzie przysługiwał zasiłek dla
bezrobotnych, którego pozbawieni są pracownicy rozwiązujący stosunek pracy za wypowiedzeniem bądź na mocy porozumienia stron. W treści świadectwa pracy pracodawca
powinien ujawnić, że do rozwiązania stosunku pracy doszło za uprzedzeniem, wskazując
odpowiednią podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, tj. art. 23[1] § 4 k.p. Pracownikowi nie przysługuje jednak prawo do odprawy, gdyż jak stwierdził SN w uchwale składu
siedmiu sędziów14 wyposażenie pracownika na podstawie art. 23[1] § 4 k.p. skutkami, jakie
przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem, nie może samo przez się stanowić podstawy do przyznania mu odprawy określonej
w art. 8 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracownikowi, który
rozwiązał stosunek pracy za siedmiodniowym uprzedzeniem, nie przysługuje także z tego
tytułu wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, ani żadne odszkodowanie.

Fikcja prawna w przepisach przywracających pracownika do pracy

Możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, za kilkudniowym uprzedzeniem, przewiduje nie tylko art. 23[1] § 4 k.p., ale także art. 48 § 2 k.p. oraz art. 57 § 4 kodeksu. Zgodnie z dyspozycją art. 48 § 2 k.p., pracownik, który przed przywróceniem do pracy
(po nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniu umowy o pracę przez
pracodawcę) podjął zatrudnienie w innym zakładzie pracy, może bez wypowiedzenia, za
trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od
przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie
przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Analogicznie, w razie przywrócenia pracownika do pracy po niezgodnym z prawem
rozwiązaniu przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, przysługuje mu opisane wyżej prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia za trzydniowym uprzedzeniem,
jeżeli podjął on pracę u innego pracodawcy (art. 57 § 4 k.p.). Fikcja prawna polega na tym,
że chociaż umowę o pracę faktycznie rozwiązał pracownik, to sytuację tę traktuje się tak,
jakby umowę wypowiedział pracodawca.
Fikcję prawną normuje też art. 51 k.p., zgodnie z którym, w przypadku przywrócenia
pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania przez sąd, czas, w którym pracownik nie pracował wlicza się mu do okresu zatrudnienia. Fakt, iż sąd przyznał pracownikowi
odszkodowanie, uznając, że rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jego winy naruszało
przepisy nie powoduje, że okres, za który przysługuje to świadczenie, staje się z mocy prawa
okresem zatrudnienia. Możliwość wliczenia tego czasu do okresu zatrudnienia jest uzależniona od pozostawania pracownika bez pracy (art. 51 § 2 k.p.). Mamy tu zatem do czynienia z fikcją prawną, polegającą na zaliczeniu do stażu pracy okresów pozostawania bez
14

Uchwała z 18 czerwca 2009 r., sygn. akt III PZP 1/09, www.sn.pl.
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pracy, które wlicza się jedynie do ogólnego okresu zatrudnienia. W konsekwencji więc za
okres, za który przyznano odszkodowanie, pracownikowi nie przysługuje prawo do urlopu
wypoczynkowego15.
Przy okazji warto zauważyć, że zgodnie z art. 44–51 k.p. oraz art. 55–61 k.p, w razie prawomocnego orzeczenia o przywróceniu pracownika do pracy, w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem bez wypowiedzenia, pracodawca powinien uzupełnić treść wydanego uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację
o orzeczeniu. Uzupełnienie następuje na żądanie pracownika. Natomiast w sytuacji, w której orzeczenie zostało wydane w związku z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracownika (w trybie natychmiastowym z art. 52 k.p.), pracodawca
jest obowiązany wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy. Ponadto powinien zawrzeć
w nowym świadectwie informację o tym, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę
nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, powołując się przy tym
wprost na art. 97 § 3 k.p. Przepis ten wprowadza w każdym takim przypadku fikcję prawną,
ponieważ obliguje pracodawcę do zamieszczania w świadectwie pracy informacji o innym
trybie rozwiązania umowy o pracę – za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę16.
Z orzecznictwa sądowego
Gdy sąd zakwestionuje zwolnienie dyscyplinarne pracownika, przywraca go do
pracy lub przyznaje odszkodowanie. Pracodawca musi wtedy zgodnie z art. 97 § 3
k.p. skorygować świadectwo pracy tak, by informowało o ustaniu stosunku pracy
na skutek jego wypowiedzenia. Tego rodzaju informacja jest fikcją prawną, która
pozwala formalnie traktować pracownika znajdującego się w takiej sytuacji jak
osobę, której pracodawca wypowiedział umowę o pracę, ale nie ma podstaw do
dalej idącego stwierdzenia, że wypowiedzenie umowy o pracę w takim przypadku
powinno być uznane za nieuzasadnione, czy niezgodne z prawem17.

Fikcja prawna w związku z powołaniem pracownika na stanowisko

Ostatnią sytuację zawierającą fikcję prawną, którą omówię w niniejszym artykule, jest możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przez pracownika, który zostanie zatrudniony
na podstawie powołania u innego pracodawcy, niż ten, który go powołał. Zgodnie z dyspozycją art. 68[3] k.p., pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu może skrócić
okres wypowiedzenia u dotychczasowego pracodawcy do miesiąca, ale możliwość skorzystania ze skróconego okresu wypowiedzenia dotyczy tylko tych pracowników, których
obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Fikcja prawna polega więc na tym, że
rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy w tym trybie w skutkach prawnych jest traktowane tak, jakby to dotychczasowy pracodawca dokonał wypowiedzenia. Prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia w opisany sposób jest niezależne od sposobu, w jaki dotychczasowy stosunek pracy został nawiązany. W przypadku rozwiązania stosunku pracy

15
16
17
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Por.: uchwała SN z 28 września 1990 r., sygn. akt III PZP 15/90, OSNC 1991/4/45.
A. Śniegowska, Wpływ orzeczenia o przywróceniu pracownika do pracy na świadectwo pracy, www. ghmw.pl.
Wyrok SN z 8 czerwca 2006 r., sygn. akt II PK 311/2005, „LexPolonica”, nr 1202181.
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w omawianym trybie, pracodawca w świadectwie pracy jako przyczynę rozwiązania podaje
wypowiedzenie przez pracodawcę z powołaniem się na art. 63[2] k.p.

Zakończenie

Na zakończenie przytoczę opinię cytowanego wyżej A. Świątkowskiego18 (z którą trudno się
nie zgodzić), że: (…) fikcje prawne wprowadzone przez ustawodawcę do instytucji rozwiązania stosunku pracy bez uzasadnionej potrzeby zakłócają bezpieczeństwo i pewność międzynarodowego obrotu prawnego w stosunkach pracy. Uznanie przez normę prawną za istniejący
faktu, który w rzeczywistości nie istnieje, i związanie z nim określonych skutków prawnych
miało sens wyłącznie w krajowym porządku prawnym, który różnicował skutki prawne rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Obecnie przepisy polskiego prawa pracy nie uzależniają sytuacji pracownika – ani u dotychczasowego, ani u przyszłego pracodawcy – od sposobu
rozwiązania umowy o pracę. Uczestnictwo Polski w europejskiej przestrzeni prawnej, w której
obowiązują przejrzyste reguły postępowania, uzasadnia więc propozycję uchylenia norm prawnych wprowadzających zbędne fikcje prawne w instytucji rozwiązania umowy o pracę.

18

Patrz przypis nr 10.

3.

Teresa Konarska

Wypełnianie zobowiązań

W

szelkie zobowiązania, zarówno materialne, jak i niematerialne, wynikające ze stosunku pracy muszą być spełnione najpóźniej do dnia rozwiązania stosunku pracy lub
w tym dniu. Zaniechanie, uchybienie lub zwłoka w ich realizacji może skutkować roszczeniem pracownika, co wiąże się z odsetkami, a także w niektórych wypadkach z odszkodowaniem. W związku z tym ważne jest, aby znać instytucje i przepisy dotyczące tych najważniejszych zobowiązań.

Sprawdzanie przedawnienia

Zwykle w przypadku przeniesienia, rozwiązania czy wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciele (i inni pracownicy szkoły) „przypominają sobie” o zaległych świadczeniach lub uprawnieniach. Często okazuje się, że uległy one już przedawnieniu.
Terminy przedawnienia odnoszące się do stosunku pracy zostały określone w art. 291
Kodeksu pracy1. Przedawnienie polega na tym, że po jego upływie należy liczyć się z oddaleniem roszczenia, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje (szkoła) zrzeka się
korzystania z przedawnienia.
1

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.); dalej k.p. lub kodeks.
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Pamiętajmy, że zrzeczenie się przedawnienia przez dyrektora dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne (art. 292 k.p.). Gwoli ścisłości dodajmy, że terminy
przedawnienia nie powodują wygaśnięcia roszczenia. Następuje to tylko w przypadku
tzw. terminów zawitych, czyli określonych sztywno w przepisach, np. termin do odwołania w przypadku świadectwa pracy.
Terminy przedawnienia
Ze względu na długość terminu przedawnienia wyróżniamy:
■■ trzyletni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy oraz
■■ szczególne terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy określone w art. 291
§§ 2, 3, 5 k.p., a są to:
–– roczny termin przedawnienia dla roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody
wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Okres ten biegnie od dnia, w którym pracodawca
powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, kończy się jednak
nie później niż z upływem trzech lat od jej wyrządzenia, w tym terminie przedawniają się też roszczenia pracodawcy o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego
rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia lub naruszenia
przez niego zakazu konkurencji;
–– dziesięcioletni okres przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem bądź ugodą zawartą przed sądem. Okres ten biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody.
W przypadku roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez pracownika umyślnie,
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego2. W tym przypadku terminy przedawnienia są następujące:
■■ trzy lata od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o szkodzie wyrządzonej
przez pracownika (czynem niebędącym przestępstwem), nie później jednak niż
z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Przez
powzięcie wiadomości rozumiemy rzeczywiste uzyskanie stosownej wiadomości,
a w każdym razie o istnieniu – w konkretnej sytuacji faktycznej – rzeczywistej możliwości uzyskania przez pracodawcę takiej wiadomości, niewykorzystanej z przyczyn
zawinionych przez ten zakład. Przez dowiedzenie się o szkodzie w rozumieniu art. 291
§ 2 k.p. należy rozumieć powzięcie wiadomości nie tylko o samym fakcie powstania
szkody i jej wysokości, ale także o tym, kto był sprawcą tej szkody;
■■ dziesięć lat – jeśli pracownik dopuścił się przestępstwa – liczonych od dnia, w którym
dopuścił się tego przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany pracodawca
dowiedział się o szkodzie.
Data rozpoczęcia biegu przedawnienia
Przedawnienie liczy się od dnia wymagalności roszczenia. Kiedy roszczenie jest wymagalne? Wówczas, gdy wierzyciel może wymagać jego spełnienia, a dłużnik ma obowiązek spełnienia swego zobowiązania. Mówiąc inaczej, o wymagalności roszczenia decyduje chwila,
2

14

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); dalej także k.c.
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w której uprawniony mógł zażądać spełnienia świadczenia. Wymagalność roszczenia może
też nastąpić niezwłocznie po jego powstaniu lub łączyć się z zakończeniem stosunku pracy,
np.: odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę
bez wypowiedzenia staje się wymagalne najpóźniej w dniu, w którym sąd orzeka o jego
zasądzeniu. Z tą też datą rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia.
Uwaga, roszczenia o jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dochodzone na podstawie ustawy z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych3, nie mają charakteru pracowniczego,
ale ubezpieczeniowy i jako takie nie podlegają przedawnieniu.
Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia
Zgodnie z art. 295 k.p., bieg przedawnienia przerywa się:
■■ przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia
lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Termin przedawnienia biegnie na nowo dopiero po zakończeniu wszczętego postępowania;
■■ przez uznanie roszczenia. Termin przedawnienia w tym przypadku biegnie na nowo,
począwszy od dnia uznania roszczenia.
Zawieszenie biegu przedawnienia następuje w dwóch przypadkach:
■■ W myśl art. 293 k.p., bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie
może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów. Przepis stanowi odpowiednik art. 121 pkt 4 k.c. Można
więc korzystać przy jego interpretacji z bogatego dorobku doktryny prawa cywilnego.
Zawieszenie biegu przedawnienia ustawodawca prawa pracy ograniczył tylko do siły
wyższej. Bieg terminu przedawnienia dotyczący wszelkich roszczeń ulega wówczas
zawieszeniu na czas trwania przeszkody. Potem biegnie dalej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niespodziewane, nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie
można zapobiec.
■■ Zgodnie z art. 293[1] k.p., bieg terminu przedawnienia o urlop wypoczynkowy ulega
zawieszeniu na czas trwania urlopu wychowawczego.
Wnioskowanie, odsetki i odszkodowanie
Zaniechanie spełnienia zobowiązania może oznaczać, że pracownik wystąpi z roszczeniem
o wypłacenie odsetek, a nawet o odszkodowanie. Najpierw jednak musi wystąpić z wnioskiem o zrealizowanie świadczenia, a w przypadku braku realizacji – z kolejnym wnioskiem o odsetki.
Zgodnie z art. 481 k.c., jeżeli dłużnik, w tym wypadku szkoła, opóźnia się ze spełnieniem
świadczenia pieniężnego (np. niewypłacenie nagrody jubileuszowej), wierzyciel, czyli nauczyciel, może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody,
a opóźnienie było następstwem okoliczności, za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

3

DzU z 1983 r., nr 30, poz. 144 z późn. zm.
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Pamiętajmy, że argumentacja dyrektora, iż w danym momencie nie ma środków nie niweczy roszczenia.
Pracownik może także żądać od szkoły odszkodowania na podstawie art. 471 k.c.:
Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie
ponosi.
Należy zwrócić uwagę, że pracownik musi dokładnie określić, jaką poniósł szkodę, w jakim wymiarze i – co najważniejsze – wykazać związek przyczynowo-skutkowy między
zwłoką w zapłacie wynagrodzenia a powstaniem tej szkody, np. że nie mógł opłacić wysokooprocentowanej raty kredytu, bo na jego koncie nie znalazła się pensja.

Realizacja konkretnych świadczeń i uprawnień

Gdy pracownik zgłasza roszczenie o zaległe świadczenie czy uprawnienie, jak wskazywaliśmy wcześniej, najpierw należy sprawdzić, czy nie zostało ono przedawnione, a później
ustalić terminy realizacji. Jak wynika z praktyki, w trakcie przeniesienia, wypowiedzenia
lub przed wygaśnięciem stosunku pracy nauczyciele domagają się przede wszystkim:
■■ ekwiwalentu za urlop niewykorzystany, w tym uzupełniający;
■■ wcześniejszej nagrody jubileuszowej;
■■ trzynastki;
■■ odpraw (w tym emerytalnej);
■■ zwrotu kosztów przeniesienia;
■■ sprostowania świadectwa pracy.

Urlopy zaległe i uzupełniające

W przypadku szkół nieferyjnych (przedszkola) mamy do czynienia z urlopami zaległymi,
w przypadku szkół feryjnych z uzupełniającymi. W szkołach nieferyjnych w okresie wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciel jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop,
ale tylko wówczas, jeżeli pracodawca mu go udzieli. W takim przypadku wymiar udzielanego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego
z art. 155[1] k.p., który – jak wiemy – ustala proporcjonalny wymiar urlopu stosownie do
zatrudnienia u danego pracodawcy.
Dodajmy, że w okresie wypowiedzenia pracownik musi także wykorzystać urlop zaległy,
potwierdzenie znajdziemy w wyroku Sądu Najwyższego z 2 września 2003 r., gdzie czytamy: (...) w okresie wypowiedzenia pracownik jest obowiązany wykorzystać zarówno bieżący,
jak i zaległy urlop wypoczynkowy4.
Jak każde roszczenie ze stosunku pracy, roszczenia dotyczące urlopów przedawniają się
z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Kodeks nie precyzuje, od kiedy zaczyna się bieg przedawnienia, musimy więc korzystać z orzecznictwa
4
Sygn. akt I PK 403/02, OSN Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
2004/18/310.
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Sądu Najwyższego. W wyroku SN z 11 kwietnia 2001 r. czytamy: (...) bieg terminu przedawnienia następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161
k.p.), bądź najpóźniej z końcem 30 września roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty
na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy5.
Jeżeli do końca trwania stosunku pracy pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego i prawo do tego urlopu nie zostało przedawnione, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za każdy dzień niewykorzystanego urlopu. Powstaje więc pytanie, od kiedy rozpoczyna się przedawnienie roszczenia o ekwiwalent?
I znów na to pytanie otrzymamy odpowiedź Sądu Najwyższego w wyroku z 29 marca
2001 r.: Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego
w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
W tym też dniu rozpoczyna bieg terminu przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny
za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe6.
Prawo do urlopu uzupełniającego, zgodnie z art. 66 Karty Nauczyciela7, przysługuje nauczycielowi szkoły feryjnej na zasadach określonych w ust. 1 tego przepisu, gdzie wskazano:
W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie
ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, (…) odbywania
ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8
tygodni. (...).
W razie niewykorzystania urlopu uzupełniającego z powodu wygaśnięcia stosunku pracy, co np. następuje z chwilą śmierci, po zmarłym pozostaje świadczenie w postaci ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni.
Wymiar urlopu uzupełniającego jest uzależniony od długości absencji nauczyciela
w czasie ferii letnich i zimowych, dlatego ustalenie prawa do tego urlopu może nastąpić
dopiero po zakończeniu ferii letnich. Najpierw należy stwierdzić, czy nauczyciel w danym
roku wykorzystał 8 tygodni urlopu. Warunkiem sine qua non udzielenia tego urlopu jest
bowiem niewykorzystanie tych 8 tygodni. Wymiar urlopu uzupełniającego wynika z różnicy między 8 tygodniami (56 dni = 8 tygodni × 7 dni) a okresem wykorzystanego urlopu.
Pamiętajmy, że do ośmiotygodniowego urlopu uzupełniającego wlicza się dni wolne od
pracy, niedziele i święta.

Wcześniejsza nagroda jubileuszowa

Prawo do tzw. wcześniejszej jubileuszówki mają tylko ci nauczyciele, którzy rozwiązują
stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do
pracy. Prawo to przysługuje tylko wówczas, gdy nauczycielowi brakuje mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. Nagrodę tę
wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Tak stanowi § 4 rozporządzenia MENiS
5
6
7

Sygn. akt I PKN 367/00, Monitor Prawniczy 2003/4/176.
Sygn. akt I PKN 336/00, Monitor Prawniczy, 2003/3/130.
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.); także Karta lub KN.
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z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych
okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad
jej obliczania i wypłacania8.
Tę samą zasadę stosuje się do nauczycieli przechodzących na tzw. wcześniejszą emeryturę z art. 88 KN, gdyż przyjmuje się domniemanie, że stosunek pracy został rozwiązany
w związku z przejściem na emeryturę. Przyjmujemy to, gdyż art. 88 ust. 1a mówi:
Nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na emeryturę
również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy
w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1. (...).
W związku z rozliczeniem owych 12 miesięcy brakujących do nabycia prawa do nagrody, istotne jest tu ustalenie daty, kiedy nauczyciel nabywa prawo do nagrody. Budzi to jak
zwykle najwięcej wątpliwości. W § 2 ww. rozporządzenia czytamy, że:
Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa
okres uprawniający do nagrody.
W praktyce przyjęto za uchwałą Sądu Najwyższego z 21 maja 1991 r., że: (...) pracownik
nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który
nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie9. Oznacza to 31
sierpnia, przy podjęciu zatrudnienia 1 września, pod warunkiem, że nie było okresów
absencji.
Nauczyciele zatrudnieni równocześnie w dwóch szkołach – zgodnie z § 1 ust. 2 cytowanego rozporządzenia – do okresu pracy uprawniającego do nagrody mogą wliczyć tylko jeden
z tych okresów. Co oznacza, że prawo do nagrody jubileuszowej nauczyciel nabywa tylko
w jednej ze szkół przez siebie wskazanej. Natomiast w drugiej wypracowuje staż od początku.
Jeżeli nauczyciel równolegle pracuje w dwóch szkołach przez okres uprawniający go do nagrody, np. w każdej pracuje po 20 lat, ma prawo do nagrody jubileuszowej w każdej z nich.
Przy ustalaniu nagrody jubileuszowej nauczyciel musi udokumentować do niej prawo.
Dopiero od dnia, w którym pracodawca uzyska pełną dokumentację ustalone jest prawo do
tego świadczenia.

Trzynastka proporcjonalnie do okresu zatrudnienia

Zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej10, pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego
roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6
miesięcy, ale i od tej zasady są wyjątki. Otóż przepracowanie co najmniej 6 miesięcy, dające
prawo do trzynastki, nie jest wymagane między innymi w przypadku nawiązania stosunku
pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie
z organizacją pracy szkoły. Nawet gdyby nauczyciel nie spełniał tego warunku, to gdy nastę08
09
10

18

DzU nr 128, poz. 1418.
Sygn. akt I PZP 16/91, OSNC 1992/1/10.
DzU z 2013 r., poz. 1144.
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puje rozwiązanie stosunku pracy w przypadku likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia
zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, także nie ma warunku przepracowania
6 miesięcy. W przypadku nauczycieli, dotyczy to rozwiązania stosunku pracy na podstawie
art. 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 KN, gdy dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy w związku z całkowitą likwidacją lub częściową szkoły, albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania
uniemożliwiających dalsze zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.
Ponadto prawo do proporcjonalnej trzynastki nabywają również nauczyciele zatrudnieni na czas określony, których termin zakończenia umowy przypada na miesiące wakacyjne,
bowiem w tym wypadku przepracowali oni wymagane ustawowo 6-miesięczne minimum.
Pamiętajmy, że w tych wypadkach trzynastkę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku
pracy.

Odprawy (w tym emerytalna)

Nauczyciele mianowani i zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają zawsze prawo do
odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN.
Wyjątkiem będą tu tylko nauczyciele, którzy rozwiązali umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę albo skorzystali z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ale wcześniej uzyskali odprawę przewidzianą w art. 28 KN, czyli tę uzyskaną po
rozwiązaniu stosunku pracy w związku z orzeczeniem przez lekarza niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 KN. Tak stanowi art. 87 KN:
Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu
niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego
stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28,
przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy [wyr. autora].
Odprawa pracownicza
W przypadku rozwiązania stosunku pracy, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, z nauczycielem mianowanym, w związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkoły w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
nauczycielom tym (zatrudnionym na podstawie mianowania) przysługuje na podstawie
art. 20 ust. 2 KN odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei
nauczycielom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie tych samych przesłanek, o których wyżej, przysługuje odprawa, zwana
świadczeniem, określona w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy (…)11. Jej wysokość określa art. 8 ww. ustawy, a ustala

11
Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2015 r., poz. 192).
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się ją według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Nauczyciele mianowani, którzy wyrazili zgodę na ograniczenie zatrudnienia w związku z częściową likwidacją lub reorganizacją szkoły, w trybie określonym w art. 22 ust. 2 KN,
czyli w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu, po rozwiązaniu stosunku pracy mają prawo do
odprawy w wysokości zagwarantowanej im przez art. 22 ust. 2a KN. Otrzymają sześciokrotność wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przed ograniczeniem zatrudnienia
(z ew. waloryzacją wynagrodzenia), czyli według stawki z tabeli płac obowiązującej w dniu
rozwiązania stosunku pracy.
(...) Podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego
i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych
nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ust. 2
(ograniczenie zatrudnienia – wyj. autora).
Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 27 KN mają
prawo do odprawy tylko wówczas, jeżeli wyłączną przyczyną wypowiedzenia były przyczyny leżące po stronie pracodawcy. Dotyczy to nauczycieli niepełnozatrudnionych,
gdy okazuje się, że nie ma dla nich godzin.
Ta grupa nauczycieli otrzymuje odprawę zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Odprawa emerytalna
Nauczycielom mianowanym i niemianowanym ze stażem do 20 lat, spełniającym warunki uprawniające ich do emerytury lub renty, których stosunek pracy ustał w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje odprawa w wysokości 2-miesięcznego
ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole, będącej podstawowym miejscem ich pracy.
Nauczycielom mianowanym i niemianowanym, którzy przepracowali w szkole co najmniej 20 lat, przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia ostatnio
pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem ich pracy.
Nauczyciele, którzy przechodzą na emeryturę po wygaśnięciu stosunku pracy w związku
z upływem 6-miesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym, mogą przejść na
emeryturę na podstawie art. 88 ust. 1a KN i konsekwentnie otrzymać odprawę emerytalną
zgodnie z art. 87 KN w wysokości uzależnionej od stażu pracy.
Koszty przeniesienia
Zgodnie z art. 21 KN, nauczycielom przenoszonym przysługuje zwrot kosztów przeniesienia oraz zwolnienie od obowiązków służbowych na okres nie dłuższy niż 7 dni. Dotyczy to
zarówno nauczycieli przenoszonych na podstawie art. 18 KN z urzędu, jak i na podstawie
art. 19 KN. Z przeniesienia mogą skorzystać tylko nauczyciele mianowani. Mają oni prawo
do zwrotu kosztów przeniesienia zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 KN, który mówi, że:
20
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1. W razie przeniesienia nauczyciela przysługuje mu zwrot kosztów przeniesienia według zasad określonych w odrębnych przepisach dla pracowników
urzędów państwowych.
2. Nauczyciela zmieniającego miejsce zamieszkania w związku z przeniesieniem zwalnia się od pełnienia obowiązków służbowych na odpowiedni
okres czasu, nie dłuższy niż 7 dni.
Tym odrębnym przepisem jest rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2002 r.
w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości12.
Koszty przeniesienia ponosi ta szkoła (pracodawca), która przeniosła nauczyciela,
czyli ta, w której kontynuuje zatrudnienie.
Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, zwrot kosztów podróży oraz wypłata diety za czas
przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania następuje w wysokości
i na warunkach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz
wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, czyli na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej13.
Dieta za czas przejazdu i za pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania dla
członka rodziny wynosi 75% diety przysługującej nauczycielowi.
Koszt jednorazowego przewozu urządzenia domowego (opakowania, prac załadunkowych i wyładunkowych, transportu) zwraca się na podstawie przedstawionych rachunków.
Zwróćmy także uwagę na § 4 tego rozporządzenia, gdzie zapisano, że:
Urzędnikowi przeniesionemu do pracy w innej miejscowości i nieprzesiedlającemu
się, jeżeli jest możliwy codzienny dojazd do urzędu, do którego nastąpiło przeniesienie, zwraca się koszt biletu miesięcznego na dojazd publicznym środkiem transportu.
Z § 7 rozporządzenia wynika ponadto, że w razie przeniesienia obojga małżonków nauczycieli do tej samej miejscowości, świadczenia wypłaca się tylko jednemu z małżonków,
a konkretnie temu, który otrzymuje ryczałt.

Świadectwo pracy

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy
(art. 99 k.p.). Jest to możliwe tylko wówczas, jeżeli pracownik udowodni, że na skutek
niewydania w terminie lub niewydania właściwego świadectwa poniósł szkodę, np. nie nawiązano z nim nowego stosunku pracy.
Pamiętajmy, że między wyrządzoną szkodą a niewydaniem świadectwa w terminie lub
wydaniem niewłaściwego świadectwa musi zaistnieć związek przyczynowy. Odszkodowa-

12
13

DzU nr 66, poz. 597.
DzU z 2013 r., poz. 167.
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nie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.
Informacja o zatrudnieniu
Świadectwo pracy może zawierać tylko informacje o zatrudnieniu, a nie opinię czy ocenę
świadczonej przez pracownika pracy. Nie może też zawierać dodatkowych informacji, które
mogłyby służyć do kreowania sytuacji zawodowej nauczyciela w przyszłej placówce
(oświadczenie woli pracodawcy). Wskazuje na to Sąd Najwyższy w wyroku z 14 maja
2012 r.: (…) Świadectwo pracy nie jest oświadczeniem woli i nie zawiera oświadczeń woli, lecz
jedynie oświadczeniem wiedzy. Nie jest też dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244
k.p.c. nawet wtedy, gdy zostaje wydane przez urząd administracji państwowej, ale jedynie
dokumentem prywatnym, o którym mowa w art. 245 k.p.c. (...)14.
Świadectwo pracy powinno zawierać tylko niezbędne informacje – ściśle określone
przez art. 97 Kodeksu pracy i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja
1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania15. Dokument ten ma służyć wyłącznie ustalaniu okresu zatrudnienia oraz
uprawnień wynikających ze stosunku pracy, a także uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Jakiekolwiek inne informacje przekazywane przez byłego pracodawcę są przekroczeniem uprawnień, mogą one się znaleźć w świadectwie tylko na wyraźne żądanie pracownika. Można wówczas zamieścić informację o:
■■ wysokości i składnikach wynagrodzenia,
■■ uzyskanych kwalifikacjach,
■■ prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub
przyznaniu mu odszkodowania.
Uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, dyrektor podpisuje ją i opatruje
datą.
Aby nie było nieporozumień, przy sporządzaniu treści świadectwa pracy należy posługiwać się wzorem świadectwa stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, który dokładnie określa, jak należy wypełnić dany punkt. Nie zaleca się tworzenia autorskich wzorów
świadectw.
Warto zapamiętać, że w świadectwie:
■■ Określając urlop, należy wskazać wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, urlopu wykorzystanego w naturze, lub za który przysługuje ekwiwalent
pieniężny. Odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego na
żądanie wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 167[2] Kodeksu pracy.
■■ Konieczne jest wskazanie trybu rozwiązania stosunku pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, ze wskazaniem, która ze stron – pracownik czy pracodawca – złożył oświadczenie woli w tej sprawie, czyli był stroną
inicjującą.
14
15
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DzU nr 60, poz. 282 z późn. zm.
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■■ Nie można wpisywać informacji o naganie, czyli karze porządkowej, która znajduje
się w aktach osobowych pracownika. Taka informacja byłaby niewątpliwie naruszeniem dóbr osobistych. Gdyby jednak taka informacja znalazła się w świadectwie
pracy, pracownik może zażądać sprostowania treści świadectwa. Ma na to 7 dni, licząc od dnia otrzymania świadectwa.
■■ Informację o urlopie zdrowotnym należy umieścić w ust. 4 pkt 9, który mówi
o wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innych uprawnień lub świadczeń
przewidzianych przepisami prawa pracy.
Pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Wydanie świadectwa powinno nastąpić
zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy – niezwłocznie. Przyjmujemy jednak, że zgodnie z § 2
rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy (…) tą
datą jest dzień, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.
Wydanie świadectwa nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą, czyli nie może być tu zastosowany warunek zawieszający, po spełnieniu
którego (wydanie rzeczy, zwrot należnej kwoty itd.) może nastąpić przekazanie pracownikowi świadectwa.
Przekazanie dokumentu
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie – w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jednakże, gdy wydanie świadectwa w ten sposób nie jest możliwe,
zgodnie z § 2 omawianego rozporządzenia, pracodawca nie później niż w ciągu 7 dni od
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przesyła świadectwo pracownikowi lub osobie
upoważnionej za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób.
Ważne! Kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika;
w uzasadnionych przypadkach pracodawca wydaje odpis tego świadectwa pracownikowi
albo osobie upoważnionej.
7 dni na sprostowanie w trybie art. 97 ust. 2[1] k.p.
Wszelkie nieścisłości, takie jak np. podanie złej podstawy prawnej rozwiązania umowy
o pracę, pracodawca powinien sprostować z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika.
Kodeks pracy w tym przypadku określa bardzo sztywne terminy dotyczące procedury prostowania świadectw.
• Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem
do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku, pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa
pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.
• Pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie o negatywnym wyniku rozpatrzenia
wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
W razie uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe
świadectwo pracy.
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Co powinien zrobić dyrektor w przypadku orzeczeń sądowych
(nauczyciele i inni pracownicy)
• Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę
bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym
trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.
• W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie. Dotyczy to także sytuacji, kiedy sąd uwzględnia powództwo
pracownika o odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy.
• W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy
lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany uzupełnić treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy
o dodatkową informację o tym orzeczeniu.
Sprostowanie treści świadectwa w każdym czasie
Niezależnie od sprostowania dokonanego w trybie art. 97 ust. 2[1] k.p., pracownik może
występować z roszczeniem o zmianę zawartych stwierdzeń w świadectwie pracy w każdym
czasie. Warto tu zacytować wyrok SN z 16 lipca 2009 r.: Nawet zamknięcie drogi do dochodzenia sprostowania świadectwa pracy ze względu na upływ terminów określonych w art. 97
2[1] k.p. nie uniemożliwia korekty zawartych w nim stwierdzeń, w tym stwierdzeń dotyczących okresów zatrudnienia i innych faktów istotnych np. dla ustalenia kapitału początkowego,
bowiem dowód przeciwko stwierdzeniom zawartym w świadectwie pracy jako dokumencie,
w ramach postępowania o konkretne roszczenie, może być przeprowadzony w każdym czasie,
także po upływie terminów określonych w tym przepisie16.

Prawa majątkowe w przypadku śmierci pracownika

Z dniem śmierci nauczyciela, stosunek pracy wygasa. Niewypłacone świadczenia związane
ze stosunkiem pracy, czyli najczęściej: trzynastka, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za
niewykorzystany urlop itd., stają się, zgodnie z art. 63[1] § 2 Kodeksu pracy, prawami majątkowymi.
Prawa te przechodzą w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające
warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych17.
Do kręgu osób, którym przysługują prawa majątkowe ze stosunku pracy zmarłego pracownika, należą:
Sygn. akt II PK 1/09, http://prawo.legeo.pl/prawo/ii-pk-1-09/
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2015 r.
poz. 748).
16
17
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■■ małżonek – prawa majątkowe po zmarłym pracowniku-współmałżonku po nim nabywa niezależnie od tego, czy będzie uprawniony do uzyskania renty rodzinnej;
■■ dzieci – prawa majątkowe z istniejącego przed śmiercią pracownika stosunku pracy
przysługują dzieciom zmarłego, jeżeli spełniają one warunki do uzyskania renty rodzinnej; mają do niej prawo:
–– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione – do ukończenia
16 roku życia lub 25 roku życia, jeśli się uczą oraz
–– bez względu na wiek – jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 roku życia, przy czym
jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty
przedłuża się do zakończenia tego roku studiów;
■■ wnuki i rodzeństwo – prawa majątkowe z istniejącego przed śmiercią pracownika
stosunku pracy przysługują także wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom przyjętym
na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli:
–– spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej przewidziane dla dzieci własnych
pracownika oraz
–– zostały przyjęte na wychowanie co najmniej rok przed śmiercią pracownika (chyba że śmierć była następstwem wypadku), oraz
–– nie mają prawa do renty po własnych rodzicach lub – jeżeli rodzice żyją – nie mogą zapewnić im utrzymania albo zmarły pracownik (lub jego małżonek) był ich
opiekunem ustanowionym przez sąd;
■■ rodzice – prawa majątkowe z istniejącego przed śmiercią pracownika stosunku pracy
przysługują rodzicom zmarłego, jeżeli:
–– spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej przewidziane dla małżonka ubezpieczonego (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób) oraz
–– bezpośrednio przed śmiercią pracownik przyczyniał się do ich utrzymania.
Należy zwrócić uwagę, że przejście praw majątkowych ze stosunku pracy w przypadku
zgonu pracownika następuje z pominięciem ogólnych zasad postępowania spadkowego.
Prawa te przechodzą na uprawnione osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami
zmarłej osoby. Jeżeli zmarły pracownik pozostawi małżonka oraz inne osoby spełniające
warunki do otrzymania po nim renty rodzinnej (np. dzieci), prawa majątkowe ze stosunku
pracy przechodzą na te osoby nawet wtedy, gdy nie będą one dziedziczyć po zmarłym.
Jeżeli natomiast nie ma uprawnionych osób, prawa majątkowe po zmarłym pracowniku
wchodzą do masy spadkowej i w tej sytuacji dyrektor nie może respektować żadnych wniosków osób nieuprawnionych, czyli tych, które nie spełniają warunków do uzyskania renty
rodzinnej.
Szkoła jako pracodawca nie ma obowiązku ustalania tytułu do renty rodzinnej, jest tylko
zobowiązana do wypłacania świadczeń osobom uprawnionym na podstawie odpowiednich
dokumentów.
Do praw majątkowych zalicza się wszystkie niewypłacone świadczenia po zmarłym pracowniku, a więc: bieżące i zaległe pensje, przysługujące świadczenia, np. trzynastka, oraz
ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a także zasiłek chorobowy za okresy
niezdolności do pracy.
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4.

Mieczysław Górecki

Niezawiniona utrata pracy

K

odeks pracy1 i przepisy szczególne (branżowe) w sposób wyczerpujący regulują instytucję rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, tak z winy pracownika, jak i z przyczyn przez niego niezawinionych. W niniejszym artykule autor zajmie się omówieniem tej
drugiej kategorii przyczyn.
Przypomnijmy pokrótce, że z winy pracownika pracodawca może rozwiązać umowę
o pracę bez wypowiedzenia w razie: • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
• zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania
przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy oraz, że
w sprawie rozwiązania umowy pracodawca winien zasięgnąć opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej
rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa
organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni.
Podstawową regulację, która uprawnia, ale nie obliguje, każdego pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę, innego stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn taksatywnie
wymienionych w tej normie zawiera art. 53 § 1 Kodeksu pracy, a także przepisy szczególne,
np. Karta Nauczyciela2 czy ustawa o pracownikach samorządowych3.
Kodeksowe przyczyny rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 53 k.p. są związane
z chorobą pracownika oraz z długością okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Przy
zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy prawo do zwolnienia pracownika przysługuje pracodawcy już po okresie dłuższym niż 3 miesiące zwolnienia lekarskiego, przy czym warunek
sześciomiesięcznego zatrudnienia nie dotyczy przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. W przypadku, gdy zatrudnienie
pracownika przekracza 6 miesięcy, okres choroby uprawniający do zastosowania art. 53 § 1
k.p. wydłuża się o okresy uprawniające do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Okresy te się sumuje.
Okres niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby oznacza w zasadzie okres nie1
2
3
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Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.); dalej k.p. lub kodeks.
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.); dalej KN.
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2014 r., poz. 1202).
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przerwanej nieobecności, przy czym nie ma znaczenia, czy niezdolność do pracy została
spowodowana tą samą, czy też różnymi chorobami. Ustalenie okresu pobierania zasiłków
i świadczenia rehabilitacyjnego powinno następować w oparciu o ustawę z 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa4.
Ponadto przyczyną rozwiązania umowy w omawianym tu trybie może być także usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn niż choroba trwająca
dłużej niż miesiąc.
Powyższe zasady doznają ograniczenia lub są całkowicie wykluczone, gdy nieobecność
pracownika w pracy wynika ze sprawowanej opieki nad dzieckiem w okresie pobierania
z tego tytułu zasiłku opiekuńczego, maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym.
A także w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie
pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Nie jest też możliwe rozwiązanie natychmiastowe umowy o pracę w sytuacji, gdy pracownik po wyczerpaniu okresów chorobowych
stawi się w pracy z orzeczeniem lekarskim potwierdzającym brak przeciwwskazań do dalszego zatrudnienia na zajmowanym stanowisku.
Zakład pracy nie może powoływać się na brak możliwości zatrudnienia takiego pracownika w sytuacji, gdy w okresie jego choroby zatrudnił innego pracownika na stanowisku
zajmowanym przez niego. Dodajmy, że przepis fakultatywny art. 53 § 5 (w miarę możliwości) stanowi, że pracodawca powinien zatrudnić pracownika, który w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od rozwiązania umowy i po ustąpieniu przyczyn chorobowych zgłosi
chęć powrotu do pracy u danego pracodawcy. O obowiązku prawnym zakładu pracy ponownego zatrudnienia pracownika decyduje faktyczne istnienie w tym zakładzie wolnego
stanowiska pracy, które może być zajmowane przez tego pracownika, przy uwzględnieniu
stanu jego zdrowia i posiadanych kwalifikacji. Przy czym przepis art. 53 § 5 nie nakłada na
pracodawcę obowiązku zatrudnienia pracownika na poprzednio zajmowanym stanowisku,
czy rodzaju pracy i z takim samym wynagrodzeniem.
Na marginesie warto jeszcze przypomnieć, że do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia, o którym była mowa wyżej wlicza się pracownikowi okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy lub
jego części na innego pracodawcę, a także w tych przypadkach, gdy z mocy odrębnych
przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych
przez poprzedniego pracodawcę. Klasycznym przykładem w stosunku do nauczycieli jest
art. 18 Karty Nauczyciela dający możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na
podstawie mianowania do innej szkoły.

Rozwiązanie stosunku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę, innego stosunku pracy w trybie art. 53 k.p. powinno nastąpić
na piśmie z podaniem faktycznej przyczyny podjętej decyzji, a w przypadku gdy pracownik
jest członkiem związku zawodowego lub korzysta z ochrony tego związku – po uprzedniej
konsultacji z danym związkiem, polegającej na zasięgnięciu opinii lub uzyskaniu zgody

4

DzU z 2014 r., poz. 159.
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w trybie art. 32 ustawy o związkach zawodowych5. Tryb współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkową jest obligatoryjny, powszechny, uprzedni i jednostopniowy.
Nie ma żadnych uzasadnionych przesłanek społeczno-prawnych, aby tego trybu nie stosować w stosunku do pracowników, z którymi zakład pracy zamierza rozwiązać stosunek
pracy z przyczyn niezawinionych.
Wzór decyzji o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia
................................

................................

(pieczęć zakładu pracy)

(miejscowość, data)

		
		
		

................................

Pani/ Pan
................................

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
Z dniem ............................ rozwiązuję z Panią/Panem na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. a /art. 53
§ 1 pkt 1 lit. b/ art. 1 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy* umowę o pracę, zawartą dnia ............................ bez
wypowiedzenia z przyczyn przez Panią/Pana niezawinionych, z powodu ...................................
.......................................................................................................

(wskazać przyczyny faktyczne)

W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania
do Sądu Rejonowego – Wydział Pracy w ........................................................
................................

................................

(data i podpis pracownika)

(podpis pracodawcy)

*niepotrzebne skreślić

Wzór pisma do konsultacji związkowej
................................

................................

(imię i nazwisko pracownika)

(miejscowość, data)

		
		
		

................................

Zakładowa Organizacja Związkowa
................................

Zawiadomienie
Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu pracy uprzejmie informuję, że zamierzam z dniem ............................
rozwiązać z Panią/Panem
.................................., zatrudnioną/zatrudnionym
na stanowisku ............................ umowę o pracę bez wypowiedzenia i bez winy pracownika z powodu ................................................................................................
.......................................................................................................

W razie zastrzeżeń co do zasadności zamiaru rozwiązania umowy, uprzejmie proszę o przedstawienie pisemnej
opinii w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
		
		

5
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(podpis pracodawcy)

Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2014 r., poz. 167).
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Należy podkreślić, że rozwiązanie umowy w omawianym trybie przed upływem 3 dni od
zawiadomienia organizacji związkowej narusza ten tryb, mimo że opinia związkowa nie jest
wiążąca dla pracodawcy. A ponadto niedopuszczalne jest niezwłoczne rozwiązanie umowy
o pracę z kobietą w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego bez uzyskania zgody reprezentującej ją organizacji związkowej. Naruszenie przepisów przy rozwiązywaniu umów
o pracę bez wypowiedzenia ma miejsce wówczas, gdy pracodawca nie poda przyczyn takiego rozwiązania, nie zachowa formy pisemnej, a także gdy rozwiązanie nastąpiło po terminie
uprawniającym do podjęcia takiej decyzji. Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek
pracy z naruszeniem przepisów, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie; o formie zaspokojenia roszczenia pracowniczego decyduje sąd pracy.

Wygaśnięcie stosunku pracy

Inną formą niezawinionej utraty pracy jest wygaśnięcie stosunku pracy, przez co rozumie
się ustanie stosunku prawnego, które następuje w wyniku zdarzenia prawnego, bez konieczności składania oświadczenia woli przez strony tego stosunku. Zalicza się do nich:
■■ śmierć pracownika,
■■ śmierć pracodawcy, który nie ma następcy prawnego,
■■ upływ trzymiesięcznej nieobecności w pracy spowodowanej tymczasowym aresztowaniem pracownika.
Wygaśnięcie stosunku pracy nauczycieli zostało enumeratywnie zdefiniowane w art. 26
Karty Nauczyciela. Na wyraźne podkreślenie zasługuje tu fakt, że przyczyny wygaśnięcia
wskazują na winę nauczyciela. Wyjątek stanowi wygaśnięcie stosunku pracy po zakończeniu stanu nieczynnego (art. 20 ust. 5c). W razie wygaśnięcia stosunku pracy, rola pracodawcy sprowadza się do czynności o charakterze porządkowym, to jest potwierdzenia na piśmie tego faktu, skreślenia pracownika z ewidencji i wydania świadectwa pracy.

Inne przyczyny utraty pracy

Karta Nauczyciela, jako lex specialis, określa wiele przypadków niezawinionej utraty pracy
przez nauczycieli, przy czym najczęstszą formą rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie. Wśród przyczyn niezawinionych należy wymienić:
■■ całkowitą lub częściową likwidację szkoły lub placówki oświatowej – art. 20 ust. 1
pkt 1 KN;
■■ zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów lub zmiany planu
nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze –
art. 20 ust. 1 pkt 2 KN;
■■ wykorzystanie limitu okresu pobierania zasiłku chorobowego, urlopu zdrowotnego
lub świadczenia rehabilitacyjnego (art. 23 ust. 1 pkt 2 KN);
■■ ostateczne orzeczenie lekarskie stwierdzające niezdolność nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 ust. 1 pkt 3 KN);
■■ cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole (art. 23 ust. 1 pkt 6 KN);
■■ przyznanie renty chorobowej, wypadkowej lub z tytułu choroby zawodowej.
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Uwaga: przepis KN o utracie pracy z osiągnięciem 65 lat przez nauczycieli, którzy mają
prawo do emerytury został uchylony ustawą z 23 listopada 2012 r.6.
Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników7, odnosząca się do zakładów pracy
zatrudniających co najmniej 20 pracowników, zawiera szczegółowe uregulowania dotyczące
zwolnień grupowych i indywidualnych z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Zauważmy, iż na gruncie ustawy o systemie oświaty8 dochodzi głównie do likwidacji
szkół i placówek lub takiej ich reorganizacji, które wymuszają zwolnienie lub ograniczenie
zatrudnienia. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 11 ww. ustawy, jej przepisów nie
stosuje się do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Zatem przepisy komentowanej tu ustawy będą miały zastosowanie w przypadkach likwidacji dużych szkół i zespołów szkolnych, gdzie liczba zatrudnionych pracowników administracyjno-obsługowych i nauczycieli na umowach o pracę obejmuje co najmniej 20 pracowników. Przy zaistnieniu
powyższych stanów prawnych, zgodnie z treścią art. 7 omawianej ustawy, przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie mają zastosowania ochrony przewidziane m.in. w następujących przepisach Kodeksu pracy:
■■ art. 39 – ochrona stosunku pracy na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
■■ art. 41 – ochrona w czasie urlopu pracownika, a także innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
■■ art. 177 § 4 i 5 – ochrona pracownicy w okresie ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego, a także ojca korzystającego z urlopu macierzyńskiego,
■■ art. 186[1] – ochrona przed wypowiedzeniem w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego
urlopu oraz w okresie od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do
dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy (art. 186[8]),
■■ art. 196 pkt 2 – ochrona umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Szczególna ochrona stosunku pracy nie dotyczy również działaczy związkowych, o których mowa w art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Omawiana ustawa nakłada szczególne obowiązki na pracodawcę, który zamierza rozwiązywać z pracownikami stosunki
pracy tak w ramach zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Przy grupowych zwolnieniach pracodawca jest zobowiązany do:
1) skonsultowania zamiaru przeprowadzenia takich zwolnień z zakładowymi organizacjami związkowymi poprzez przekazanie im pisemnej informacji o przyczynach
zwolnień,
2) zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi, a w razie ich braku – z przedstawicielem załogi,
3) przekazania informacji o grupowych zwolnieniach powiatowemu urzędowi pracy.
Na zakończenie powyższych rozważań warto przytoczyć normę prawną, wynikającą
z art. 12 komentowanej ustawy, z której wynika, że przy rozwiązywaniu stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się przepisy Kodeksu pracy.
6
7
8
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DzU z 2012 r., poz. 1544.
DzU z 2015 r., poz. 192.
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
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Tematyka artykułu w orzecznictwie sądowym (przykłady)

1) Uchwała SN z 10 września 1976 r.:
Na podstawie art. 53 § 5 k.p., zakład pracy ma obowiązek nawiązania z byłymi pracownikami stosunku pracy. W razie niewykonania tego obowiązku byłemu pracownikowi przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy oraz o odszkodowanie za okres pozostawania
bez pracy od chwili zgłoszenia się do pracy w terminie określonym w powyższym przepisie.
Podstawę prawną roszczenia odszkodowawczego stanowi art. 471 Kodeksu cywilnego
w związku z art. 300 k.p.9.
2) Uchwała SN z 7 listopada 1996 r.:
Pracownikowi korzystającemu ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy w okresie
roku po zakończeniu pełnienia funkcji związkowej, wymienionej w art. 32 ust. 1 ustawy
o związkach zawodowych, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy (art. 57 § 2 k.p.) także wówczas, gdy
wyłączną przyczyną przywrócenia do pracy było naruszenie art. 53 § 1 pkt 1 k.p. w związku z art. 53 § 3 k.p., przy istnieniu zgody organu związkowego na rozwiązanie umowy
o pracę10.
3) Wyrok SN z 4 kwietnia 1995 r.:
W razie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w trybie art. 20 ust. 1 ustawy Karta
Nauczyciela nie jest wymagane uzyskanie stanowiska organizacji związkowej przewidziane
w art. 38 czy 53 § 4 k.p., nie jest natomiast w tym przypadku uchylona ochrona wynikająca
z art. 32 ust. 1 i ust. 4 ustawy o związkach zawodowych11.
4) Wyrok SA w Katowicach z 9 października 1991 r.:
Artykuł 53 § 1 k.p. nie nakazuje pracodawcy rozwiązania umowy o pracę, jeżeli zachodzą
określone w tym przepisie warunki niezdolności pracownika do pracy – lecz tylko stwarza
pracodawcy prawną możliwość takiego rozwiązania stosunku pracy, z której pracodawca

może nie skorzystać12.
09
10
11
12

Sygn. akt I PZP 48/76, OSNCP 4/977/65.
Sygn. akt I PZP 20/96, OSNAPiUS 11/97/188.
Sygn. akt I PRN 7/95, OSNAPiUS 18/1995/230.
Sygn. akt III APr 254/91, OSP 1992/5, s. 55.

5.

Bożena Rudnicka

Opłaty na PFRON a świadczenia na
rzecz pracowników

D

o ewidencji wpłat na PFRON i prezentacji ich w rachunku zysków i strat nawiązujemy
zazwyczaj przy omawianiu zasad sporządzania sprawozdania. Do poruszenia tego
problemu teraz przyczyniła się informacja o odpowiedzi, jakiej udzieliło w tej materii ministerstwo finansów.
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Jedna z jednostek za pośrednictwem redakcji czasopisma zajmującego się tematyką finansów publicznych zadała w maju 2015 r. Departamentowi Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów pytanie, na jakim koncie powinny być księgowane
w jednostkach budżetowych wpłaty na PFRON.
Odpowiadając na to pytanie, Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej (wówczas jeszcze tylko Departament Rachunkowości) odesłał redakcję do odpowiedzi, jakiej
udzielił w tej materii w 2011 r. Odpowiadając wówczas, odniósł się do opisu kont Zespołu 4
„Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia
Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1, podkreślając, że konta te służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb
planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych,
sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach
obowiązujących jednostkę.
Odpowiadając na to pytanie, Departament Rachunkowości wskazał wówczas, i – jak
należy rozumieć – stanowisko to obecnie podtrzymał, że między innymi koszty z tytułu
wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należałoby ewidencjonować na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”. Taka interpretacja
uzasadniona jest bowiem opisem do konta 405. Opis ten jest obecnie taki sam, jak wówczas.
Przypomnijmy go zatem: Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej
z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych
i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego
i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
Naszym zdaniem konto 405 służy oczywiście do ewidencji świadczeń na rzecz pracowników, ale – na co zwracaliśmy uwagę – uważamy, że wpłaty na PFRON takim świadczeniem nie są. Są urzędową opłatą, którą – naszym zdaniem – należy księgować na koncie 403
„Podatki i opłaty”: Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku
akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty
skarbowej i opłaty administracyjnej.

1
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DzU z 2013 r., poz. 289.
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Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje
się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy – przeniesienie kosztów z tego
tytułu na konto 860.
Wprawdzie w opisie tego konta nie ma bezpośrednio wymienionych wpłat na PFRON,
ale możemy nawiązać do artykułu w poprzednim numerze „Doradcy”2. Mimo, że był on
poświęcony licencjom uprawniającym do wykorzystania programów komputerowych, to
pod koniec tego artykułu odnieśliśmy się do opisu konta 403 „Podatki i opłaty”, porównując
ten opis z objaśnieniami sprawozdania F-02/dk, czyli statystycznego bilansu i rachunku
zysków i strat, a konkretnie do objaśnień do wiersza w rachunku zysków strat „Podatki
i opłaty”. Dla przypomnienia: w objaśnieniach tych przyjęto, że w wierszu tym należy wykazać podatki i opłaty obciążające koszty, m.in. podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości,
podatek od środków transportowych i inne podatki (rolny, leśny) oraz podatki lokalne, a także
opłaty urzędowe (notarialne, paszportowe, rejestracyjne, opłaty skarbowe, podatek od umów
cywilnoprawnych, za wieczyste użytkowanie gruntów, ochronę środowiska, opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska), podatek od towarów i usług (niepodlegający odliczeniu),
wpłaty na PFRON.
Dla porównania, w objaśnieniach do wiersza rachunku zysków i strat „Ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia dla pracowników” określono, że w wierszu tym „należy wykazać składkę na ubezpieczenia społeczne (w części opłacanej przez pracodawcę), na fundusz
pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz świadczenia na rzecz pracowników, jak np. dopłaty do biletów, kwater, wyżywienia, szkolenia pracowników, wydatki
na bhp i ochronę zdrowia, a także odpisy na ZFŚS lub świadczenia urlopowe”. I do tych
przykładów, naszym zdaniem, wpłaty na PFRON nie pasują.
I jeszcze jedno, celowo pogrubiliśmy stwierdzenie, że konta zespołu 4 powinny być prowadzone w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych. Póki co, nie zostały opublikowane zasady wypełniania sprawozdania finansowego sporządzanego przez
jednostki budżetowe. Stosując wnioskowanie przez analogię, naszym zdaniem, tak jak to
podkreślaliśmy w artykule z poprzedniego numeru „Doradcy”, tam gdzie nie jest to uzasadnione specyfiką gospodarki finansowej, zasady wypełniania poszczególnych wierszy sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych powinny być takie same, jak w innych
jednostkach sektora finansów publicznych, np. takich, jakimi są instytucje kultury. Czyż
byłoby logiczne księgowanie wpłat na PFRON na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia” i wykazywanie tej części zapisów analitycznych do tego konta w wierszu
rachunku zysków i strat o nazwie „Podatki i opłaty”? Oczywiście, że nie. Odwrotnie zresztą
też nie.
Poruszony problem, to w jednostkach oświatowych raczej problemik. Można w końcu
postawić pytanie, a czy nie jest nam wszystko jedno, na którym koncie, i w którym wierszu
zostanie to wykazane? I tak nie ma to większego znaczenia. Prawda. Ale czyż nie od tego są
nauczyciele i autorzy artykułów, aby dzielić włos na czworo? Choć wolelibyśmy, aby przynajmniej część z naszych, może trochę polemicznych artykułów, traktować jak cykl wypowiedzi „Na tropie logiki” lub też „W poszukiwaniu sensu”.
2
B. Rudnicka, Licencje, aktualizacja oprogramowania, zakup usług elektronicznych – problemy z klasyfikacją
budżetową, „Doradca”, nr 160, czerwiec 2015 r., s. 30–33.
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Mamy wakacje, więc trochę odpoczynku od rachunkowości budżetowej i uśmiechu na
wakacje nikomu nie zaszkodzi. Otóż na różnych konferencjach związanych z rachunkowością był poruszany problem tzw. szczupłej, czy też odchudzonej rachunkowości. Ponieważ w okresie wakacyjnym wszyscy – rzecz jasna – chcą być szczupli, to zobaczmy, jaka
powinna być ta szczupła rachunkowość. W jednym z artykułów wskazano na następujące
cechy takiej rachunkowości:
■■ generowanie dokładnych i aktualnych informacji,
■■ eliminowanie działań i czynności księgowych uznanych za marnotrawstwo i niezakłócających przy tym utrzymania kontroli finansowej jednostki,
■■ wykorzystywanie zasad sporządzania sprawozdań finansowych zawartych w standardach rachunkowości,
■■ dostarczanie istotnych informacji, które umożliwiają pracownikom na każdym
szczeblu organizacji ciągłe doskonalenie procesów.
W „szczupłych” jednostkach system rachunkowości, jak każdy inny proces, musi być
„szczupły” i nie może dopuszczać do marnotrawstwa (zbędne czynności, raporty itd.)3.
Wypisz, wymaluj rachunkowość budżetowa. Jak trudno jest to osiągnąć, autorka wie
najlepiej, mając niesłychanie silną słabą wolę, od lat, tak jak rachunkowość budżetowa, jest
szczupła inaczej. Pięknych wakacji bez względu na stan konta, wagi i lat…


I. Sobańska, Rachunkowość w zarządzaniu „szczupłym” przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego z 2011 r., nr 668.
3

6.

Małgorzata Żyrek

Zmiany w podatku od towarów
i usług od 1 lipca 2015 r.

O

d 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy o VAT1 wynikające z ustawy zmieniającej z 9 kwietnia 2015 r.2 Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu noweli
z 9.04.2015 r., wprowadzenie zmian ma na celu: po pierwsze pełniejsze dostosowanie krajowych przepisów do prawa unijnego, a po drugie zapewnienie większej skuteczności poboru
VAT oraz zapobieganie wyłudzeniom zwrotu tego podatku w obrocie niektórymi towarami.
1
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.); dalej:
ustawa o VAT.
2
Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień
publicznych (DzU z 2015 r., poz. 605); dalej: nowela z 9.04.2015 r.
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Nowe zasady rozliczania VAT przy sprzedaży towarów objętych
mechanizmem odwrotnego obciążenia
Problematyka dotycząca mechanizmu odwrotnego obciążenia gościła na łamach naszego
periodyku dokładnie rok temu3. Jak pamiętamy, ogólnie rzecz ujmując, mechanizm odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu podatku VAT polega na tym, że obowiązek dokonania zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji zostaje przeniesiony na nabywcę
określonych towarów. Przy czym mechanizm ten – w stanie prawnym do 30 czerwca 2015 r.
– znajdował zastosowanie, jeżeli spełnione były łącznie cztery następujące warunki:
1) Przedmiotem dostawy były towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT;
2) Dokonującym dostawy był podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż
nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9;
3) Nabywcą był podatnik, o którym mowa w art. 15 (w tym również podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony lub podatnik niezarejestrowany);
4) Dostawa nie była objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (przewidzianym dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej
z VAT, od nabycia, importu lub wytworzenia, od których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego).
Powyższe warunki zostały sformułowane w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT
w brzmieniu obowiązującym do końca czerwca 2015 r. Tymczasem regulacja ta została od
1 lipca 2015 r. zmieniona, a zakres przedmiotowy załącznika nr 11 poszerzony. Mając to na
uwadze należy na owe warunki spojrzeć przez pryzmat znowelizowanych przepisów.
Odnosząc się do warunku pierwszego należy w pierwszej kolejności wskazać, że mocą
noweli z 9.04.2015 r., w załączniku nr 11 do ustawy o VAT4, dodano następujące pozycje:
Lp.
21a)
(…)
22a)
22b)

22c)
22d)
22e)
22f)
22g)
(…)
27a)
(…)

Kategorie towarów
Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
(…)
Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
– wyłącznie złoto o próbie 325 lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego
w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b
Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub
złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie 325 lub większej, platerowane platyną, nieobrobione
inaczej niż do stanu półproduktu
Aluminium nieobrobione plastycznie
Ołów nieobrobiony plastycznie
Cynk nieobrobiony plastycznie
Cyna nieobrobiona plastycznie
(…)
Nikiel nieobrobiony plastycznie
(…)

PKWiU
24.33.20.0
(…)
ex 24.41.20.0
bez względu na
symbol PKWiU

ex 24.41.50.0
24.42.11.0
24.43.11.0
24.43.12.0
24.43.13.0
(…)
24.45.11.0
(…)

M. Żyrek, Temat na zamówienie: Mechanizm odwrotnego obciążenia w rozliczeniach VAT, „Doradca”, nr 150
Lipiec/Sierpień 2014, s. 32–38.
4
Dalej w opracowaniu: załącznik nr 11.
3
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28a)
28b)

28c)

28d)

Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg,
takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki,
laptopy
Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub
samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub
hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części
i akcesoriów
Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota
i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii
i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub
większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne
części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

ex 26.20.11.0
ex 26.30.22.0

ex 32.12.13.0

Po analizie powyższego zestawienia w kontekście działalności publicznej jednostki
oświatowej można stwierdzić, że dla tych jednostek istotne jest dodanie pozycji 28a–28c,
czyli objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia m.in.: telefonów komórkowych, w tym
smartfonów, czy komputerów przenośnych (tablety, notebooki, laptopy). Bowiem niewątpliwie towary te mogą nabywać jednostki oświatowe. Ale uwaga! W odniesieniu do tych
towarów ustawodawca wprowadził zastrzeżenie określone w nowododanym ust. 1c,
w art. 17 ustawy o VAT, który stanowi, że:
W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do
ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach
jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

A zatem w przypadku sprzedaży towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika
nr 11 (np. tabletów, notebooków, laptopów, telefonów, w tym smartfonów itd.), mechanizm
odwrotnego obciążenia należy stosować tylko wówczas, gdy łączna wartość towarów
w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł netto. Przy czym za
jednolitą gospodarczo transakcję uznawać należy transakcję objętą umową, bez względu
na to, ile dostaw będzie realizowanych w ramach tej umowy, nawet jeżeli będą one dokonane na podstawie odrębnych zamówień i wystawionych faktur . Za taką transakcję będzie się
również uznawało transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, będą odbiegały od
okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie „elektroniką”.
Dla zobrazowania jednolitej gospodarczo transakcji posłużmy się poniższym przykładem.
W sierpniu 2015 r. podatnik VAT czynny zamówi dostawę tabletów w jedenastu odrębnie fakturowanych transzach, z których każda obejmować ma 4 sztuki o wartości netto
500 zł za sztukę. Ponieważ łączna wartość dostarczonych towarów wyniesie 22 000 zł
(4 szt. × 500 zł × 11), zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia. Podatek VAT będzie musiał zatem rozliczyć nabywca tabletów.
W nowych regulacjach ustalono także, iż obniżenie wartości dostaw dokonywanych
w ramach jednolitej transakcji gospodarczej (np. w przypadku udzielenia rabatu, w wyniku
którego wartość transakcji ulegnie zmniejszeniu do kwoty niższej niż 20 000 zł netto) nie
36
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wpłynie na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku od takiej transakcji.
W tym przypadku pozostanie nim nabywca.
Przechodząc do warunku drugiego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
należy stwierdzić, że nie uległ on zmianie. A zatem w obecnie obowiązującym stanie prawnym, podobnie jak uprzednio, dla zastosowania tego mechanizmu niezbędne jest, aby dokonujący dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 był podatnikiem VAT czynnym.
Natomiast fundamentalnej zmiany, zwłaszcza z punktu widzenia publicznej jednostki
oświatowej, dokonano w zakresie warunku trzeciego, a dotyczącego statusu prawno-podatkowego nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 11. A mianowicie, wskutek
nowelizacji art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b, od 1 lipca 2015 r. mechanizm odwrotnego obciążenia
stosowany jest tylko w sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku
nr 11 będzie podatnik VAT czynny. W przypadku gdy nabywcą owych towarów będzie
podatnik objęty zwolnieniem od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, jak
również wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1
lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, to rozliczenie tej transakcji dokonywane będzie przez sprzedawcę na zasadach ogólnych. W poprzednim stanie
prawnym (do 30 czerwca 2015 r.) transakcję taką rozliczał nabywca, który musiał odprowadzić podatek należny, nie mając jednocześnie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Zatem, od 1 lipca 2015 r. do rozliczania podatku z tytułu krajowych dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 przestali być zobowiązani nabywcy, w tym publiczne jednostki oświatowe będące podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT zwolnieni
oraz niezarejestrowani do VAT.
W odniesieniu do warunku czwartego można jedynie dla porządku wskazać, że dokonano wyłącznie zmiany będącej konsekwencją dodania w załączniku 11 poz. 22b (złoto
inwestycyjne). A mianowicie: w art. 17 ust. 1 pkt 7, lit. c otrzymała nowe, następujące
brzmienie: dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub
art. 122 [podkr. autorki]. A zatem dodano jedynie art. 122, który dotyczy zwolnienia z podatku dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu złota inwestycyjnego.
Omawiając ww. zmiany należy zwrócić uwagę także na przepisy przejściowe, które dotyczą rozliczeń transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. A mianowicie
chodzi tu o art. 3 i 4 noweli z 9.04.2015 r., które stanowią, że:
Art. 3. 1. W przypadku uiszczenia przed dniem 1 lipca 2015 r. całości lub części
zapłaty na poczet dokonanej od tego dnia dostawy towarów, dla której podatnikiem od dnia 1 lipca 2015 r. przestał być nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do tej dostawy stosuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
2. W przypadku uiszczenia przed dniem 1 lipca 2015 r. całości lub części zapłaty na
poczet dokonanej od tego dnia dostawy towarów, dla której podatnikiem od dnia
1 lipca 2015 r. stał się nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, korekty rozliczenia tej zapłaty
dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów.
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Art. 4. W przypadku zawarcia przed dniem 1 lipca 2015 r. umowy lub umów, w ramach których występują dostawy towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy wymienionej w art. 1, przepisy art. 17 ust. 1c–1e ustawy
wymienionej w art. 1 stosuje się odpowiednio do tych dostaw dokonanych od dnia
1 lipca 2015 r., jeżeli łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, przekracza od
dnia 1 lipca 2015 r. kwotę 20 000 zł.

***
W kontekście powyższych zmian dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia zastanawiać może, jak się mają przedstawione nowe uregulowania ustawy o VAT do dostaw
sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych w trybie art. 83 ust. 1 pkt 26. W myśl
przywołanej regulacji, stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu
komputerowego:
a) dla placówek oświatowych,
b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego
nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.
Warunki, jakie tutaj winny być ponadto spełnione, aby stawkę tę zastosować, zostały
określone w ust. 13–15 przytoczonego przepisu. I tak przede wszystkim obniżona stawka
podatku ma zastosowanie jedynie do dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 8 do
ustawy o VAT. A są to: • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, • drukarki, • skanery, • urządzenia komputerowe do pism
Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących), • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy) – lista ta stanowi katalog zamknięty. Jak wynika z wydanych przez organy podatkowe interpretacji przepisów
prawa podatkowego, w katalogu sprzętu komputerowego objętego stawką VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT nie mieszczą się natomiast m.in.:
• komputery przenośne, laptopy, notebooki5, • tablice interaktywne6, • projektory multimedialne7. Oznacza to, że dostawa do szkół takich urządzeń podlega opodatkowaniu stawką
podstawową VAT (23 proc.).
Powyższe prowadzić może do wniosku, iż zasady nabywania przez jednostki oświatowe
sprzętu komputerowego z załącznika nr 8 do ustawy o VAT nie uległy zmianie, ponieważ
sprzęt ten nie wchodzi w zakres towarów objętych odwrotnym obciążeniem z załącznika
nr 11. Natomiast jeżeli jednostka oświatowa będzie nabywała komputery przenośne, takie
5
Por.: np. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 lutego 2013 r.,
nr IPPP2/443-1213/12-2/RR; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 kwietnia
2012 r., nr IBPP2/443-65/12/IK; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 października 2011 r., nr ILPP4/443-498/11-3/ISN; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 listopada 2009 r., nr ILPP2/443-1247/09- 3/MR.
6
Por.: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2013 r.,
nr IPPP1/443-549/13- 2/AP; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 marca 2012 r.,
nr ILPP2/443-1656/11- 4/MN; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 października 2011 r., nr IBPP2/443- 840/11/WN.
7
Por.: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2013 r.,
nr IPPP1/443-549/13-2/AP; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 marca 2012 r.,
nr ILPP2/443-1656/11-4/MN; Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 czerwca
2012 r., nr IPPP1/ 443-360/12-2/PR.
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jak: tablety, notebooki, laptopy, wówczas, o ile oczywiście spełni pozostałe warunki przedstawione wyżej (będzie podatnikiem VAT czynnym i łączna wartość towarów w ramach
jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł netto), zobowiązana będzie rozliczyć
transakcję z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. W przypadku zaś jednostek oświatowych, które nie są czynnymi podatnikami VAT, tj. korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, transakcja powinna być rozliczona na zasadach ogólnych przez sprzedającego.
To na sprzedającym będzie spoczywał obowiązek rozliczenia podatku VAT według stawki
23%.
***

Obowiązek składania krajowych informacji podsumowujących

Zgodnie z dodanym art. 101a ustawy o VAT, podatnicy dokonujący dostaw towarów lub
świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, od 1 lipca 2015 r. mają obowiązek składania w urzędzie
skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych
usługach. Oznacza to, że na podmiotach sprzedających towary z załącznika nr 11 ciąży
dodatkowy obowiązek informacyjny z zakresu transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Są oni obowiązani składać we właściwym dla nich urzędzie skarbowym
zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów. Informacje te mają służyć organom
podatkowym do weryfikacji nabywców towarów z załącznika nr 11, czy rozliczyli podatek
należny od dokonanych transakcji.
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składać należy za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia
przez podatnika deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1–3 ustawy o VAT,
czyli zasadniczo w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, jeżeli
podatnik wybrał rozliczanie miesięczne.

Inne zmiany wprowadzone nowelą z 9.04.2015 r.

Omawiana nowela, obok modyfikacji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia
omówionych wyżej, wprowadziła także szereg innych zmian. Przykładowo: znowelizowano
przepisy w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe
sprzedawcy tzw. towarów wrażliwych z załącznika nr 13 do ustawy o VAT; wprowadzono
zmiany dotyczące wysokości i sposobów ustanawiania i zwrotu kaucji gwarancyjnej; znowelizowano regulacje dotyczące ulgi na złe długi, dopuszczając stosowanie tej ulgi przez
wierzyciela w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi, jak również wprowadzono zwolnienie dla dłużnika będącego w upadłości lub w likwidacji z obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od nieuregulowanego zobowiązania. Z uwagi na okoliczność, iż zmiany te raczej nie dotyczą działalności jednostek oświatowych zrezygnowano
z ich omawiania w niniejszym opracowaniu.
Nowela z 9.04.2015 r. wprowadza również zmiany w ustawie o VAT, które wejdą w życie
od 1 stycznia 2016 r., a zatem także te zmiany wykraczają poza zakres przedmiotowy omówienia. Niemniej, jak się wydaje, warto w tym miejscu przynajmniej zasygnalizować zmiany w art. 86. A mianowicie w regulacji tej m.in. dodano ust. 2a–2h, które wprowadzają
ograniczenia przy odliczaniu podatku w sytuacji opisanej w ust. 2a – zgodnie z tą regulacją:
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W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż
działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku
naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia
zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika
działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Natomiast kiedy sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, ustawodawca określił w ust. 2b, wskazując, że następuje to jeżeli:
–– zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie
przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
–– obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów
osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz wykorzystania
pojazdów samochodowych do celów osobistych, gdy przypisanie tych wydatków
w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.
Z kolei w ust. 2c wskazano, że przy wyborze sposobu określenia proporcji będzie można
wykorzystać w szczególności następujące dane:
■■ średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością
gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach
działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
■■ średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
■■ roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności
gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na
sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
■■ średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.
W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a,
przyjmować się będzie dane za poprzedni rok podatkowy (ust. 2d).
Wstępnie obliczona proporcja będzie mogła być ustalana nie tylko samodzielnie przez
podatnika, ale również z pomocą urzędu skarbowego, gdy podatnik rozpoczyna w danym
roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działal40
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ność gospodarcza lub gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego
działalności i dokonywanych przez niego nabyć, dane za poprzedni rok podatkowy byłyby
niereprezentatywne (ust. 2e i 2f). W tym miejscu należy wskazać, że w art. 86 dodano również ust. 22, który zawiera delegację ustawową dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, w którym będzie mógł on określić w przypadku niektórych podatników sposób
określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez
tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na
podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego. Jednocześnie w ust. 2h postanowiono, iż w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji będą
wskazywały przepisy tego rozporządzenia, uzna, że wskazany w nim sposób określenia
proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, będzie mógł zastosować inny – bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.
W ust. 2g art. 86 postanowiono, że przedmiotową proporcję będzie się ustalało procentowo w stosunku rocznym. Przy czym proporcję tę będzie się zaokrąglać w górę do najbliższej liczby całkowitej, a przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.
Ustalony w powyższy sposób przez podatnika zakres wstępnego odliczenia podatku
naliczonego w niektórych przypadkach będzie podlegał dalszej modyfikacji. Choćby w zakresie art. 90 ustawy o VAT, który nie uległ zmianie, a który określa zasady częściowego
odliczenia podatku naliczonego w przypadku podatników wykonujących jednocześnie
czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,
jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Niewątpliwie zatem nowelizacja art. 86 we wskazanym zakresie skomplikuje sposób rozliczenia podatku naliczonego, zwłaszcza u podatników, u których występuje sprzedaż opodatkowana, zwolniona,
jak i nie objęta podatkiem VAT. Przepisy te mogą dotyczyć przede wszystkim jednostek
samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń, podmiotów realizujących nieodpłatne
dla uczestników programy finansowe ze środków pomocowych (dotacji). Natomiast sytuacja publicznych jednostek oświatowych w dużym stopniu uzależniona jest od oczekiwanego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii podmiotowości podatkowej jednostek budżetowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Jak
wspomniano, przepisy te wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r., być może w tym czasie sytuacja podatkowej podmiotowości prawnej jednostek oświatowych zostanie ostatecznie wyjaśniona, wówczas do omawiania powyższej problematyki powrócimy.
***

Odliczenie VAT od paliwa – zmiana od 1 lipca 2015 r.

Zasady odliczania VAT od zakupu paliwa są szczególne. Uległy one zmianie 1 kwietnia
2014 r., bowiem mocą ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw8 – m.in. znowelizowano art. 86a, który określa zasady
odliczania podatku naliczonego przy wydatkach związanych z pojazdami samochodowymi
8

DzU z 2014 r., poz. 312.

Doradca 161 Lipiec/Sierpień 2015

41

Finanse
(w tym paliwa do napędu tych pojazdów). Wskazana ustawa zmieniająca zawiera jednak
przepis przejściowy (art. 12 ust. 1), który przewidywał – do 30 czerwca 2015 r. – całkowity
zakaz odliczania VAT od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg,
Przy czym, zgodnie z ust. 2 art. 12 powyższej ustawy zmieniającej, przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do
działalności gospodarczej. Innymi słowy, zakaz odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliw odnosił się do sytuacji, gdy wymienione pojazdy samochodowe wykorzystywane
są przez podatnika w sposób „mieszany”, czyli nie tylko do działalności gospodarczej, ale
również na cele prywatne. Okres przejściowy upłynął i zakaz ów przestał obowiązywać.
A zatem od 1 lipca 2015 r. podatnicy mają prawo do odliczania podatku naliczonego od
paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu ww. pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych (czyli na potrzeby działalności gospodarczej
i do celów prywatnych). Z tym, że odliczenie VAT w tym przypadku – w świetle art. 86a ust.
1 ustawy o VAT – jest ograniczone do 50% kwoty podatku wynikającego z faktury otrzymanej przez podatnika. Co do zasady prawo to przysługuje publicznym jednostkom oświatowym wykorzystującym w swej działalności ww. pojazdy. Przy czym należy pamiętać, że
prawo odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT czynnym w zakresie,
w jakim towary i usługi przez nich nabywane wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. 


7.

Jolanta Wasiel

SOWA – krok po kroku (część 2)

W

poprzednim artykule omówiłam punkty 1 i 2 nowego systemu obsługi wniosków
aplikacyjnych SOWA1. Poniżej postaram się przybliżyć zasady i sposób wypełniania
pozostałych punktów wniosku w procesie ubiegania się o środki pochodzące z EFS w ramach PO WER.
 3.2 Grupy docelowe – punkt 3.2 składa się z trzech pól opisowych oraz dwóch pól
liczbowych. Na podstawie opisu zawartego przez wnioskodawcę w tym polu oceniana jest

1
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, MIiR, Warszawa, 1 kwietnia 2015.

42

Doradca 161 Lipiec/Sierpień 2015

Finanse
adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO WER oraz
jakość diagnozy specyfiki tej grupy.
W pierwszym polu opisowym należy opisać, kogo wnioskodawca obejmie wsparciem
w ramach projektu oraz wskazać – w oparciu o ogólnodostępne dane oraz ewentualnie
własne dane będące w posiadaniu wnioskodawcy – istotne cechy uczestników (osób lub
podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem. Należy pamiętać, że w tym punkcie należy
opisać uczestników projektu, zgodnie z definicją uczestnika określoną w Wytycznych w zakresie postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014–2020, a więc jedynie osoby
i podmioty otrzymujące wsparcie bezpośrednie. W tym polu wnioskodawca uzasadnia
wybór konkretnej grupy docelowej spośród wskazanych potencjalnych grup w SZOOP2,
uwzględniając specyfikę tej grupy docelowej oraz cel główny projektu, określony w podpunkcie 3.1.1 wniosku.
Wnioskodawca powinien opisać grupę docelową w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy projekt jest skierowany do grupy kwalifikującej
się do otrzymania wsparcia zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP oraz szczegółowymi
kryteriami wyboru projektów (o ile kryteria w tym zakresie zostały określone we właściwym Rocznym Planie Działania). Informacje na temat osób planowanych do objęcia
wsparciem nie powinny się ograniczać tylko i wyłącznie do wskazania grup odbiorców
wskazanych w SZOOP oraz szczegółowych kryteriach wyboru projektów (o ile kryteria
w tym zakresie zostały określone we właściwym Rocznym Planie Działania). Powinny być
znacznie bardziej szczegółowe. Nie należy również uzasadniać wyboru grup docelowych
poprzez odwołanie się tylko i wyłącznie do typu projektu zawartego w SZOOP, gdyż zostało już ono sformułowane w PO WER. Osoby, które zostaną objęte wsparciem, należy opisać
z punktu widzenia istotnych dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu
cech, takich jak np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność.
W przypadku gdy dana cecha osób, do których skierowane będzie wsparcie nie ma znaczenia w kontekście planowanego do realizacji projektu, a także kryteriów wyboru mających
zastosowanie do danego projektu, wnioskodawca nie musi jej uwzględniać w opisie.
Opis zawarty przez wnioskodawcę w pierwszym polu opisowym powinien świadczyć
o znajomości grupy docelowej projektu i możliwości efektywnego wsparcia tej grupy poprzez zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu.
W drugim oddzielnym polu opisowym należy opisać, jakie są potrzeby i oczekiwania
uczestników w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu oraz bariery, na które napotykają uczestnicy projektu. Przy opisie barier należy brać pod uwagę bariery uczestnictwa, czyli czynniki, które zniechęcają do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają im udział w projekcie. Dla przykładu: jeżeli szkolenia w ramach projektu mają
być organizowane w mieście wojewódzkim, a miejsce zamieszkania uczestników projektu
będzie poza tym miastem, to barierą uczestnictwa w projekcie mogą być trudności z dojazdem na te szkolenia. Innymi, często spotykanymi w projektach, barierami są: brak świadomości potrzeby dokształcania się, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, niska motywacja,
brak wiary we własne siły. Wpisanie tych informacji we wniosku o dofinansowanie impliku2
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, MIiR,
Warszawa, 27 marca 2015 r.
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je konieczność zajęcia się właśnie osobami, dla których wymienione wcześniej bariery stanowią realne zagrożenie w życiu zawodowym i powinno mieć odzwierciedlenie również
w kryteriach rekrutacji. W sposób szczególny wnioskodawca powinien tutaj zwrócić uwagę
na bariery, na które napotykają kobiety i mężczyźni (patrz Instrukcja do standardu minimum…). Przy opisie barier należy uwzględniać także bariery utrudniające lub uniemożliwiające udział w projekcie osobom z niepełnosprawnościami. Są to w szczególności wszelkie bariery wynikające z braku świadomości nt. potrzeb osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności (inne potrzeby mają osoby z niepełnosprawnością ruchową, inne
osoby niewidome czy niesłyszące, a jeszcze inne osoby z niepełnosprawnością intelektualną), a także z braku dostępności, w szczególności do transportu, przestrzeni publicznej i budynków (np. brak podjazdów, wind, sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidzących itp.),
materiałów dydaktycznych, zasobów cyfrowych (np. strony internetowe i usługi internetowe, np. e-learning, niedostosowane do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących), niektórych środków masowego przekazu przez konkretne grupy osób z niepełnosprawnościami (np. radio dla osób niesłyszących).
W trzecim oddzielnym polu opisowym należy opisać, w jaki sposób wnioskodawca
zrekrutuje uczestników projektu, w tym jakimi kryteriami posłuży się podczas rekrutacji,
uwzględniając podział na kobiety i mężczyzn (K/M) i kwestię zapewnienia dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami (o ile projekt skierowany będzie do osób).
Sposób rekrutacji należy opisać uwzględniając planowane działania informacyjno-promocyjne, procedurę rekrutacyjną, ewentualny dodatkowy nabór, selekcję uczestników
projektu oraz katalog dostępnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji, ze wskazaniem sposobu, w jaki w ramach rekrutacji została uwzględniona zasada równych szans i niedyskryminacji (w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami), a także zasada
równości szans kobiet i mężczyzn – tu należy zapoznać się z Instrukcją do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach POWER, którą omówię
w kolejnych artykułach.
W przypadku, gdy projekt kierowany jest do osób, niezbędne jest opisanie we wniosku
sposobu prowadzenia rekrutacji uwzględniającej możliwość dotarcia do informacji o projekcie i oferowanym w nim wsparciu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Należy opisać, w jaki sposób środki przekazu, planowane do użycia przy rekrutacji,
zostaną w pełni wykorzystane, tak aby zapewnić dostępność do rekrutacji, a tym samym do
projektu i oferowanego w nim wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Należy ponadto
opisać wyłączenie od tej zasady, wskazując w szczególności na brak możliwości udziału w projekcie osób z określonymi niepełnosprawnościami ze względu na charakter udzielanego
wsparcia.
Opis przebiegu rekrutacji powinien być szczegółowy i obejmować wskazanie i uzasadnienie wybranych kryteriów oraz technik i metod rekrutacji, dopasowanych do grupy odbiorców oraz charakteru projektu. Kryteria rekrutacji powinny być mierzalne (np. poprzez
zastosowanie odpowiednich wag punktowych za spełnienie przez uczestników określonych
warunków). Dla przykładu: jeżeli w projekcie priorytetową grupą będą osoby w wieku 18–
30 lat oraz kobiety, a ponadto uczestnikami miałyby być osoby, które posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie, aby móc w nim uczestniczyć, to punktacja może przedstawiać się
w następujący sposób: maksymalna liczba punktów – 20, przy czym za poszczególne kryte44
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ria będzie można uzyskać: za wiedzę – 8 pkt, za doświadczenie – 8 pkt, i dodatkowo za
przynależność do grupy priorytetowej: kobieta – 2 pkt, osoba w wieku 18–30 lat – 2 pkt.
Oczywiście należy pamiętać, że jeżeli wniosek oceniany jest przez dwóch oceniających, to
w dwóch pierwszych kryteriach (wiedza i doświadczenie) punktacja może być różna u obu
oceniających, natomiast w pozostałych dwóch kryteriach (kobieta i wiek) punkty muszą
być na tym samym poziomie. Oznacza to, iż proces przyznawania punktacji musi być kontrolowany przez np. przewodniczącego zespołu komisji rekrutacyjnej.
Szczegółowość opisu przebiegu rekrutacji może być oceniana z uwzględnieniem faktu,
czy opis ten zawiera wskazanie np. czasu i miejsca rekrutacji, dokumentów, które będą wymagane na etapie rekrutacji od potencjalnych uczestników projektu, zasad tworzenia list
rezerwowych potencjalnych uczestników oraz osoby odpowiedzialnej/osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu rekrutacji z ramienia wnioskodawcy (o ile wskazanie
poszczególnych elementów przez wnioskodawcę jest możliwe na etapie opracowywania
wniosku o dofinansowanie oraz uzasadnione charakterem projektu).
Sposób rekrutacji zależy od wielu czynników, m.in. profilu grupy docelowej, i musi być
dostosowany do jej potrzeb i możliwości. Dlatego np. spotkania rekrutacyjne dla osób pracujących powinny być organizowane poza godzinami ich pracy – wieczorem bądź w weekendy, a przyjmowanie zgłoszeń do projektu wyłącznie za pośrednictwem Internetu może
być sposobem nietrafionym w przypadku szkolenia dla długotrwale bezrobotnych osób
z terenów wiejskich, dla których dostęp do sieci internetowej może być ograniczony, co
wnioskodawca powinien uprzednio zweryfikować.
Kryteria rekrutacji należy określać w sposób pozwalający na dokonanie naboru uczestników projektu w przejrzysty sposób. W kryteriach naboru uczestników projektu należy
uwzględnić wykształcenie i posiadaną przez uczestników/uczestniczki wiedzę umożliwiające rozpoczęcie szkolenia oraz minimalne wymagania, które muszą zostać spełnione do
wykonywania zawodu. Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że opisane we
wniosku potrzeby, oczekiwania i bariery uczestników/uczestniczek projektu powinny korespondować z opisem sposobu rekrutacji tych uczestników. Dlatego też po wskazaniu określonych potrzeb, oczekiwań i barier, uczestników/uczestniczek, przy opisywaniu kryteriów
rekrutacji wnioskodawca nie powinien podawać kolejności zgłoszeń do projektu jako jedynego, bądź kluczowego czynnika decydującego o przyjęciu danego uczestnika do projektu.
Wnioskodawca powinien w takim przypadku wskazać inne kryteria rekrutacji, wraz z przyporządkowaniem im kolejności, wg której dobierani będą uczestnicy projektu.
Jednocześnie opis kryteriów rekrutacji powinien uwzględniać liczbę osób z poszczególnych grup docelowych, które mają zostać zrekrutowane i objęte wsparciem w ramach projektu (np. w przypadku, gdy wskaźniki określone w podpunkcie 3.1.1 wniosku obejmują
osoby długotrwale bezrobotne, liczba uczestników z danej grupy docelowej przyjęta do
projektu powinna umożliwić osiągnięcie tych wskaźników). Proszę pamiętać, aby poziom
wskaźników, jakie zostaną podane we wniosku był naprawdę realny i poparty przeprowadzonymi badaniami środowiskowymi bądź przynajmniej doświadczeniem z realizacji
wcześniejszych projektów o podobnym charakterze. Brak zrealizowania wskaźników na
odpowiednim poziomie może w przyszłości skutkować koniecznością zwrotu odpowiedniej kwoty dofinansowania. W tym polu należy również opisać, jakie działania wnioskodawca będzie podejmował w sytuacji pojawienia się trudności w rekrutacji założonej liczby
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uczestników projektu, o ile nie zostaną one opisane w punkcie 3.3 wniosku dotyczącym
ryzyka. Dodatkowo wnioskodawca musi wskazać, na podstawie jakich dokumentów źródłowych będzie kwalifikował uczestników do projektu, np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych3 lub orzeczenie albo inny dokument,
o którym mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego4.
Jednocześnie, jeżeli – z powodu braku możliwości uzyskania danych źródłowych potwierdzających kwalifikowalność uczestników będących osobami niepełnosprawnymi –
kwalifikowalność tych uczestników ma być potwierdzana oświadczeniem – należy to
w sposób jasny wskazać we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca może wypełnić
również nieobligatoryjne pola liczbowe, wskazując przewidywaną liczbę osób objętych
wsparciem w ramach projektu (jeżeli dotyczy) oraz przewidywaną liczbę podmiotów objętych wsparciem (jeżeli dotyczy). W przypadku, gdy wnioskodawca nie wypełnia pól liczbowych, to pozostawia je puste (nie wpisuje w tych polach żadnych znaków, ani innych
treści)5.
 3.3 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu – punkt 3.3 wniosku wypełniany jest
tylko przez wnioskodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych (w innym przypadku pole jest nieaktywne).W związku z faktem,
że punkt 3.3 wypełniany jest jedynie w przypadku projektów z określoną kwotą dofinansowania, jego wypełnienie następuje po wypełnieniu części V Budżet projektu.
Na wypełnienie punktu 3.3 wnioskodawca ma 10 000 dodatkowych znaków. Zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne wywołują ryzyko, które ma wpływ na osiągnięcie
założeń projektu. Punkt 3.3 wniosku pozwala wnioskodawcy na zaplanowanie w sposób
uporządkowany zarządzania ryzykiem w projekcie, czyli sposobu jego identyfikacji, analizy
i reakcji na ryzyko. Wystąpienie ryzyka może prowadzić do nieosiągnięcia wskaźników rezultatu, a w efekcie do niezrealizowania projektu zgodnie z jego pierwotnymi założeniami.
Dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem możliwe jest zwiększenie prawdopodobieństwa
osiągnięcia założeń projektu rozumianych jako wskaźniki rezultatu określone w podpunkcie 3.1.1 wniosku. Wnioskodawca może zastosować dowolną metodę analizy ryzyka. Kluczowe jest dokonanie właściwej oceny ryzyka i odpowiednie zaplanowanie projektu w tym
zakresie, co umożliwi skuteczne przeciwdziałanie nieprzewidzianym problemom, bez
uszczerbku dla założonych do zrealizowania zadań i harmonogramu oraz ponoszenia dodatkowych wydatków. Wnioskodawca uzyskuje dostęp do opisu ryzyka poprzez wybór
wskaźnika rezultatu z listy rozwijanej, zbudowanej automatycznie na podstawie danych
zawartych w podpunkcie 3.1.1 wniosku i wybranie opcji „Dodaj ryzyko”. Wnioskodawca
przedstawia opis ryzyka dla wszystkich wskaźników rezultatu określonych w podpunkcie
3.1.1 wniosku.
Punkt 3.3 składa się z listy rozwijanej oraz czterech pól opisowych.
W pierwszym polu opisowym „Opis sytuacji” wnioskodawca identyfikuje sytuacje,
których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników
DzU z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.
DzU z 2011 r., nr 231, poz. 1375 z późn. zm.
5
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, MIiR, Warszawa, 1 kwietnia 2015, s. 15–18.
3
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rezultatu wskazanych w podpunkcie 3.1.1 wniosku. W tym polu należy zawrzeć opis poszczególnych rodzajów ryzyka mogących wystąpić w projekcie i stopień ich ewentualnego
wpływu na osiągnięcie założeń projektu. Przede wszystkim należy opisywać ryzyko niezależne od wnioskodawcy, co do którego wystąpienia i oddziaływania na projekt zachodzi
wysokie prawdopodobieństwo.
Nie należy natomiast opisywać sytuacji dotyczących ryzyka, które spełnia dwa warunki:
jest niezależne od działań wnioskodawcy i co do którego wystąpienia i oddziaływania na
projekt zachodzi niskie prawdopodobieństwo (np. utrudnienie lub uniemożliwienie osiągnięcia założeń projektu na skutek klęski żywiołowej).
Wnioskodawca powinien również opisać sytuacje dotyczące ryzyka, które jest zależne
od podejmowanych przez niego działań, o ile uzna, że mogą one znacząco wpłynąć na realizację założeń projektu.
W drugim polu opisowym „Sposób identyfikacji” należy wskazać, w jaki sposób zidentyfikowane zostanie wystąpienie sytuacji opisanych w pierwszym polu opisowym, czyli sytuacji zajścia ryzyka. Wystąpienie sytuacji ryzyka jest sygnałem do zastosowania odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem. Identyfikacja wystąpienia sytuacji ryzyka może być
dokonana np. poprzez:
■■ analizę wyjściowych założeń projektu i porównywanie ich z rzeczywistymi efektami
realizacji projektu;
■■ zbieranie informacji o ryzyku w projekcie;
■■ porównywanie danych dotyczących zakończonej realizacji podobnych projektów
w przeszłości;
■■ weryfikowanie poprawności założeń projektu przyjętych na etapie jego planowania.
W przypadku projektów partnerskich, wnioskodawca może zaplanować, że identyfikacja wystąpienia sytuacji ryzyka będzie dokonywana przez partnera/partnerów projektu. Nie
oznacza to jednak braku konieczności wskazywania we wniosku, w jaki sposób zidentyfikowane zostanie wystąpienie sytuacji zajścia ryzyka.
W trzecim i czwartym polu opisowym należy opisać działania, które zostaną podjęte
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji ryzyka („Zapobieganie”)
oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka („Minimalizowanie”). Opisywane w tych
polach działania powinny być projektowane na podstawie wcześniej przeprowadzonej analizy ryzyka i stanowić sposób rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem.
W przypadku projektów partnerskich wnioskodawca może – w ramach opisu działań,
które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka – zawrzeć informację, że realizacja tych działań lub części tych
działań zostanie powierzona partnerowi/partnerom. Nie oznacza to jednak braku konieczności opisywania we wniosku działań, które zostaną podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji ryzyka („Zapobieganie”) oraz w przypadku wystąpienia
sytuacji ryzyka („Minimalizowanie”).
Wnioskodawca może przyjąć następujące strategie reagowania na ryzyko:
■■ unikanie (zapobieganie) – opracowanie założeń projektu w sposób pozwalający na
wyeliminowanie ryzyka i zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych
celów szczegółowych. Przykładem działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji ryDoradca 161 Lipiec/Sierpień 2015
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zyka jest zwiększenie dostępnych zasobów lub posługiwanie się wypróbowanymi
sposobami realizacji projektu;
■■ transfer – przeniesienie zarządzania ryzykiem na inny podmiot;
■■ łagodzenie (minimalizowanie) – zmniejszenie prawdopodobieństwa i minimalizowanie ewentualnych skutków wystąpienia ryzyka poprzez zaplanowanie odpowiednich działań, strategia polega w tym przypadku na przygotowaniu planu łagodzenia
ryzyka i monitorowaniu działań realizowanych na podstawie tego planu. Podjęcie
określonych działań może wiązać się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,
budżetu projektu oraz struktury zarządzania projektem;
■■ akceptacja – przyjęcie ryzyka i ponoszenie skutków jego wystąpienia, które może być
związane ze zmianą metod zarządzania projektem lub zabezpieczeniem rezerwowych
zasobów.
W przypadku projektów realizowanych w ramach PO WER zalecane jest komplementarne przyjęcie strategii unikania oraz łagodzenia ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu.
Należy założyć, że zastosowanie jedynie strategii unikania ryzyka może okazać się w przypadku danego projektu niewystarczające i konieczne będzie wdrożenie opracowanego
wcześniej planu łagodzenia ryzyka opisanego we wniosku o dofinansowanie.
 3.4 Krótki opis projektu – w przypadku projektów konkursowych, punkt 3.4 wniosku nie jest brany pod uwagę w ramach oceny projektu, a brak wypełnienia tego punktu we
wniosku zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie traktowany jest jako
brak formalny i wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym
przez właściwą instytucję terminie, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku projektów pozakonkursowych o charakterze wdrożeniowym, punkt 3.4
wniosku może być brany pod uwagę w ramach oceny projektu. Alternatywnie właściwa
instytucja może określić tryb uzupełniania wniosku o dofinansowanie, z zaznaczeniem, że
w przypadku braku uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym,
w zakresie i terminie wskazanym przez właściwą instytucję, lub niezłożenia wymaganych
wyjaśnień, projekt nie zostaje dopuszczony do oceny.
Pole opisowe zawarte w pkt 3.4 wniosku posiada odrębny od pozostałych punktów
wniosku limit 2000 znaków, a więc wnioskodawca, opisując projekt, powinien uwzględnić
tylko jego najważniejsze elementy, czyli: • cel ogólny projektu, • główne rezultaty, które
zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu, • grupę docelową projektu oraz • główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu.
Opis projektu zawarty w pkt 3.4 wniosku powinien być zgodny z informacjami zawartymi przez wnioskodawcę w punktach 3.1, 3.2 oraz 4.1 wniosku.
 4.1 Zadania – pkt. 4.1 wniosku składa się z dwóch części: części tabelarycznej oraz
części opisowej.
W części opisowej, w polu „Trwałość i wpływ rezultatów projektu”, wnioskodawca opisuje, w jaki sposób zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (np. utrzymanie ze
środków własnych po zakończeniu okresu realizacji projektu centrum symulacji medycznej
utworzonego w ramach projektu szkoły medycznej). Należy przy tym wskazać dokładny
termin zachowania trwałości rezultatu, który może wynikać np. ze szczegółowych kryteriów wyboru projektów obowiązujących w ramach procedury wyboru danego projektu do
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dofinansowania, określonych we właściwym Rocznym Planie Działania (np. 2 lata od zakończenia okresu realizacji projektu), oraz istotne aspekty dotyczące jej utrzymania, w tym
planowane do wykorzystania środki trwałe zakupione w ramach projektu. Należy też wskazać, jaki wpływ będą miały rezultaty projektu na likwidację bądź ograniczenie zdiagnozowanych barier równości płci (wspomnianej wyżej).
Część tabelaryczna pkt. 4.1 tworzona jest na podstawie informacji wpisywanych przez
wnioskodawcę w następującej kolejności:
1) Nazwa zadania – należy podkreślić, że w projektach w ramach PO WER nie ma zadania pn. „Zarządzanie projektem”, czy też „Promocja projektu”, gdyż stanowią one
koszty pośrednie – i jest to nowość w stosunku do projektów realizowanych w ramach
POKL – oraz, że wydatki na działania świadomościowe (m.in. kampanie informacyjno-promocyjne i różne działania upowszechniające), co do zasady są niekwalifikowalne, chyba że Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków6 stanowią inaczej.
Oznacza to, że wśród wpisywanych w projekcie zadań, co do zasady nie mogą pojawić
się te, które dotyczą kampanii informacyjno-promocyjnych i różnych działań upowszechniających.
2) Szczegółowy opis zadania, w tym planowany sposób oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji, ze wskazaniem zadań, w których będą prowadzone działania na rzecz
wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, wraz z opisem, w jaki sposób projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W szczególności należy opisać mechanizmy zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jakie będą wykorzystywane, np. zastosowanie
mechanizmu racjonalnych usprawnień, zapewnienie dostępności produktów projektu, w tym uniwersalnego projektowania lub uzasadnienia, dlaczego zasada dostępności nie znajduje uzasadnienia i produkt nie będzie spełniał kryterium dostępności,
konsultowanie projektów rozwiązań/modeli ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami itp. Należy podkreślić, że w przypadku projektów rozliczanych kwotami
ryczałtowymi, jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową.
3) Przyporządkowanie zadania do odpowiednich wskaźników (wskaźnika) określonych w podpunkcie 3.1.1 wniosku oraz wskazanie wartości wskaźników (wskaźnika),
które zostaną osiągnięte w ramach zadania (poprzez wybranie opcji „Dodaj nowy”
i wybór wskaźnika z listy rozwijanej utworzonej ze wskaźników określonych w podpunkcie 3.1.1 wniosku oraz podanie wartości liczbowej ogółem wskaźnika dla zadania). W tej części wartość wskaźnika dla zadania nie musi być równa wartości docelowej wskazanej w podpunkcie 3.1.1 – powinna określać, jaka wartość danego
wskaźnika będzie zrealizowana w danym zadaniu – wskaźnik może powtarzać się
zatem w ramach kilku zadań. W tej części należy wybrać co do zasady wszystkie
wskaźniki produktu określone w podpunkcie 3.1.1 oraz wybrane wskaźniki rezultatu,
o ile mają bezpośredni związek z danym zadaniem, tj. realizacja zadania ma bezpośredni wpływ na dany wskaźnik. Suma wartości danego wskaźnika z kilku zadań nie
musi stanowić wartości ogółem wskazanej w podpunkcie 3.1.1.
6
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014–2020, MIiR, Warszawa, 10 kwietnia 2015 r.
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4) Przypisanie partnerów do zadań, za których wykonanie będą oni odpowiedzialni
w ramach projektu oraz uzasadnienie wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy) poprzez wybranie opcji „Dodaj nowego” i wybór partnera
realizującego dane zadanie z listy rozwijanej utworzonej z partnerów wymienionych
w pkt 2.9.1 wniosku oraz wypełnienie pola opisowego. Domyślnie partnerzy (o ile
dotyczy) nie są wskazani w pkt 4.1. W przypadku projektów partnerskich (w tym
partnerstw ponadnarodowych), w pkt 4.1 wniosku należy wskazać i opisać również
zadania, za których realizację odpowiedzialny/i będzie/będą w całości lub częściowo
partner/partnerzy, uwzględniając rodzaje działań kwalifikowalnych możliwych do
realizacji zgodnie z regulaminem konkursu.
		 Do zadań opisanych w pkt 4.1 wniosku wnioskodawca powinien odnosić się w pkt 4.5
wniosku, opisując rolę partnerów, w tym podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wnioskodawcy i partnerów w realizacji projektu. Jeżeli do realizacji przedsięwzięcia zaangażowani będą partnerzy, należy wskazać, za realizację których zadań
(lub ich części) będą oni odpowiedzialni, z uwzględnieniem klarownego opisu podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wnioskodawcy i partnerów w realizacji projektu.
		Zamieszczony opis powinien być oparty o prezentację planowanych do realizacji zadań, przedstawioną w punkcie 4.1, jak również zgodny z harmonogramem realizacji
projektu i budżetem oraz postanowieniami porozumienia albo umowy o partnerstwie, które/a dostarczane/a jest zazwyczaj na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Opis ten powinien być również podstawą dokonania podziału budżetu (przyporządkowanie zadań lub kosztów do poszczególnych partnerów
i wnioskodawcy). Oczywiście może pojawić się sytuacja, w której na etapie poszczególnych etapów zadań będzie konieczne współdziałanie Lidera projektu i danego
Partnera, natomiast odpowiedni wydatek wskazany w budżecie, dotyczący tego etapu,
będzie przypisany tylko do Lidera lub Partnera. W przypadku projektów współpracy
ponadnarodowej, beneficjent wskazuje wszystkie zadania w projekcie, nawet jeśli nie
są one finansowane z budżetu projektu PO WER. Przy zadaniu, które nie jest finansowane z budżetu projektu, należy wpisać „0”. W przypadku gdy regulamin konkursu
umożliwia kwalifikowanie wydatków ponoszonych przez partnera ponadnarodowego, wnioskodawca wskazuje w budżecie projektu również koszty zadań realizowanych
przez partnera ponadnarodowego.
Poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu, należy wskazać zgodnie z przewidywaną kolejnością ich realizacji. W przypadku gdy określone zadania realizowane są w ramach projektu, równolegle porządek ich wskazywania w pkt 4.1 jest nieistotny.
Zgodność kolejności zadań wskazanych w pkt 4.1 wniosku z kolejnością zadań znajdujących się w Szczegółowym budżecie, Budżecie i Harmonogramie realizacji projektu zapewniana jest automatycznie przez system, podobnie jak było w ramach POKL.
Bez wpisania poszczególnych zadań w ramach pkt 4.1 wniosku nie jest możliwe wypełnienie Szczegółowego budżetu, Budżetu i Harmonogramu realizacji projektu. Wpisana przez
wnioskodawcę nazwa zadania nie jest liczona w ramach limitu liczby znaków, ale nie może
przekraczać 600 znaków. Kolejne zadania dodawane są poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj nowe zadanie”. Dopiero po zdefiniowaniu zadań w ww. zakładce możliwe jest przystą50
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pienie do tworzenia budżetu projektu. Wszystkie zadania wymienione przez wnioskodawcę w tej sekcji przenoszone są automatycznie do szczegółowego budżetu projektu. Edycja
wszystkich zadań zdefiniowanych dla projektu odbywa się zatem z poziomu tej sekcji. Na
podstawie punktu 4.1 wniosku oceniany jest sposób osiągania wskaźników realizacji celu
głównego projektu. Wnioskodawca przedstawia, jakie zadania zrealizuje, aby osiągnąć założone wcześniej wskaźniki. Wnioskodawca powinien pamiętać o logicznym powiązaniu
określonego w podpunkcie 3.1.2 wniosku celu głównego projektu z zadaniami, których realizacja doprowadzi do jego osiągnięcia. Ocena tego punktu uwzględnia trafność doboru
instrumentów i planowanych zadań do zidentyfikowanych w PO WER problemów, specyficznych potrzeb grupy docelowej, obszaru na jakim realizowany jest projekt oraz innych
warunków i ograniczeń. W ramach opisu zadań powinna znaleźć się informacja dotycząca
rodzaju i charakteru udzielanego wsparcia ze wskazaniem liczby osób, które otrzymają dane wsparcie w ramach projektu7.
Opis planowanych zadań powinien być możliwie szczegółowy, z uwzględnieniem terminów i osób odpowiedzialnych za ich realizację. W przypadku organizacji szkoleń wskazane
jest podanie najważniejszych informacji – o ile są one znane wnioskodawcy już na etapie
opracowywania wniosku o dofinansowanie – dotyczących sposobu ich organizacji (miejsce
prowadzenia zajęć, liczba edycji kursu, liczba grup, warunki do jego rozpoczęcia, planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia, planowane harmonogramy szkolenia z liczbą godzin
szkoleniowych, zaangażowana kadra, ramowy opis programu nauczania, materiały szkoleniowe, jakie zostaną przekazane uczestnikom) oraz z odpowiednim uwzględnieniem ich
w harmonogramie realizacji projektu.
Opisanie kadry zaangażowanej w organizację szkoleń możliwe jest w punkcie 4.3 lub 4.5
wniosku, a liczba edycji kursu, planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz planowane harmonogramy szkolenia z liczbą godzin szkoleniowych mogą wynikać z harmonogramu realizacji projektu. Informacje te pozwolą na ocenę merytoryczną zawartości planowanego wsparcia (np. szkolenia, doradztwo) w odniesieniu do standardów realizacji tego
rodzaju przedsięwzięć, ich zakresu oraz do potrzeb, barier i problemów uczestników/
uczestniczek projektu, a także umożliwią właściwą ocenę kwalifikowalności budżetu projektu.
Planowane zadania powinny być również efektywne, tj. zakładać możliwie najkorzystniejsze efekty ich realizacji przy określonych nakładach finansowych i racjonalnie ulokowane w czasie, tak by nie podnosić kosztów stałych projektu, np. poprzez jego nieuzasadnione
wydłużanie. Informacje dotyczące zaangażowanej kadry powinny uwzględniać kompetencje/doświadczenie/wykształcenie tej kadry adekwatne do przewidzianego wsparcia.
Wnioskodawca, przygotowując założenia projektu jeszcze przed rozpoczęciem opracowywania wniosku o dofinansowanie w aplikacji SOWA, powinien dążyć do jak najbardziej
precyzyjnego określenia wszystkich zadań, które muszą zostać wykonane w trakcie jego
realizacji. Może wykorzystać w tym celu technikę stosowaną w ramach zarządzania projektami, pomagającą zapewnić optymalną organizację procesu realizacji przedsięwzięcia –
Strukturę Podziału Pracy (ang. Work Breakdown Structure).
7
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, MIiR, Warszawa, 1 kwietnia 2015, s. 22–23.
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W przypadku projektów partnerskich, w proces określania zadań i ich podziału między
podmioty, które będą wchodziły w skład partnerstwa, wnioskodawca powinien zaangażować również partnerów projektu.
Uzupełnienie opisu zadań w punkcie 4.1 wniosku stanowi Harmonogram realizacji projektu prezentujący planowany przebieg projektu.
Zadania określane w punkcie 4.1 wniosku o dofinansowanie powinny być spójne i logicznie powiązane między sobą oraz z innymi elementami wniosku, jak też wykonalne
(możliwe do zrealizowania) w ramach zasobów, które będą dostępne w trakcie realizacji
projektu.


8.

Norbert Gill

Ani w Boga wierzy,
ani się diabła boi

N

iniejszy artykuł poświęcony zostanie wielce skomplikowanemu zagadnieniu, które wymaga nie tylko głębokiej wiedzy, ale i wymusza podjęcie odważnej decyzji – jak stosować prawo w sytuacji, gdy przepisy pozostają w kolizji pomiędzy sobą? Poprzedni artykuł1
dotykał problematyki związanej z robotami budowlanymi, poprzez ich „ilustrację” w aspekcie podziału zamówienia. Pozostańmy w tym klimacie i zastanówmy się chwilę nad następującym zagadnieniem: czy przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych2 dotyczące
bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego na rzecz podwykonawców udaremniają kodeksową instytucję gwarancji zapłaty za roboty budowlane, opisaną w art. 649 (1) Kodeksu
cywilnego3?
Aby udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie, wyobraźmy sobie następującą sytuację: zamawiający będący inwestorem udzielił zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na „roboty budowlane” na rzecz określonego
w zawartej umowie wykonawcy. Do umowy tej mają tym samym zastosowanie regulacje
opisane w dziale IV ww. ustawy, zawarte w rozdziale „Umowy w sprawach zamówienia
publicznego”, tj. w szczególności te opisane w art. 143 lit. a do lit. d, dodane nowelizacją
z 8 listopada 2013 r.4, która weszła w życie 24 grudnia 2013 r.
Przepisy te zostały wprowadzone do ustawy w celu ochrony podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, tj. przede wszystkim zabezpieczono możliwość domagania się
przez nich bezpośredniej zapłaty od zamawiającego, gdy wykonawca realizujący zamówienie publiczne nie wywiązuje się wobec nich z obowiązku zapłaty za wykonane należycie
roboty. W związku z powyższym, zapisano w Prawie zamówień publicznych zasadę solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, który w określonych warunkach winien dokonać
N. Gill, Trochę tu…., trochę tam…, „Doradca”, nr 160, Czerwiec 2015, s. 54–56.
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej
także ustawa lub PZP.
3
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), dalej k.c.
4
Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 poz. 1473).
1
2
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bezpośredniej zapłaty do rąk podwykonawcy „swojego wykonawcy”, z którym zawarł umowę o zamówienie publiczne.
Nie jest konieczne natomiast precyzyjne przedstawianie w tym miejscu tego, że z zasadą
tą musiały zostać skorelowane w PZP zapisy dotyczące wymogów, jakie powinny posiadać
umowy o podwykonawstwo, jaka winna być tzw. minimalna treść, kwestia zgłaszania sprzeciwów, kar umownych etc. Wszystko to ma służyć temu, aby zamawiający wiedział, jaki jest
zestaw podwykonawców i aby miał mechanizm prostego stwierdzenia, czy wykonawca będący jego partnerem „popłacił” wszystkie swoje zobowiązania wobec innych podmiotów
w „dół” i – co oczywiste – aby „ci” potem nie przyszli do zamawiającego i aby „ten” nie
musiał płacić „dwa razy”. Jeżeli zatem zamawiający należycie, zgodnie z przepisami ustawy,
upora się z prawidłowym uregulowaniem stosunków z wykonawcą i podwykonawcami, to
PZP jakoby na zasadzie sprzężenia zwrotnego chroni samego zamawiającego i tym samym
stosowanie innych przepisów prawa nie powinno być wykorzystywane tak, żeby ta ochrona
była w prosty sposób udaremniona.
Dlatego też, zdaniem autora, należy przesądzić, czy uregulowana przepisami Kodeksu
cywilnego instytucja możliwości żądania gwarancji zapłaty przez generalnego wykonawcę
od inwestora nie uniemożliwi posługiwania się reżimem przepisów Prawa zamówień publicznych przy realizacji inwestycji (zamówienia publicznego na roboty budowlane) w sytuacji, gdy samo zobowiązanie zostało zawarte w trybie ustawy PZP.
Zwrócić bowiem należy uwagę na istotną kwestię, że co prawda „logiką” nadaną przez
ustawodawcę samej ustawie jest doprowadzenie do wyboru wykonawcy, który nie podlega
wykluczeniu z powodów w ustawie przewidzianych i daje rękojmię należytego wykonywania umów opłacanych pieniądzem publicznym, ale jednak ustawa ta zawiera także i przepisy
o innym charakterze. Tym samym co do zasady PZP zawiera w swojej większości przepisy
dotyczące „ruchu” wyłonienia wiarygodnego i sprawdzonego kontrahenta, który będzie na
rzecz zamawiającego realizował zamówienie publiczne, niemniej ustawa ta zawiera jednak
także i przepisy o charakterze materialnym, odnoszące się do etapu wykonania zamówienia.
Autor niniejszego artykułu nadaje im szczególne znaczenie, gdyż w jego ocenie mają one
charakter nadrzędny nad innymi uregulowaniami w innych aktach prawnych (będących na
tym samym poziomie źródeł prawa) w przypadku, gdy odnoszą się do tego samego przedmiotu. Ustawodawca taki właśnie sposób myślenia o prawie „umieścił” w art. 139 ust. 1
PZP, pisząc, że do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy k.c., jeżeli
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Kodeks cywilny, w przywołanym przepisie art. 649 (1) stanowi, że gwarancji zapłaty za
roboty budowlane inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy), w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. W kolejnych przepisach art. 649 (2) k.c. stanowi też, że nie można przez czynność
prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania
od inwestora gwarancji zapłaty. Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni,
uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora, ze skutkiem na dzień odstąpienia – art. 649 (3).
Konfrontacja obu uregulowań mających na celu wywiązywanie się przez zamawiającego
wobec partnerów procesu inwestycyjnego z jego obowiązku, polegającego na zapłacie wyDoradca 161 Lipiec/Sierpień 2015

53

Zamówienia publiczne
nagrodzenia, pozwala „gołym okiem” dostrzec, że nie zachodzi pomiędzy nimi jakakolwiek
korelacja.
Gdyby bowiem zamawiający miał na gruncie k.c. udzielić gwarancji zapłaty tylko bezpośrednio wykonawcy, z jakim podpisał umowę, to jakby on mógł wywiązać się z obowiązku
bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców tego wykonawcy, którzy nie otrzymali
jednak zapłaty od tego wykonawcy, będąc jego podwykonawcami? Oczywiście, nie płacąc
dwa razy – czego jednak nie można uznać za normalne zjawisko podlegające ochronie prawa.
Jakie zatem wtedy miałby zamawiający instrumenty prawne, aby zasłonić się przed żądaniem zapłaty i nie uczynić tego dwa razy. Czy skuteczną zasłoną mogłoby być twierdzenie,
że – ale on już wcześniej ustanowił kodeksową gwarancję zapłaty?
Zdaniem autora, tryb ustawy PZP nie ulega w takim wypadku wyłączeniu. Kodeksowa
gwarancja zapłaty pozostałaby bez znaczenia dla oceny roszczeń podwykonawców wykonawcy, gdyby ci rzeczywiście należycie wykonali swoje roboty, tyle tylko, że wykonawca
będący stroną ich umów, i jednocześnie głównym wykonawcą zamawiającego, nie uregulował płatności wobec tych podwykonawców (a wynagrodzenie od zamawiającego lub z gwarancji zapłaty pobrał).
Ergo jeżeli wykluczona jest możliwość skorelowania tych instytucji i konieczne jest
oparcie się o jeden z tych trybów, albowiem – jak opisano powyżej – wzajemnie się one
krzyżują, aby nie być posądzonym o obejście prawa należy dokonać takiego wyboru, który
daje realną ochronę większej liczbie podmiotów, tj. należy dokonać regulacji danego stanu
faktycznego w oparciu o przepisy PZP.
Wniosek ten, zdaniem autora, jest tym bardziej aktualny, że de facto regulacja PZP stanowi synonim, „duplikat” kodeksowej gwarancji zapłaty. Gwarancja zapłaty ma bowiem
służyć temu, aby wykonawca mógł mieć pewność, że otrzyma zapłatę, aby on z kolei w procesie inwestycyjnym, jakim jest prowadzenie robót budowlanych, mógł regulować zobowiązania wobec tych podmiotów, które w ramach tego procesu świadczą na jego rzecz, gdyż
– co oczywiste – wszystko to razem warunkuje możliwość doprowadzenia do spełnienia
celu, jakim jest wykonanie określonego dzieła.
Przepisy PZP natomiast nie tylko w takim razie zabezpieczają samego wykonawcę, gdyż
aby dokonać wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagane jest
zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, ale także zabezpieczają jego podwykonawców, bo gdyby wykonawca nie płacił – de facto zapłata przechodzi na zamawiającego, czyli
kodeksowy cel instytucji gwarancji zostaje tutaj powielony (spełniony).
To wszystko razem w mojej ocenie pozwala odmówić wykonawcy zaspokojenia jego
żądania udzielenia mu gwarancji zapłaty. Jeżeli natomiast wykonawca ten chciałby w następstwie tego wykorzystać możliwość wypowiedzenia umowy z winy inwestora (w tym
przypadku zamawiającego), uważam, że oznaczałoby to niedozwolone prawem nadużycie
prawa podmiotowego i tym samym winno, na gruncie art. 58 k.c., zostać ocenione jako
czynność nieważna (nieskuteczna), zmierzająca do obejścia prawa.
Podążając za treścią art. 58 § 1 k.c., stwierdzić należy, iż: czynność prawna sprzeczna
z prawem albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. W świetle art. 5 k.c., nie można
czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli tak jest, to zgodnie
54
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z art. 5 k.c., takie działania uprawnionego nie są zgodne z art. 58 § 2 k.c., który stanowi
wprost, że: nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Na koniec, z najdalej idącej ostrożności, stwierdzić należy, że prawidłowości wyprowadzonych tez nie obala przepis art. 143c ust. 8 PZP. Zapisano w nim bowiem, że przepisy
art. 143a–143d PZP nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 (1) ustawy – Kodeks
cywilny.
Art. 647 (1) dotyka problemu umowy z podwykonawcami, natomiast instytucja gwarancji zapłaty regulowana jest przywołanym art. 649 (1) k.c.
Gdyby zatem ustawodawca chciał, aby obie ww. regulacje (opisane w pierwszym akapicie artykułu) działały na zasadzie tzw. zbiegu przepisów, zapewne napisałby to wprost,
czego jednak – jak w przypadku art. 647 (1) k.c. – nie uczynił.
Tym samym uregulowania PZP należy traktować jako tryb szczególny – lex specialis w stosunku do regulacji kodeksowej w przypadku wykonywania umów zawartych w trybach zamówień publicznych, a tym samym nadajmy im pierwszeństwo zastosowania (eliminując dyspozycję przepisów ogólnych w takim zakresie, który udaremnia skutki regulacji szczególnej).
Teraz już zatem rozwikłaliśmy tajemnicę kryjącą się w tytule artykułu! Zarówno ustawa
Prawo zamówień publicznych, jak i Kodeks cywilny obowiązują „równolegle”, ale to „biedny” zamawiający musi wydedukować samodzielnie, jak postąpić w sytuacji, gdy dostaje
sprzeczny przekaz, wynikający z obu „ksiąg”. 


9.

Problemy Czytelników w pytaniach
i odpowiedziach1

1

Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu następującego problemu. Nauczyciel, który korzystał z:
–– zwolnienia lekarskiego: 04.11.2013 r.–14.01.2014 r.;
–– urlopu macierzyńskiego: 15.01.2014 r.–03.06.2014 r.;
–– dodatkowego url. macierz.: 04.06.2014 r.–15.07.2014 r.;
–– urlopu rodzicielskiego: 16.07.2014 r.–13.01.2015 r.;
ubiega się o uzupełniający urlop wypoczynkowy za rok 2014. Jak prawidłowo udzielić
urlopu, czy tylko 8 tyg. za 2014 r., tj.: 14.01.2015 r.–10.03.2015 r., czy też 8 tyg. za 2014 r.
plus 2 tyg. za 2015 r. (ferie zimowe).
Ponadto nauczycielka nadmieniła, że może skorzysta z urlopu wychowawczego i tutaj moje pytanie: gdyby tak się stało, to urlop do końca zajęć szkolnych (art. 67c ust. 2
KN), czyli 26.06.2015 r., czy też 31.08.2015 r. (67a ust. 3 KN)?

1
W „Doradcy” porad udzielają specjaliści z wielu dziedzin, w tym pracownicy administracji podatkowej.
Należy jednak zaznaczyć, że wyrażane przez autorów opinie i interpretacje nie mogą być traktowane jako oficjalne
stanowisko organów państwa.

Doradca 161 Lipiec/Sierpień 2015

55

Pytania i odpowiedzi
W podanym przykładzie nauczycielka, będąc na urlopie macierzyńskim w 2014 r., nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego za ten rok (art. 65 Karty Nauczyciela2). Nie mogła go
jednak wykorzystać, stąd na podstawie art. 66 ust. 1 KN przysługuje jej urlop uzupełniający
w ciągu roku szkolnego 2015/2016, w wymiarze 8 tygodni. Nie można udzielić urlopu za 2
tygodnie ferii zimowych 2015 r., ponieważ nie jest przesądzone, czy w okresie ferii letnich
2015 będzie mogła wykorzystać 8 tygodni czy nie. Wynika to z faktu, że urlop uzupełniający przysługuje tylko wówczas, gdy nauczyciel w okresie ferii zimowych i letnich nie mógł
wykorzystać 8 tygodni urlopu wypoczynkowego w naturze.
W przypadku, gdyby nauczycielka, po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego, uzupełniającego za rok 2014 (8 tygodni), złożyła wniosek o urlop wychowawczy, cząstkowy, to
powinien się on zakończyć 26.06.2015 r., tak aby po jego zakończeniu nauczycielka mogła
wykorzystać urlop wypoczynkowy za rok 2015 w czasie ferii letnich (art. 67c ust. 1).
Złożenie kolejnego wniosku o urlop wychowawczy, np. od 1 września 2015 spowoduje
konieczność zastosowania art. 67a ust. 3 KN, który stanowi, że termin zakończenia takiego
urlopu powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie nowego roku szkolnego,
czyli na 31 sierpnia 2016.
W tym przypadku nauczycielka nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem
rozpoczęcia ferii zimowych w roku 2017. Za rok szkolny 2015/16, w którym będzie na urlopie wychowawczym, nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego.

2

Nauczycielka złożyła wniosek o urlop dla poratowania zdrowia, do którego ma
wymagane uprawnienia, ale zamieszkuje z mężem, który posiada gospodarstwo
rolne. Czy w takiej sytuacji można udzielić Jej urlopu? Czy będzie miała prawo do tego
urlopu jeżeli przekaże gospodarstwo rolne w dzierżawę? Czy jeżeli oboje małżonkowie
są współwłaścicielami gospodarstwa, to czy nauczycielce przysługuje prawo do urlopu
dla poratowania zdrowia?
Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest prawem podmiotowym wynikającym
z art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela i przysługuje każdemu nauczycielowi spełniającemu warunki zapisane w tym artykule. Zatem uprawnienie to wynika ze stosunku pracy i nie ma
żadnego związku z sytuacją rodzinną czy majątkową (np. wspólne gospodarstwo rolne)
nauczyciela. Uwzględniając powyższe, należy jednoznacznie stwierdzić, że nauczycielce,
o której mowa w pytaniu, urlop zdrowotny przysługuje. O potrzebie udzielenia takiego urlopu orzeka lekarz ubezpieczenia społecznego leczący nauczyciela.

3

Pracownik, ze swojego powództwa, ma rozprawę w sądzie pracy. Czy jako dyrektor
jestem zobowiązany udzielić mu dnia wolnego (zwolnienie okolicznościowe) i czy
będzie to dzień płatny?
Sprawy związane ze zwolnieniami okolicznościowymi z pracy reguluje rozporządzenie
MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz
udzielania pracownikom zwolnień od pracy3. Z § 3 pkt 4 tego rozporządzenia wynika, że dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy (w tym przypadku) będzie imienne wezwa2
3
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Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.); także Karta lub KN.
DzU z 2014 r., poz. 1632.
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nie pracownika do osobistego stawienia się w określonym dniu i godzinie, wystawione przez
sąd pracy. W tym przypadku pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na
czas niezbędny do stawienia się w sądzie pracy (§ 6 rozporządzenia). Jeżeli pracownik skorzysta z takiego zwolnienia, pracodawca wydaje mu zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia (zwolnienie okolicznościowe bez prawa do wynagrodzenia) za czas tego
zwolnienia, w celu uzyskania przez pracownika od sądu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu.
Odstępstwo od tej zasady może być zapisane w regulaminie pracy lub wynagrodzenia i stanowić, że w takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia.
Brak imiennego wezwania z sądu nie obliguje pracodawcy do udzielenia dnia wolnego.
Pracodawca na pisemny wniosek pracownika, uwzględniając okoliczności sprawy, może
zwolnić go z pracy, w celu załatwienia przezeń ważnych spraw osobistych. Będzie to nieobecność usprawiedliwiona, ale nie płatna i bez zaświadczenia o utraconym wynagrodzeniu za ten dzień, chyba że pracodawca wyrazi zgodę na odpracowanie tego dnia w innym
terminie. Wówczas pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

4

Z tytułu orzeczonej choroby zawodowej ZUS przyznał nauczycielce rentę, więc
z dniem 30 kwietnia br. został z tą osobą rozwiązany stosunek pracy i wypłacona
sześciomiesięczna odprawa. W maju nauczycielka nabyła uprawnienia do emerytury.
Czy w przypadku przejścia na to świadczenie przysługiwało jej prawo do odprawy emerytalnej?
Nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z niezdolnością do dotychczasowej pracy (choroba zawodowa) i który z tego tytułu otrzymał odprawę pieniężną
na podstawie art. 28 KN (6-miesięczna) nie przysługuje odprawa przewidziana w art. 87
Karty Nauczyciela (tzw. odprawa emerytalna), jeżeli nauczyciel równocześnie przechodzi
na emeryturę. Co do zasady, odprawa emerytalna jest świadczeniem powszechnym, ale tu
ustawodawca przepisem lex specialis w KN wprowadził odrębną regulację w tym zakresie.

5

Nauczycielce zatrudnionej na podstawie mianowania do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego brakuje 3 lat i 8 miesięcy. Czy w tym okresie podlega ona
ochronie przewidzianej w art. 39 Kodeksu pracy?
Ochrona przewidziana we wskazanym artykule kodeksu dotyczy wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj stosunku pracy. Karta Nauczyciela nie przewiduje takiej ochrony, a zatem, zgodnie z treścią art. 91c tej ustawy, należy stosować Kodeks pracy4, który
w art. 39 jednoznacznie stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę
(innego stosunku pracy) pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ta norma prawna doznaje ograniczenia w przypadku uzyskania
przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także w razie
ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (vide art. 40 i 41[1] k.p.).
Z mocy cytowanego art. 39 k.p., ochronie przed wypowiedzeniem podlegają pracownicy, którzy spełniają łącznie dwa warunki:
1) brakuje im nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku oraz
2) jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury.
4

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.); dalej k.p. lub kodeks.
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Innymi słowy, ustawodawca chroni te osoby, które mają szansę, pozostając w zatrudnieniu, nabyć uprawnienia emerytalne. Przy czym należy podkreślić, że powyższe warunki
dotyczą osób urodzonych przed 1 stycznia 1969 r. W pozostałych przypadkach jedynym
warunkiem jest osiągnięcie określonego wieku, co powoduje, że tylko ten warunek będzie
istotny z punktu widzenia ochrony przedemerytalnej.

6

Nauczyciel matematyki w zakładzie poprawczym chce skorzystać z emerytury pomostowej, ale ma wątpliwości, czy wszystkie okresy zatrudnienia są wliczone do
15 lat pracy w szczególnym charakterze. Nauczyciel przez 5 lat pracował w szkole podstawowej, w tym jeden rok na 1/2 etatu, a 20 lat w zakładzie poprawczym, i w tym czasie
korzystał z dwóch rocznych urlopów zdrowotnych i kilku zwolnień lekarskich. Kiedy
nabędzie prawo do emerytury pomostowej?
Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych5 pozwala przy ustalaniu piętnastoletniego stażu szczególnego na uwzględnienie okresów pracy w pełnym wymiarze
w zakładzie poprawczym (pkt 21 załącznika do ww. ustawy), jak i okresu pracy nauczyciela
w szkole. Pomija się okresy pracy na część etatu, okresy niewykonywania pracy, za które
pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a także
okresy urlopów dla poratowania zdrowia, urlopów szkoleniowych, pozostawania w stanie
nieczynnym, korzystania z urlopów wychowawczych, rodzicielskich, macierzyńskich, bezpłatnych. Nie wlicza się również okresów czynnej i zawodowej służby wojskowej.
Stąd wniosek, że nauczyciel nabędzie prawo do emerytury pomostowej, jeżeli udowodni
15 lat czystej pracy nauczycielskiej na pełnym etacie (tzw. praca z kredą przy tablicy) i spełni pozostałe warunki dotyczące wieku (60 mężczyzna, 55 kobieta). Ponadto będzie legitymował się odpowiednią ilością okresów składkowych i nieskładkowych (25 lat mężczyzna,
20 lat kobieta) i rozwiąże stosunek pracy lub stosunek pracy wygaśnie z mocy prawa.
Przypomnijmy jeszcze, że prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury z osiągnięciem wieku emerytalnego (powszechnego, zależnego od daty urodzenia).

5

DzU nr 237, poz. 1656 z późn. zm.

Koszty uzyskania przychodów w latach 2011–2015
Wyszczególnienie
Miesięcznie
Rocznie
Koszty – kilka zakładów pracy
Nie może przekroczyć rocznie
Koszty – jeden zakład pracy położony poza Miesięcznie
miejscowością stałego lub czasowego zamie
Rocznie
szkania pracownika*
Koszty – jeden zakład pracy

Kwoty w zł
111,25
1335,00
2002,05
139,06
1668,72

Koszty – kilka zakładów pracy położonych
poza miejscowością stałego lub czasowego za- Nie może przekroczyć rocznie
2502,56
mieszkania pracownika*
* Podwyższone koszty uzyskania przychodów przysługują w przypadku, gdy dojeżdżający pracownik nie pobiera dodatku za rozłąkę. Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 uopdf.
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Skala podatku dochodowego na lata 2011–2015
Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad

Podatek wynosi

do
85 528

18% podstawy obliczenia minus kwota 556,02 zł
85 528
14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Podstawa prawna: art. 27, ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r.,
poz. 361 z późn. zm.).

Wybrane limity na 2014 r. i 2015 r. dla potrzeb podatku VAT
Wyszczególnienie

na 2015 r.

na 2014 r.

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od VAT, o którym mowa
w art. 113, ust. 1 ustawy o VAT
Kwota graniczna statusu małego podatnika, o której
mowa w art. 2 pkt 25, lit. a

150 000 zł

150 000 zł

5  068 000 zł
(1 200 000 euro)

5 015 000 zł
(1 200 000 euro)

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Okres obowiązywania

Kwota (zł)

2013 r.
2014 r.
2015 r.

111 390,00
112 380,00
118 770,00

Podstawa prawna
MP z 2012 r., poz. 1018
MP z 2013 r., poz. 1028
MP z 2014 r., poz. 1137

Minimalne wynagrodzenie za pracę
Okres

od 1.01.2013 r.1

od 1.01.2014 r.2

od 1.01.2015 r.3

1 600,00 zł

1 680,00 zł

1 750,00 zł

1 280,00 zł

1 344,00 zł

1 400,00 zł

Kwota minimalnego wynagrodzenia za
pracę
I rok pracy (80% minimalnego wynagrodzenia)
Podstawa prawna:

DzU z 2012 r., poz. 1026;
DzU z 2013 r., poz. 1074;
3
DzU z 2014 r., poz. 1220.
1

2

Stopa procentowa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Okres obowiązywania

Stawka (%)

Źródło finansowania

Podstawa prawna

od 01.01.2010 r.

1,5

pracodawca

DzU z 2008 r., nr 237, poz. 1656

Składkę na FEP opłaca się za pracownika spełniającego łącznie następujące warunki:
1) urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1
i 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656).
Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach uważa się także ubezpieczonych z tytułu
działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace
związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym. Te osoby są obowiązane do opłacania za siebie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
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Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP w latach 2011–2015
% podstawy
wymiaru składki

Składka na:
ubezpieczenie emerytalne

Źródło finansowania
pracodawca
pracownik

ubezpieczenie chorobowe
ubezpieczenie wypadkowe

19,52
6,00
8,00
2,45
X*

9,76%
4,50%
6,5%
—
X*

Fundusz Pracy

2,452

2,45%

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10
9,004

0,10%

—

—

9,00%

7,75

—

7,75%

ubezpieczenia rentowe

do 31.01.2012 r.
od 1.02.2012 r.1

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca
odliczeniu od podatku

3

9,76%
1,50%
2,45%
—
—

Art. 1 Ustawy z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 291, poz. 1706).
Art. 29 Ustawy budżetowej na rok 2011 (DzU nr 29, poz. 150); art. 29 Ustawy budżetowej na 2012 r.
(DzU z 2012 r., poz. 273); art. 29 Ustawy budżetowej na 2013 r. (DzU z 2013 r., poz. 169); art. 29 Ustawy budżetowej na 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 162); art. 28 Ustawy budżetowej na 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 153).
3
Art. 30 Ustawy budżetowej na rok 2011 (jw.); art. 30 Ustawy budżetowej na 2012 r (j.w.); art. 30 Ustawy
budżetowej na 2013 r. (j.w.); art. 30 Ustawy budżetowej na 2014 r. (j.w.); art. 29 Ustawy budżetowej na 2015 r. (j.w.).
4
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne – o którą zgodnie z art. 27b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) należy pomniejszyć zaliczkę na podatek
dochodowy – wynosi 7,75%.
* Płatnicy składek, którym stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie wyznacza ZUS,
ustalają jej wysokość w oparciu o przepisy:
• ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (DzU z 2009 r., nr 167, poz. 1322 z późn. zm.);
• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002r. w sprawie zróżnicowania stopy
procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU z 2013 r., poz. 878).
1

2

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Okres obowiązywania
I kwartał 2013 r.
II kwartał 2013 r.
III kwartał 2013 r.
IV kwartał 2013 r.
I kwartał 2014 r.
II kwartał 2014 r.
III kwartał 2014 r.
IV kwartał 2014 r.
I kwartał 2015 r.
II kwartał 2015 r.
III kwartał 2015 r.

Stawka (%)
96,3*
105,5
106,5
97,9*
97,6*
105,8
106,7
97,8*
97,1*
105,4
107,2

Podstawa prawna
MP z 2012 r., poz. 901
MP z 2013 r., poz. 105
MP z 2013 r., poz. 473
MP z 2013 r., poz. 675
MP z 2013 r., poz. 954
MP z 2014 r., poz. 166
MP z 2014 r., poz. 378
MP z 2014 r., poz. 737
MP z 2014 r., poz. 1126
MP z 2015 r., poz. 228
MP z 2015 r., poz. 413

* Jeśli wskaźnik waloryzacji nie przekracza 100%, to podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego w tym
kwartale nie podlega waloryzacji.
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Przeciętne wynagrodzenie w danym kwartale
Okres
w I kwartale 2012 r.:
w II kwartale 2012 r.:
w III kwartale 2012 r.:
w IV kwartale 2012 r.:
w I kwartale 2013 r.:
w II kwartale 2013 r.:
w III kwartale 2013 r.:
w IV kwartale 2013 r.:
w I kwartale 2014 r.:
w II kwartale 2014 r.:
w III kwartale 2014 r.:
w IV kwartale 2014 r.:
w I kwartale 2015 r.:

Kwota
3 646,09 zł
3 496,82 zł
3 510,22 zł
3 690,30 zł
3 740,05 zł
3 612,51 zł
3 651,72 zł
3 823,32 zł
3 895,31 zł
3 739,97 zł
3 781,14 zł
3 942,67 zł
4054,89 zł

Okres obowiązywania
czerwiec, lipiec, sierpień 2012 r.
wrzesień, październik, listopad 2012 r.
grudzień 2012 r., styczeń, luty 2013 r.
marzec, kwiecień, maj 2013 r.
czerwiec, lipiec, sierpień 2013 r.
wrzesień, październik, listopad 2013 r.
grudzień 2013 r., styczeń, luty 2014 r.
marzec, kwiecień, maj 2014 r.
czerwiec, lipiec, sierpień 2014 r.
wrzesień, październik, listopad 2014 r.
grudzień 2014 r., styczeń, luty 2015 r.
marzec, kwiecień, maj 2015 r.
czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r.

Wskaźnik ten jest używany przy obliczaniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i FGŚP dla przedsiębiorców, osób z nimi współpracujących, dla osób wykonujących wolne zawody oraz dla młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego. Ponadto od niego zależy wysokość składki na PFRON oraz maksymalne kwoty przychodów osiąganych
przez emerytów i rencistów.

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie
lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów
Okres obowiązywania
styczeń, luty 2013 r.
marzec, kwiecień, maj 2013 r.
czerwiec, lipiec, sierpień 2013 r.
wrzesień, październik, listopad 2013 r.
grudzień 2013 r.
styczeń, luty 2014 r.
marzec, kwiecień, maj 2014 r.
czerwiec, lipiec, sierpień 2014 r.
wrzesień, październik, listopad 2014 r.
grudzień 2014 r.
Rocznie:
styczeń, luty 2015 r.
marzec, kwiecień, maj 2015 r.
czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r.

Kwoty równe 70%
przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego
2013 rok
2 457,20 zł
2 583,30 zł
2 618,10 zł
2 528,80 zł
2 556,20 zł
2014 rok
2 556,20 zł
2 676,40 zł
2 726,80 zł
2 618,00 zł
2 646,80 zł
31 822,80 zł
2015 rok
2 646,80 zł
2 759,90 zł
2 838,50 zł

Kwoty równe 130%
przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego
4 563,30 zł
4 797,40 zł
4 862,10 zł
4 696,30 zł
4 747,30 zł
4 747,30 zł
4 970,40 zł
5 063,90 zł
4 862,00 zł
4 915,50 zł
59 099,00 zł
4 915,50 zł
5 125,50 zł
5 271,40 zł
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Wpłaty na PFRON
Okres obowiązywania

Kwota

Podstawa prawna

marzec, kwiecień, maj 2012 r.
czerwiec, lipiec, sierpień 2012 r.
wrzesień, październik, listopad 2012 r.
grudzień 2012 r., styczeń, luty 2013 r.
marzec, kwiecień, maj 2013 r.
czerwiec, lipiec, sierpień 2013 r.

1 458,01 zł × r*
1 482,14 zł × r*
1 421,46 zł × r*
1 426,90 zł × r*
1 500,11 zł × r*
1 520,33 zł × r*

MP z 2012 r., poz. 62
MP z 2012 r., poz. 298
MP z 2012 r., poz. 585
MP z 2012 r., poz. 842
MP z 2013 r., poz. 88
MP z 2013 r., poz. 392

wrzesień, październik, listopad 2013 r.

1 468,49 zł × r*

MP z 2013 r., poz. 672

grudzień 2013 r., styczeń, luty 2014 r.

1 484,42 zł × r*

MP z 2013 r., poz. 904

marzec, kwiecień, maj 2014 r.

1 554,18 zł × r*

MP z 2014 r., poz. 148

czerwiec, lipiec, sierpień 2014 r.

1 583,44 zł × r*

MP z 2014 r., poz. 326

wrzesień, październik, listopad 2014 r.

1 520,30 zł × r*

MP z 2014 r., poz. 682

grudzień 2014 r., styczeń, luty 2015 r.

1 537,03 zł × r*

MP z 2014 r., poz. 1077

marzec, kwiecień, maj 2015 r.

1 602,70 zł × r*

MP z 2015 r., poz. 181

czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r.

1 648,31 zł × r*

MP z 2015 r., poz. 410

* r = (liczba pracowników zapewniająca osiągnięcie wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych –
liczba faktycznie zatrudnionych osób niepełnosprawnych).

Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Wyszczególnienie
Pracownik
Pracownik zatrudniony w szczególnie uciążliwych
warunkach
Młodociany:
– w I roku nauki
– w II roku nauki
– w III roku nauki
Emeryci i renciści*
Osoby niepełnosprawne

W 2011 r., 2012 r.1, 2013 r.2, 2014 r.3 i 2015 r.4
Kwota (zł)
1093,93
1458,57
145,86
175,03
204,20
182,32
1276,25

* Dotyczy emerytów i rencistów niebędących nauczycielami. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub
nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości
5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53, ust. 2 KN).
		 Kwota bazowa, stanowiąca podstawę obliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, o której mowa w art. 53, ust. 1
Karty Nauczyciela, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na 2011 r. (DzU z 2011 r., nr 29, poz. 150) w 2011 r. wynosi 2446,82 zł, a 110% tej kwoty – to 2691,50 zł. W art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na 2012 r. (DzU z 2012 r., poz. 273)
określa się kwotę bazową dla nauczycieli od 1.01.2012 r. w wysokości 2618,10 zł – 110% tej kwoty to 2879,91 zł.
Zgodnie z art. 15 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
(DzU z 2012 r., poz. 1456) w 2013 r. do ustalania odpisu na ZFŚS nauczycieli stosuję się kwotę bazową obowiązującą
1.01.2012 r. Tę samą kwotę na podstawie art. 10 ustawy z 8 listopada 2013 r. (DzU z 2013 r., poz. 1645) stosuje się do
ustalenia odpisu dla nauczycieli w 2014 r. oraz – na podstawie art. 12 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (DzU z 2014 r., poz. 1877) – również w 2015 r.
1
Art. 5a ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (DzU z 1996 r., nr 70, poz. 335 z późn. zm.); Obwieszczenie Prezesa GUS
z 18.02.2011 r. (MP z 2011 r., nr 15, poz. 156).
2
Art. 5b ustawy o ZFŚS.
3
Art. 5c ustawy o ZFŚS.
4
Wysokość odpisu na ZFŚS w 2015 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS. Tak wynika z art. 5d ustawy z 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). Wynagrodzenie to wynosi
2 917,14 zł (MP z 2011 r., nr 15, poz. 156).
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Wysokość odsetek od zaległości podatkowych
Okres obowiązywania
od 9 listopada 2010 r.
od 20 stycznia 2011 r.
od 6 kwietnia 2011 r.
od 12 maja 2011 r.
od 9 czerwca 2011 r.
od 10 maja 2012 r.
od 8 listopada 2012 r.
od 6 grudnia 2012 r.
od 10 stycznia 2013 r.
od 7 lutego 2013 r.
od 7 marca 2013 r.
od 9 maja 2013 r.
od 6 czerwca 2013 r.
od 4 lipca 2013 r.
od 9 października 2014 r.

Stawka
% w stosunku rocznym
12%
12,5%
13%
13,5%
14%
14,5%
14%
13,5%
13%
12,5%
11,5%
11%
10,5%
10%
8%

Podstawa prawna
MP z 2010 r., nr 83, poz. 993
MP z 2011 r., nr 8, poz. 75
MP z 2011 r., nr 31, poz. 361
MP z 2011 r., nr 39, poz. 446
MP z 2011 r., nr 50, poz. 557
MP z 2012 r., poz. 319
MP z 2012 r., poz. 846
MP z 2012 r., poz. 1008
MP z 2013 r., poz. 26
MP z 2013 r., poz. 90
MP z 2013 r., poz. 163
MP z 2013 r., poz. 442
MP z 2013 r., poz. 537
MP z 2013 r., poz. 596
MP z 2014 r., poz. 905

Wysokość obniżonych stawek odsetek od
zaległości podatkowych
Stawka
% w stosunku rocznym
10,13%

MP z 2011 r., nr 39, poz. 446

od 9 czerwca 2011 r.

10,5%

MP z 2011 r., nr 50, poz. 557

od 10 maja 2012 r.

10,88%

MP z 2012 r., poz. 319

od 8 listopada 2012 r.

10,5%

MP z 2012 r., poz. 846

od 6 grudnia 2012 r.

10,13%

MP z 2012 r., poz. 1008

od 10 stycznia 2013 r.

9,75%

MP z 2013 r., poz. 26

od 7 lutego 2013 r.

9,38%

MP z 2013 r., poz. 90

od 7 marca 2013 r.

8,63%

MP z 2013 r., poz. 163

od 9 maja 2013 r.

8,25%

MP z 2013 r., poz. 442

od 6 czerwca 2013 r.

7,88%

MP z 2013 r., poz. 537

od 4 lipca 2013 r.

7,5%

MP z 2013 r., poz. 596

6%

MP z 2014 r., poz. 905

Okres obowiązywania
od 12 maja 2011 r.

od 9 października 2014 r.

Podstawa prawna

Odsetki ustawowe
Okres obowiązywania
10.01.2005 r.–14.10.2005 r.
15.10.2005 r.–14.12.2008 r.
15.12.2008 r.–22.12.2014 r.
23.12.2014 r.

Stawka
% w stosunku rocznym
13,5%
11,5%
13%
8%

Podstawa prawna
DzU z 2005 r., nr 3, poz. 16
DzU z 2005 r., nr 201, poz. 1662
DzU z 2008 r., nr 220, poz. 1434
DzU z 2014 r., poz. 1858
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Centrala
VULCAN sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław
tel./faks: 71 757 29 29
www.vulcan.edu.pl

Centrum Obslugi Klienta
tel.: 71 757 29 29
cok@vulcan.edu.pl

Regiony

Ośrodki szkoleniowe

VULCAN sp. z o.o.
Region Północ

Ośrodek szkoleniowy w Sopocie

ul. M. Reja 13/15
81-874 Sopot

tel.: 71 757 29 29

VULCAN sp. z o.o.
Region Wschód

Ośrodek szkoleniowy w Warszawie

Ośrodek szkoleniowy w Łodzi

ul. Michała Kajki 74

ul. Brukowa 20

ul. Michała Kajki 74
04-621 Warszawa Anin

tel.: 71 757 29 29

tel.: 71 757 29 29

VULCAN sp. z o.o.
Region Południe

Ośrodek szkoleniowy w Lublinie

Ośrodek szkoleniowy w Krakowie

ul. Wolska 11

os. Złotego Wieku 75a

ul. Wolska 11
20-411 Lublin

tel.: 71 757 29 29

tel.: 71 757 29 29

VULCAN sp. z o.o.
Region Zachód

Ośrodek szkoleniowy w Katowicach

Ośrodek szkoleniowy we Wrocławiu

ul. Dąbrówki 16

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2

ul. Dąbrówki 16
40-081 Katowice

tel.: 71 757 29 29

tel.: 71 757 29 29

ul. M. Reja 13/15

Potrzebujesz pomocy przy pracy z naszymi aplikacjami?
Otrzymasz ją tu i teraz!

Nowość w ofercie

Gwarantują dostęp do usługi w wybranym,
dogodnym dla Państwa terminie.
Pomogą uniknąć błędów podczas wykonywania operacji w programach VULCAN.
Umożliwiają sprawdzenie, czy wykonana
operacja została wykonana prawidłowo.
Pomogą poszerzyć wiedzę dzięki zdalnym
i wygodnym szkoleniom typu webinarium.

Zapewniają możliwość weryfikacji arkuszy
organizacyjnych i umożliwiają uzyskanie
wsparcia w przygotowaniu planu lekcji.
Redukują koszty związane z dojazdami
na szkolenia i warsztaty.
Gwarantują spokój i poczucie bezpieczeństwa przy wykonywaniu ważnych operacji,
takich jak np. zatwierdzanie list płac.

Konsultacja zdalna – czyli telefoniczna pomoc konsultanta VULCAN
w korzystaniu z programów. Zakres konsultacji zależy od programu,
którego dotyczy. Usługa przeprowadzana jest w ustalonym, dogodnym
dla Państwa terminie.
Webinarium – nowoczesna forma szkolenia, dzięki której można szybko
i wygodnie podnieść swoje kompetencje. Podczas 1-2 godzinnego
spotkania on-line dowiedzą się Państwo o wielu zagadnieniach istotnych
podczas bieżącej pracy z programem. Podczas webinarium możliwe
jest zadawanie na czacie pytań prowadzącemu, dzięki czemu mogą
Państwo uzyskać informacje dodatkowe – nieujęte w prezentacji.
Analiza bazy danych – usługa umożliwia wyjaśnienie problemów
na jakie natrafili Państwo podczas pracy z programem. Analiza bazy będzie
przydatna zwłaszcza w przypadku obawy o błąd w programie lub niepewności,
czy aplikacja działa poprawnie. Analiza jest całkowicie bezpłatna w przypadku
stwierdzenia, że wskazany przez Państwa błąd danych wynika ze złego
działania programu.
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Finanse to:
> możliwość rozpoczęcia pracy
z programem w dowolnym
momencie roku;

> wystawianie dokumentów kasowych,
raportów kasowych, obsługa operacji
gotówkowych;

> intuicyjne prowadzenie księgowości,
tworzenie zestawień oraz sprawozdań
budżetowych i finansowych;

> prowadzenie rozliczeń z kontrahentami
oraz bieżącej kontroli sald należności
i zobowiązań;

> prowadzenie rejestrów sprzedaży
i zakupów towarów oraz usług
objętych podatkiem VAT, a także
sporządzanie deklaracji VAT;

> wystawianie dokumentów
sprzedaży i zakupu.

Wszystkie niezbędne funkcje w jednym programie!
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń i zamów bezpłatną prezentację programu:

71 757 29 29

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta
VULCAN tel. 71 757 29 29, e-mail: cok@vulcan.edu.pl

www.vulcan.edu.pl
Szczegółowe informacje znajdziesz na
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www.vulcan.edu.pl/uslugi-zdalne
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Szanowni Państwo!
Zachęcamy do prenumeraty naszego wydawnictwa. Zapewniamy, że dołożymy
wszelkich starań, aby każdy jego nowy numer docierał do Państwa jak najszybciej.

Prenumerata to gwarancja stałej ceny!
Warunki prenumeraty:
1. Prenumeratę wydawnictwa „Doradca. Kadry, finanse, zarządzanie oświatą”
można rozpocząć w dowolnym momencie.
2. Rocznie wydawanych jest 11 numerów pisma. Numer wakacyjny (lipiec – sierpień)
jest numerem łączonym.
3. Wydawca gwarantuje stałą cenę w czasie trwania prenumeraty.
4. Ceny prenumeraty:
a. prenumerata roczna – 264 zł,
b. prenumerata roczna (dla placówek, które posiadają licencję
na dowolny pakiet Optivum) – 209 zł.
5. Prenumeratę można zamówić:
a. faksem – numer 71 757 29 29,

Zmiany w podatku od towarów
i usług od 1 lipca 2015 r.
Fikcje prawne w przepisach prawa pracy
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych w wątpliwościach Czytelników

b. za pośrednictwem strony www.vulcan.edu.pl,
c. listownie – VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław.
6. Koszty wysyłki kolejnych numerów wydawnictwa ponosi wydawca.
7. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia wyślemy do zamawiającego
aktualny numer czasopisma „Doradca. Kadry, finanse, zarządzanie oświatą”.
8. Powyższe warunki prenumeraty obowiązują do czasu odwołania
i dotyczą wszystkich placówek oświatowych i jednostek samorządowych.

Wydawca:
VULCAN sp. z o.o.
ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, www.vulcan.edu.pl

Centrum Obsługi Klienta VULCAN
tel./faks: 71 757 29 29
cok@vulcan.edu.pl

KRS 0000153176, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 005993000, NIP 898-001-44-51, Kapitał zakładowy 2 700 000 zł
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