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WSTĘP

Niniejsze opracowanie ma charakter informatora i poradnika  Jego 
celem jest dostarczenie podstawowych informacji o zakresie obowiąz-
ków senatora jako pracodawcy w ramach prowadzonego przez sena-
tora biura senatorskiego  Ma służyć pomocą zarówno senatorom, jak 
i pracownikom biur senatorskich oraz asystentom senatora 

Zasadniczo opracowanie powstało na podstawie przepisów z za-
kresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego  
W opracowaniu skupiono się przede wszystkim na sprawach związa-
nych z realizacją przez senatora zadań pracodawcy i płatnika składek 
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz przeka-
zującego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ograni-
czając się jednak do zasygnalizowania najważniejszych problemów 
w tym zakresie 

Wyboru przepisów dokonano pod kątem problematyki występu-
jącej w biurze senatorskim 

W opracowaniu uwzględniono stan prawny na dzień 18 września 
2015 r 

Stosownie do zmian stanu prawnego elektroniczna wersja 
poradnika będzie aktualizowana i publikowana pod adresem:  
www senat gov pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/  

Poradnik sygnalizuje także najistotniejsze zmiany stanu prawne-
go w zakresie poruszonej w nim problematyki wynikające z wejścia 
w życie następujących nowelizacji:

 – ustawy z dnia 23 października 2014 r  o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz  U  
z 2014 r  poz  1831), zmiany wprowadzone przez art  1 pkt 3 lit  a i b 
tej ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r ,
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 – ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r  o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz  U  z 2015 r  poz  1220), wchodzi 
w życie z dniem 22 lutego 2016 r ,

 – ustawy z dnia 24 lipca 2015 r  o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz  U  z 2015 r  poz  1268), wchodzi 
w życie z dniem 2 stycznia 2016 r 

Poradnik senatora pracodawcy jest zmodyfikowaną, dla potrzeb 
senatorów, wersją „Poradnika posła pracodawcy”, przygotowanego 
w Biurze Obsługi Posłów Kancelarii Sejmu (dziękujemy Autorom 
i Dyrektorowi biura, panu Markowi Dąbrowskiemu, za zgodę na wy-
korzystanie materiału) 

Zespół Biura Spraw Senatorskich 
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I. STOSUNEK PRACY

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wy-
konywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
1605), senator może zatrudniać pracowników w biurze sena-
torskim we własnym imieniu na czas określony, nie dłuższy 
niż czas sprawowania mandatu.

Senator zatrudniając pracownika na podstawie umowy 
o pracę, staje się pracodawcą i w związku z tym mają do niego 
zastosowanie przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców regulowane 
są przez przepisy Kodeksu pracy (t j  Dz  U  z 2014 r  poz  1502 z późn  
zm ) oraz liczne przepisy pozakodeksowe 

obowiązki senatora jako pracodawcy wynikają nie tylko z ogól-
nie obowiązujących przepisów, ale są także określone w ustawie 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w wydanych na jej 
podstawie przepisach wykonawczych.

Ujednolicone teksty ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora oraz przepisów wykonawczych są opubli-
kowane w internecie pod adresem: www senat gov pl/warunki-wy-
konywania-mandatu-senatorskiego/  

Przepisy te nie tworzą zasad odmiennych niż ustalone w tym za-
kresie w przepisach Kodeksu pracy, a jedynie zawierają postanowie-
nia szczególne w kwestii dotyczącej np  zatrudniania przez senatora 
pracowników w biurze senatorskim 

Senator może powierzyć wykonywanie obowiązków związanych 
z prowadzeniem biura senatorskiego oraz z jego działalnością senator-
ską w terenie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, 
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osobom, z którymi zawarł umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia, 
umowę o dzieło), lub społecznym współpracownikom realizującym 
polecenia senatora nieodpłatnie 

Senator może zatrudniać pracowników niepełnosprawnych  
Podstawowym aktem normatywnym, regulującym warunki zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych, prawa i obowiązki pracodawców, 
jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t j  Dz  U  z 2011 r  
Nr 127, poz  721 z późn  zm )  Ustawa ta przewiduje różne formy po-
mocy ze środków PFRON dla pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne  Jednak senatorowie otrzymujący środki publiczne 
na funkcjonowanie biur senatorskich nie mogą zgodnie z tą ustawą 
korzystać z takiej formy pomocy, np  z refundacji składek na ubezpie-
czenia społeczne (art  26b ust  7 ww  ustawy) 

Inne formy zatrudnienia reguluje również:
 – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy (t j  Dz  U  z 2015 r  poz  149 z późn  zm ), która 
przewiduje zatrudnianie osób bezrobotnych, np  w ramach odby-
wania stażu u pracodawcy; ustawa ta określa zasady współpracy 
w tym zakresie urzędów pracy, jednostek samorządu terytorialne-
go i pracodawcy zamierzającego zatrudnić osobę bezrobotną,

 – ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych (Dz  U  Nr 166, poz  1608 z późn  zm ) 

Zgodnie z art  23 ust  4a ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora, senator jest zobowiązany podać Marszałkowi Senatu na-
stępujące dane dotyczące pracowników biura oraz współpracowni-
ków społecznych:
1  imię (imiona) i nazwisko,
2  datę urodzenia,
3  miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, 

w którym osoba została pracownikiem biura albo współpracow-
nikiem społecznym,

4  źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, 
w którym osoba została pracownikiem albo współpracownikiem 
społecznym,
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5  informację o wykonywanej działalności gospodarczej w trzylet-
nim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została pra-
cownikiem albo współpracownikiem społecznym 

Dane te są jawne i podawane do publicznej wiadomości przez 
Marszałka Senatu w formie zapisu elektronicznego  Dane są umiesz-
czane na stronie internetowej pod adresem: www senat gov pl  
Dokument, w których zawarte są wymienione wyżej informacje, 
potocznie jest nazywany oświadczeniem lobbingowym  Wzór tego 
oświadczenia można znaleźć na senackiej stronie internetowej w za-
kładce przeznaczonej dla biur senatorskich: www senat gov pl/warun-
ki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/  

senator nie może z ryczałtu przeznaczonego na funkcjonowa-
nie biura senatorskiego finansować zobowiązań wynikających 
z umów zawieranych przez senatora z osobami bliskimi  Osobami 
bliskimi, w rozumieniu § 7 ust  2 zarządzenia nr 10 Marszałka Senatu 
z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-tech-
nicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich, 
są osoby pozostające z senatorem w związku małżeńskim, w sto-
sunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokre-
wieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub związane z senatorem z tytułu przysposobienia, opieki lub ku-
rateli 

Szczegółowe kwestie dotyczące warunków zatrudniania i wyna-
gradzania pracowników w biurze senatorskim uregulowane są w na-
stępujących aktach wykonawczych do ustawy o wykonywaniu man-
datu posła i senatora:

 – wyżej wskazanym zarządzeniu nr 10 Marszałka Senatu z 9 czerwca 
2011 r.,

 – zarządzeniu nr 6 Marszałka Senatu z dnia 22 października 2001 r. 
w sprawie trybu obliczania oraz wypłacania nagród za wielolet-
nią pracę i odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu 
oraz trybu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich.
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Ujednolicone teksty zarządzeń są opublikowane pod adresem: 
www senat gov pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/  

1. Zawarcie umowy o pracę

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pra-
codawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodze-
niem (art  22 § 1 kp) 

Przy zachowaniu wymienionych warunków wykonywania pracy 
niedopuszczalne jest zastąpienie umowy o pracę umową cywilno-
prawną 

Przed nawiązaniem stosunku pracy pracodawca ma prawo żądać 
od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych, 
obejmujących:

 – imię (imiona) i nazwisko,
 – imiona rodziców, 
 – datę urodzenia,
 – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 – wykształcenie, 
 – przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

Od pracownika pracodawca ma prawo żądać, oprócz powyższych 
danych, innych danych osobowych pracownika, a także imion i na-
zwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich danych jest 
konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczegól-
nych uprawnień przewidzianych w prawie pracy oraz numeru PESEL 
pracownika (oraz NIP – jeżeli pracownik ma obowiązek posługiwania 
się tym identyfikatorem podatkowym) 

Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania wymienionych 
danych 
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Umowa o pracę

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każda umowa o pracę (bez 
względu na jej rodzaj) powinna być zawarta na piśmie oraz powinna 
określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warun-
ki pracy i płacy, w szczególności:
•	 rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia 

pracy,
•	 wymiar czasu pracy – w przypadku zatrudnienia w niepełnym 

miesięcznym wymiarze czasu pracy, wymiar ten należy określić 
ułamkiem (np  ½ etatu, ¾ etatu),

•	 wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem 
składników wynagrodzenia (art  29 § 1 kp) 
Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy 

pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy 
przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co 
do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art  29 § 2 kp) 

Umowa terminowa powinna zawierać oznaczenie terminu końco-
wego umowy  Umowa o pracę na czas określony zawarta z pracow-
nikiem biura senatorskiego powinna zawierać wskazanie, że zawarcie 
umowy na czas określony wynika z treści przepisu art  23 ust  4 usta-
wy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

Pracodawca informuje również pracownika na piśmie, nie póź-
niej niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 – obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu 
pracy,

 – częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 – wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynko-

wego,
 – obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy, 
dodatkowo o:

 – porze nocnej,
 – miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
 – przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia 

i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności 
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Senator pracodawca, zatrudniający mniej niż 20 pracow-
ników, nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy. 
W związku z tym przekazuje pracownikom na piśmie infor-
macje, o których mowa wyżej, w pełnym zakresie (art. 29 § 3 
i art. 104 § 2 kp).

Do nawiązania stosunku pracy dochodzi w terminie określonym 
w umowie o pracę jako „dzień rozpoczęcia pracy”, a jeżeli terminu 
tego nie określono – w dniu zawarcia umowy o pracę 

Rodzaje umów o pracę

Zgodnie z przepisami ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora oraz wydanymi na jej podstawie przepisa-
mi wykonawczymi, senator może zatrudniać pracowników 
w biurze we własnym imieniu na czas określony, nie dłuższy 
niż czas sprawowania mandatu (art. 23 ust. 4 ustawy).

Oznacza to, że senator nie ma możliwości zatrudniania pra-
cowników w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub 
umowy na czas trwania kadencji Senatu.

Uwaga: z dniem 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie usta-
wa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220). 
Nowelizacja ta wprowadza do Kodeksu pracy zmiany w za-
kresie zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów 
o pracę na czas określony, jak również dopuszczalności i okre-
sów wypowiedzenia takich umów.

Kodeks pracy wyróżnia następujące umowy o pracę zawierane na 
z góry określony czas (umowy terminowe):
•	 umowa na czas określony (w tym także umowa na czas określony 

zawarta w celu zastępstwa pracownika),
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•	 umowa na czas wykonania określonej pracy (z dniem 22 lutego 
2016 r  ten rodzaj umowy zniknie z Kodeksu pracy),

•	 umowa na okres próbny 
Wzór umowy o pracę jest opublikowany w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w spra-
wach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 
akt osobowych pracownika (Dz  U  z 1996 r  Nr 62, poz  286 z późn  
zm ) 

Publikujemy również wzór umowy na stronie: www senat gov pl/
warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/  

Umowa na okres próbny może poprzedzić każdą z umów o pracę. 
Okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy (art  25 § 2 kp) 

Umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej 
pracy i umowa na czas zastępstwa pracownika są umowami termi-
nowymi  Różnią się od siebie w zasadzie tylko sposobem określenia 
terminu rozwiązania tych umów 

Termin końcowy umowy o pracę na czas określony może być 
oznaczony bezpośrednio (poprzez wskazanie konkretnej daty kalen-
darzowej) i pośrednio (poprzez wskazanie okoliczności, której nadej-
ście w przyszłości strony przewidują) 

Pracodawca może również zawrzeć z pracownikiem umowę 
o pracę przewidującą zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu 
pracy  Nie może to jednak powodować ustalenia jego warunków 
pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowni-
ków wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wy-
miarze czasu pracy, z uwzględnieniem proporcjonalności wynagro-
dzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą do wymiaru 
czasu pracy pracownika 

Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek 
pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego 
w umowie o pracę 

Pomimo że określenie rodzaju umowy o pracę stanowi jej element 
obowiązkowy, niezawarcie stosownego postanowienia w jej treści 
nie pociąga za sobą nieważności tej umowy  Jednakże jeżeli z pozo-
stałych postanowień umowy lub z okoliczności nie będzie wynikało, 
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że strony zawarły umowę terminową, w razie sporu będzie należało 
przyjąć, iż nawiązana została umowa na czas nieokreślony 

Umowa o pracę zawarta przez senatora przed dniem 22 lu-
tego 2016 r. na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, albo 
na okres sprawowania mandatu powinna zawierać klauzulę 
o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodnio-
wym wypowiedzeniem.

Natomiast umowa o pracę na czas określony zawarta po 
wskazanej wyżej dacie, tj. po wejściu w życie nowelizacji 
z dnia 25 czerwca 2015 r. – zmieniającej Kodeks pracy z dniem 
22 lutego 2016 r. – z mocy prawa będzie mogła być rozwiąza-
na za wypowiedzeniem przez każdą ze stron bez konieczności 
umieszczania w umowie dodatkowych klauzul w tym zakre-
sie. Termin wypowiedzenia będzie uzależniony od okresu za-
trudnienia u danego pracodawcy, podobnie jak w przypadku 
umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nawiązując stosunek pracy, pracodawca zobowiązuje się zatrudnić 
pracownika za wynagrodzeniem (art  22 § 1 kp)  Pracownik nie może 
zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę 
(art  84 kp) 

Wynagrodzenie powinno być określone w sposób dokładny i nie-
pozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad 
jego wypłaty  Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie 
co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie 

Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, 
niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż 
w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego 

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia może być spełniony w inny 
sposób niż do rąk pracownika, jeżeli pracownik wyrazi na to zgodę 
na piśmie 

Zasadą jest, że wynagrodzenie wypłaca się za wykonaną pracę  
Przypadki wypłaty wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy 
określone są w art  92 Kodeksu pracy, tj :
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1  za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia 
w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu 
roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 
50  rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzo-
wego – pracodawca wypłaca pracownikowi 80% wynagrodzenia, 
chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pra-
cy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,

2  za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy 
lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie 
wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wy-
nagrodzenia,

3  za czas niezdolności do pracy wskutek poddania się niezbędnym 
badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców 
komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobra-
nia komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt 1 
– pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia 
Za czas niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 33 dni w cią-

gu roku kalendarzowego (lub 14 dni w przypadku pracownika, który 
ukończył 50  rok życia) pracownikowi przysługują świadczenia okre-
ślone w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(t j  Dz  U  z 2014 r  poz  159 z późn  zm ) 

Pracownik zachowuje również prawo do wynagrodzenia za czas 
niewykonywania pracy w przypadkach określonych w rozporządze-
niu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w spra-
wie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania 
pracownikom zwolnień od pracy (t j  Dz  U  z 2014 r  poz  1632)  Do 
tych przypadków należy m in  okres, kiedy pracodawca ma obowią-
zek zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
•	 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziec-

ka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, 
ojca, matki, ojczyma lub macochy,

•	 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu 
jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej 
osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bez-
pośrednią opieką 
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Zgodnie z tym rozporządzeniem pracodawca jest również zobowią-
zany zwolnić od pracy pracownika:

 – na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań 
lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami 
o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwal-
czaniu chorób wenerycznych,

 – będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa 
w celu oddania krwi oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia za-
leconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, 
jeżeli nie mogą one być przeprowadzone w czasie wolnym od pracy 
wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w biurze senator-

skim ustala senator w ramach środków finansowych przysługują-
cych na prowadzenie biura senatorskiego. Wysokość wynagrodzenia 
ustalona być powinna w umowie o pracę w kwocie brutto, tj  łącznie 
z zaliczką na podatek dochodowy oraz składkami na ZUS w części ob-
ciążającej ubezpieczonego (pracownika)  Wynagrodzenie za pracę przy-
sługujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu 
pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie ustalone na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę (Dz  U  z 2002 r  Nr 200, poz  1679 
z późn  zm )  Wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłaszana jest 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 
w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku 
Ustaw w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w terminie do dnia 
15 września każdego roku  Wynagrodzenie minimalne w 2015 r  wynosi 
1750 zł, od 1 stycznia 2016 r  zaś wynosić będzie 1850 zł 

Kopie umów o pracę zawartych z pracownikami oraz ich zmian 
w zakresie warunków pracy i płacy senator przekazuje do Biura 
Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu, w którym są one ewidencjo-
nowane i przechowywane 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodaw-
ców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz  U  z 1996 r  Nr 
62, poz  286 z późn  zm ) pracodawca odrębnie dla każdego pracow-
nika zakłada i prowadzi:
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•	 akta osobowe, które składają się z 3 części i obejmują dokumenty 
związane z ubieganiem się o zatrudnienie (m in  kwestionariusz 
osobowy, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, doku-
menty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, orzeczenie lekar-
skie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym 
stanowisku), nawiązaniem stosunku pracy i przebiegiem zatrud-
nienia pracownika (m in  umowa o pracę, orzeczenia lekarskie 
wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi 
i kontrolnymi) oraz związane z ustaniem zatrudnienia (m in  kopia 
wydanego pracownikowi świadectwa pracy), 

•	 kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w po-
szczególnych dobach, w tym pracę w godzinach nadliczbowych, 
a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedli-
wione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy 

Pracownicy biura senatorskiego otrzymują od senatora legityma-
cję pracownika biura senatorskiego według wzoru określonego przez 
Szefa Kancelarii Senatu 

Działalność senatora może być również wspierana przez 
współpracowników społecznych (asystentów społecznych).

Zadania związane z wykonywaniem przez senatora mandatu 
w terenie mogą realizować osoby niebędące pracownikami biura 
senatorskiego, tzw  społeczni współpracownicy (asystenci społeczni)  
społeczni współpracownicy działają z upoważnienia i w zakresie 
ustalonym przez senatora, wykonując zlecone przez senatorów zada-
nia nieodpłatnie.

Senator wydaje współpracownikowi społecznemu legitymację 
społecznego współpracownika senatora według wzoru określonego 
przez Szefa Kancelarii Senatu  Nie należy łączyć funkcji społecznego 
współpracownika (asystenta) z wykonywaniem pracy na rzecz sena-
tora na podstawie umowy o pracę albo innej odpłatnej umowy, np  
cywilnoprawnej (jak umowa o dzieło, umowa zlecenia) 

Senator wydaje legitymację pracownika i współpracowni-
ka społecznego.
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2. Rozwiązanie umowy o pracę

Kodeks pracy przewiduje różne sposoby rozwiązywania umów 
o pracę, uzależniając ich zastosowanie od szczególnych przyczyn roz-
wiązania stosunku pracy oraz rodzaju umowy o pracę 

Art  30 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że umowę o pracę rozwiązuje się:
•	 na mocy porozumienia stron,
•	 przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypo-

wiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
•	 przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypo-

wiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
•	 z upływem czasu, na który została zawarta (ten tryb dotyczy m in  

rozwiązania umowy zawartej przez senatora z pracownikiem na 
okres sprawowania mandatu senatorskiego),

•	 z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta 
Każda umowa, niezależnie od jej rodzaju, może być rozwiązana w try-

bie porozumienia stron  Z inicjatywą jej rozwiązania może wystąpić za-
równo pracownik, jak i pracodawca, składając stosowne oświadczenie 

Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę 
o pracę zawartą na:
•	 okres próbny,
•	 czas nieokreślony,
•	 czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli strony przewidzia-

ły taką możliwość (warunek ten dotyczy umowy zawartej przed 
dniem 22 lutego 2016 r ) 
rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wy-

powiedzenia. Pracownikowi w okresie wypowiedzenia przysługują 
wszystkie uprawnienia pracownicze 

Wzory pism dotyczących oświadczeń pracodawcy o wypowiedze-
niu umowy o pracę, wypowiedzeniu warunków umowy o pracę oraz 
rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia opublikowane są 
jako załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodaw-
ców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz  U  z 1996 r  
Nr 62, poz  286 z późn  zm ) 
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Wzory takie są również opublikowane na stronie internetowej: 
www senat gov pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/  

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem okre-
su, na który była zawarta, a przed jego upływem może być rozwiąza-
na za wypowiedzeniem 

Przy wypowiedzeniu umowy na okres próbny (art  34 kp) długość 
okresu wypowiedzenia uzależniona jest od czasu trwania umowy 
i wynosi:
•	 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
•	 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
•	 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące 

Przed dniem 22 lutego 2016 r. wypowiedzenie umowy na 
czas określony dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy umowa zo-
stała zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a strony prze-
widziały w umowie możliwość wcześniejszego jej rozwiązania 
za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy na czas 
określony wynosi w takim przypadku 2 tygodnie.

W dniu 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja 
Kodeksu pracy, zgodnie z którą każdą umowę na czas określo-
ny będzie można rozwiązać za wypowiedzeniem.

Okres wypowiedzenia będzie uzależniony od okresu za-
trudnienia u danego pracodawcy i wynosił będzie:
 – 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 

6 miesięcy,
 – 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 

6 miesięcy,
 – 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 

3 lata.
Uwaga: umowy o pracę na czas określony zawarte przed 

dniem 22 lutego 2016 r. będzie można wypowiedzieć na no-
wych zasadach tylko wtedy, gdy będą zawierały klauzulę 
o możliwości ich wypowiedzenia.

Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pra-
cy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym 
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wypowiedzeniem w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji praco-
dawcy (art  411 § 2 kp) 

Umowa na czas zastępstwa pracownika zawarta przed dniem 
22 lutego 2016 r  może być rozwiązana z zachowaniem trzydniowego 
okresu wypowiedzenia (art  331 kp)  Umowy o pracę na czas określony 
w celu zastępstwa pracownika, zawierane od dnia 22 lutego 2016 r , 
będą podlegały tym samym regułom w zakresie ich wypowiadania, 
co pozostałe umowy o pracę na czas określony 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub 
miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub 
w ostatnim dniu miesiąca (art  30  § 21 kp) 

Okres wypowiedzenia zaczyna biec od momentu skutecznego zło-
żenia przez stronę stosownego oświadczenia woli 

W Kodeksie pracy przewiduje się także możliwość wypowiedze-
nia warunków pracy lub płacy określonych w zawartej umowie 
o pracę  W takim przypadku stosuje się takie same terminy wypo-
wiedzenia, jakie obowiązują przy wypowiedzeniu umowy o pracę  
Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie 
jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach 
uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona 
w umowie o pracę, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku ka-
lendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i od-
powiada kwalifikacjom pracownika (art  42 § 4 kp) 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę:
•	 pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnię-

cia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu 
uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art  
39 kp),

•	 w czasie urlopu pracownika oraz innej usprawiedliwionej nie-
obecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres 
uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia 
(art  41 kp) 
Ochronie przed wypowiedzeniem, wynikającej z art  39 kp, nie 

podlegają pracownicy w wieku emerytalnym w sytuacji, gdy umowy 
o pracę ulegają rozwiązaniu wraz z nadejściem terminu, na jaki zosta-
ły zawarte, np  umowa na okres próbny czy umowa na czas określony 
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Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania 
określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która 
uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega prze-
dłużeniu do dnia porodu (art  177 § 3 kp) 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży 
lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji pracodawcy (art  177 § 4 kp) 

Pracownikowi w okresie wypowiedzenia dokonanego przez 
pracodawcę przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy 
w wymiarze zależnym od długości okresu wypowiedzenia (art  37 
kp)  Zwolnienie na poszukiwanie pracy zostało ograniczone tylko 
do przypadków, gdy okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 ty-
godnie  W okresie dwutygodniowego oraz jednomiesięcznego wy-
powiedzenia pracownikowi przysługują 2 dni robocze zwolnienia 
na poszukiwanie pracy (3 dni w przypadku trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia) 

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ma na celu 
natychmiastowe rozwiązanie istniejącego stosunku pracy  Tryb ten 
ma zastosowanie do wszystkich rodzajów umów o pracę  Skorzystać 
z niego może zarówno pracodawca, jak i pracownik, przy czym Kodeks 
pracy wyczerpująco określa przypadki, kiedy może to nastąpić 

Wśród przyczyn pozwalających pracodawcy rozwiązać umowę 
o pracę bez wypowiedzenia można wyróżnić te, które są niezawi-
nione przez pracownika (art  53 kp), oraz te, które są zawinione przez 
pracownika (art  52 kp) 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia 
(art. 53 kp):
•	 jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 – dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego 
pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

 – dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia 
i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez 
pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego 
pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do 
pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo cho-
robą zawodową,
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•	 w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z in-
nych przyczyn niż wymienione wyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc 
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia 

z winy pracownika w przypadku (art. 52 kp):
•	 ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiąz-

ków pracowniczych,
•	 popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę 

przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zaj-
mowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zo-
stało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

•	 zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do 
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku 
W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę 

zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca 
wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy (art  30 § 4 kp) 

Każde natomiast oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu 
umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno za-
wierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwoła-
nia do sądu pracy (art  30 § 5 kp) 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, 
jeżeli (art. 55 kp):
•	 zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy 

wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodaw-
ca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekar-
skim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia 
i kwalifikacje zawodowe,

•	 pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obo-
wiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres 
wypowiedzenia, a jeżeli umowa została zawarta na czas określony 
lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagro-
dzenia za okres 2 tygodni 
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wy-

powiedzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem przyczyny 
uzasadniającej rozwiązanie umowy 
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3. Wygaśnięcie umowy o pracę

Przez wygaśnięcie umowy o pracę rozumie się ustanie stosun-
ku pracy, które następuje wskutek zdarzeń prawnych określonych 
w Kodeksie pracy lub w przepisach szczególnych, a nie z woli stron 
umowy o pracę 

Do takich zdarzeń zalicza się:
•	 śmierć pracownika (art  631 § 1 kp),
•	 śmierć pracodawcy (art  632 § 1 kp),
•	 trzymiesięczny okres nieobecności pracownika w pracy w związku 

z jego tymczasowym aresztowaniem (art  66 § 1 kp),
•	 niezgłoszenia się pracownika do pracy w ciągu 30 dni po odby-

ciu służby wojskowej (art  122 ust  1 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(t j  Dz  U  z 2015 r  poz  827) 

4.  Świadectwo pracy

Pracodawca obowiązany jest niezwłocznie wydać pracow-
nikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wy-
gaśnięciem stosunku pracy.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od 
uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą (art. 97 
§ 1 kp).

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego praco-
dawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas okre-
ślony lub na czas wykonania określonej pracy, pracodawca ma obo-
wiązek wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy 
zatrudnienia na podstawie tych umów, zawartych w ciągu 24 mie-
sięcy, poczynając od zawarcia pierwszej umowy (tj  jedno świadec-
two pracy za okres dwóch lat), chyba że pracownik zażąda wydania 
świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu każdej z umów 
terminowych (lub świadectwa pracy za łączny okres zatrudnienia na 
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podstawie tych umów)  Pracodawca ma obowiązek wydać świadec-
two pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pra-
cownika 

Świadectwo pracy wydawane jest w dniu, w którym upływa 
dwuletni termin do jego wydania  Jeżeli jednak rozwiązanie lub wy-
gaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy 
przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się 
w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę 

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pra-
cy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadec-
twa. w razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, 
w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świa-
dectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania 
do sądu pracy.

w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okre-
su i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu 
rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także 
inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych 
i uprawnień z ubezpieczenia społecznego  Ponadto w świadectwie 
pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę 
w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  Na żądanie pra-
cownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wy-
sokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifika-
cjach 

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wy-
rządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wy-
dania niewłaściwego świadectwa pracy  Odszkodowanie przysługuje 
w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego 
powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni  Wypłacona w związku 
z tym wysokość odszkodowania obliczana jest według zasad obo-
wiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wy-
poczynkowy 

Wzór świadectwa pracy jest publikowany jako załącznik do roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. 
w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu 
jego wydawania i prostowania (Dz  U  z 1996 r  Nr 60, poz  282 z późn  
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zm ) i na stronie internetowej: www senat gov pl/warunki-wykony-
wania-mandatu-senatorskiego/  

Kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy senator przesy-
ła niezwłocznie do Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu (§ 16 
zarządzenia nr 10 Marszałka Senatu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania 
i znoszenia biur senatorskich – opublikowanego na stronie interneto-
wej wskazanej w poprzednim zdaniu) 

5. Urlopy pracownicze

Urlop wypoczynkowy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwane-
go, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo do urlopu jest pra-
wem osobistym i niezbywalnym pracownika  Nie może on zrzec się 
prawa do urlopu (art  152 kp)  Zawarcie przez strony w umowie o pra-
cę postanowienia, z którego wynikałoby zrzeczenie się przez pracow-
nika prawa do urlopu, jest nieważne (art  58 § 2 kc w zw  z art  300 kp) 

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalenda-
rzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu „z dołu”, 
z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu 
przysługującego mu po przepracowaniu roku  Prawo do kolejnych urlo-
pów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym 

Wymiar urlopu wynosi (art  154 § 1 kp):
•	 20 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 

lat,
•	 26 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 

10 lat 

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wy-
miaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę poda-
ny wyżej wymiar urlopu. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się 
w górę do pełnego dnia.
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Przykład wyliczenia urlopu dla pracownika zatrudnionego na pół 
etatu:

 – należy zastosować metodę przeliczenia dni urlopu na godziny pra-
cy, przyjmując za jeden dzień urlopu 8 godzin pracy;

 – przy udzielaniu urlopu pracownikowi zatrudnionemu na pół eta-
tu 10 dni urlopu oznacza 80 godzin, a 13 dni – 104 godziny czasu 
wolnego od pracy;

 – jeśli rozkład czasu pracy pracownika wynosi po 4 godziny od po-
niedziałku do piątku, to liczba dni pracy wykorzystanych na wy-
poczynek wyniesie 20 dni (80 godz  : 4 godz  = 20 dni) lub 26 dni 
(104 godz  : 4 godz  = 26 dni) 
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wy-

miar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez wzglę-
du na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy, 
a także okres nauki – w zależności od rodzaju ukończonej szkoły 

W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej 
stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego, nieza-
kończonego zatrudnienia, w części przypadającej przed nawiązaniem 
drugiego lub kolejnego stosunku pracy 

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu 
w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego 
prawo. Urlopu niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym 
należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego 
roku kalendarzowego 

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pra-
cy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymia-
rze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu 
pracy pracownika w danym dniu  Jeden dzień urlopu odpowiada 
8 godzinom pracy  Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pra-
cy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego 
wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy 
część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny do-
bowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, w którym ma być 
udzielony urlop 

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, ja-
kie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował  Zmienne składniki 
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wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wy-
nagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 
urlopu (albo 12 miesięcy w przypadku znacznego wahania składni-
ków wynagrodzenia) 

w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obo-
wiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli pracodawca 
udzieli mu urlopu (art. 1671 kp).

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości 
lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pra-
cy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art  171 § 1 kp)  
Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężne-
go, jeśli strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozosta-
wania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy 
o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwią-
zaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą 

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania urlopu wypoczynko-
wego, ustalania wysokości wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwi-
walentu pieniężnego za urlop określa rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania 
wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(Dz  U  z 1997 r  Nr 2, poz  14 z późn  zm ) 

W przypadku rozwiązania i nawiązania stosunku pracy z pracow-
nikiem uprawnionym do urlopu wypoczynkowego obowiązuje zasa-
da proporcjonalności wymiaru urlopu, odpowiednio do okresu prze-
pracowanego u dotychczasowego i kolejnego pracodawcy 

Pracownikowi uprawnionemu do kolejnego urlopu w roku kalen-
darzowym, w którym ustaje stosunek pracy, przysługuje urlop (art  
1551 kp): 
•	 u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym 

do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania 
stosunku pracy,

•	 u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
 – proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku 

kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż 
do końca danego roku kalendarzowego,
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 – proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalen-
darzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca 
danego roku kalendarzowego 

Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku 
kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż przy-
sługujący u dotychczasowego pracodawcy, przysługuje u kolejnego 
pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze  Łączny wy-
miar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż 
wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pra-
codawców 

Przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc 
pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracowni-
kowi  Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do 
pełnego miesiąca  Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego 
pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy 
następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do 
pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca 

Pracownik, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, 
a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym 
wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający (art  158 kp) 

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części  
W takim przypadku co najmniej jedna część urlopu powinna trwać 
nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (art  162 kp) 

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracowni-
ka i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlo-
pu w każdym roku kalendarzowym  Pracownik zgłasza żądanie naj-
później w dniu rozpoczęcia urlopu (art  1672 kp)  Urlop na żądanie 
nie podlega planowaniu 

Urlop bezpłatny (art. 174 kp)

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu 
urlopu bezpłatnego  Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do 
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze – za wyjąt-
kiem przypadków uregulowanych odmiennie w przepisach szczegól-
nych  Dotyczą one głównie urlopów celowych, np :
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 • w celu odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej 
służby wojskowej (art  124 ust  2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t j  
Dz  U  z 2015 r  poz  827),

 • w związku z kształceniem się w Krajowej Szkole Administracji 
Publicznej przez urzędników i pracowników administracji publicz-
nej (art  6 ust  5 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole 
Administracji Publicznej (t j  Dz  U  z 2015 r  poz  248) 

Pracodawca za pisemną zgodą pracownika może również udzielić 
pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u in-
nego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie 
porozumieniu między pracodawcami  Okres tego urlopu wlicza się do 
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotych-
czasowego pracodawcy (art  1741 kp) 

W okresie urlopu bezpłatnego pracownik nie zachowuje prawa do 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego 

 
Urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński  

(art. 180 i 1821 kp)

Uwaga: z dniem 2 stycznia 2016 r  wchodzi w życie ustawa 
z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz nie-
których innych ustaw (Dz  U  z 2015 r  poz  1268)  Nowelizacja ta 
wprowadza do Kodeksu pracy zmiany dotyczące rodzajów urlo-
pów związanych z rodzicielstwem i opieką nad dzieckiem oraz za-
sad ich udzielania 

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 

porodzie,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym po-

rodzie,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym po-

rodzie,
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 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym 
porodzie,

 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy 
jednym porodzie 

Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypa-
dać przed przewidywaną datą porodu  Pracownica, po wykorzystaniu 
po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu, ma prawo zrezygnować 
z pozostałej jego części  Niewykorzystaną część urlopu macierzyńskie-
go udziela się pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, jeżeli 
na piśmie wystąpi z takim wnioskiem 

Pracownicy przysługuje na jej pisemny wniosek także prawo do 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, udzielanego jednorazowo 
albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po dru-
giej, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po 
wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego  

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego uzależniony jest 
od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi do 6 tygo-
dni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie 
lub do 8 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 
przy jednym porodzie  

Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać także 
pracownik – ojciec wychowujący dziecko, jeżeli pracownica skróci-
ła okres korzystania z urlopu macierzyńskiego i pracownik – ojciec 
korzystał z niewykorzystanej przez pracownicę części urlopu macie-
rzyńskiego oraz w sytuacji, gdy pracownica po wykorzystaniu urlopu 
macierzyńskiego nie zamierza korzystać z dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego 

Uwaga: z dniem 2 stycznia likwiduje się dodatkowy urlop macie-
rzyński oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 
(w zamian za to wydłużeniu ulega urlop rodzicielski) 

Urlop rodzicielski (art. 1821a kp)

Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu 
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rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci 
urodzonych przy jednym porodzie 

Uwaga: od 2 stycznia 2016 r  wymiar tego urlopu będzie wynosił:
 • do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • do 34 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 

przy jednym porodzie 
Od tej daty urlop rodzicielski udzielany będzie po wykorzystaniu 

urlopu macierzyńskiego (likwidacji ulegnie bowiem dodatkowy urlop 
macierzyński) albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 
okresowi urlopu macierzyńskiego 

Urlop rodzicielski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika 
jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna 
nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jed-
na po drugiej  

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice 
dziecka 

Urlop ojcowski (art. 1823 kp)

Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje urlop 
ojcowski w wymiarze 2 tygodni nie dłużej niż:

 • do ukończenia przez dziecko 12  miesiąca życia albo
 • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowie-

nia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 7  roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż 
do ukończenia przez nie 10  roku życia  
Uwaga: od 2 stycznia 2016 r  ww  dwunastomiesięczne terminy na 

skorzystanie z urlopu ojcowskiego ulegają wydłużeniu do 24 miesięcy 
Pracownik – ojciec wychowujący dziecko w ciągu 7 dni przed roz-

poczęciem urlopu ojcowskiego składa pisemny wniosek, który praco-
dawca jest obowiązany uwzględnić  
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Urlop wychowawczy (art. 186 kp)

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlo-
pu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy w celu sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez dziecko 5  roku życia  Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnie-
nia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia 

Uwaga: od 2 stycznia 2016 r  z urlopu wychowawczego będzie 
można korzystać nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w któ-
rym dziecko kończy 6  rok życia 

W wyjątkowej sytuacji, związanej ze stanem zdrowia dziecka, po-
twierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepeł-
nosprawności, urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat, może być udzie-
lony ponownie, bez względu na to, czy pracownik korzystał z urlopu 
wychowawczego, jeżeli dziecko nadal wymaga osobistej opieki pra-
cownika 

Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w pięciu 
częściach 

6. Wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do pracy  
lub z pracy

Podstawowe zagadnienia związane z postępowaniem pracodawcy 
w sytuacji wystąpienia w miejscu pracy wypadku przy pracy regulu-
ją postanowienia Kodeksu pracy (art  234–2371), ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (t j  Dz  U  z 2015 r  poz  1242) oraz rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz  U  z 2009 r  Nr 105, 
poz  870) 

W powyższych przepisach określone zostały działania, jakie po-
winien podjąć pracodawca, ażeby wyeliminować lub ograniczyć za-
grożenia spowodowane wypadkiem przy pracy, zapewnić udzielenie 
pierwszej pomocy poszkodowanym oraz ustalić przyczyny wypadku 
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i zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym sytu-
acjom w przyszłości 

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to 
pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego 
przełożonego 

Definicja wypadku przy pracy

wypadek przy pracy jest zdarzeniem nagłym, wywołanym przy-
czyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło 
w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwy-
kłych czynności lub poleceń przełożonych,

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czyn-
ności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy 
w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania 
obowiązku wynikającego ze stosunku pracy 
Warunki określające pojęcie wypadku przy pracy muszą być speł-

nione łącznie 
Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wy-

wołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które 
nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego, np. podczas:

 • wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia,
 • współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy zle-

cenia,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy 

o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z któ-
rym osoba pozostaje w stosunku pracy,

 • odbywania szkolenia lub stażu przez osobę pobierającą stypen-
dium w okresie odbywania tego szkolenia lub stażu na podstawie 
skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy 
na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu 

pracownik uległ w czasie podróży służbowej.
Ustawodawca podzielił wypadki przy pracy w zależności od skut-

ków, jakie wywołują, oraz liczby osób poszkodowanych na:
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 • śmiertelne, w wyniku których nastąpiła śmierć w okresie nieprze-
kraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku,

 • ciężkie, w wyniku których nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, 
m in  utrata wzroku, słuchu, mowy, trwałe poważne zniekształce-
nia lub zeszpecenia ciała,

 • zbiorowe, którym uległy co najmniej dwie osoby,
 • pozostałe, powodujące inne skutki niż wymienione wyżej 

Obowiązki pracodawcy

Przepisy powołane wyżej nakładają na pracodawcę obowiązek 
podjęcia działań zmierzających do ustalenia okoliczności i przyczyn 
zaistniałego wypadku przy pracy 

W sytuacji zaistnienia śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wy-
padku przy pracy oraz każdego wypadku, który wywołał wymienio-
ne skutki, mającego związek z pracą, Kodeks pracy zobowiązuje pra-
codawcę do niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego 
inspektora pracy i prokuratora oraz do poniesienia kosztów związa-
nych z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku (art  234 kp) 

Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy 
pracy, a protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pra-
cy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową powinien przecho-
wywać przez 10 lat 

Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca 
ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający 
dostęp do miejsca wypadku osób niepowołanych 

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje powołany 
przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi 
pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny in-
spektor pracy 

Na zakończenie postępowania ustalającego przyczyny i okoliczno-
ści wypadku sporządza się protokół powypadkowy – według wzo-
ru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadku przy pracy (Dz  U  z 2004 r  Nr 227, poz  2298) 
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Senator pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby 
bhp. W biurze senatorskim nie działa również społeczna in-
spekcja pracy. W związku z tym zespół powypadkowy tworzą:

 • zamiast pracownika służby bhp – senator lub pracownik 
zatrudniony przy innej pracy, któremu senator powierzył 
wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza za-
kładu pracy,

 • zamiast społecznego inspektora pracy – przedstawiciel pra-
cowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończe-
niu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jeżeli senator nie może utworzyć zespołu powypadkowego 

w składzie wyżej wymienionym, tworzą go senator i specjali-
sta spoza zakładu pracy.

Zadania i organizację społecznej inspekcji pracy określa art  185 kp 
oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (t j  
Dz  U  z 2015 r  poz  567)

Z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę 
należy zapoznać pracownika, który uległ wypadkowi, lub członków 
rodziny pracownika, który zmarł w wyniku wypadku  Pracownik ma 
prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w pro-
tokole powypadkowym 

Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest 
wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą 
mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących 
z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania 
dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia  Do protoko-
łu powypadkowego dołącza się m in  zapis wyjaśnień poszkodowa-
nego i informacji uzyskanych od świadków wypadku 

Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocz-
nie doręcza poszkodowanemu pracownikowi (w razie wypadku 
śmiertelnego członkom rodziny zmarłego pracownika) i Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych  Jeżeli protokół dotyczy wypadku śmiertel-
nego, ciężkiego lub zbiorowego, przekazuje go również właściwemu 
inspektorowi pracy 
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Protokół powypadkowy sporządza się nie później niż w terminie 
14 dni od daty zawiadomienia o wypadku  Zespół powypadkowy 
sporządza protokół powypadkowy i wraz z pozostałą dokumentacją 
powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdze-
nia  Pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy nie później niż 
w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia 

Na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego praco-
dawca jest zobowiązany sporządzić statystyczną kartę wypadku przy 
pracy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy 
pracy (Dz  U  z 2009 r  Nr 14, poz  80 z późn  zm ) 

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, przysługujące pracow-
nikom biura senatorskiego, przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych  Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego 
związek z wypadkiem przy pracy ustala lekarz orzecznik lub komisja 
lekarska  Zasady orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku 
na zdrowiu, tryb postępowania o wypłatę jednorazowego odszko-
dowania (w tym obowiązki płatnika składek) określa rozporzą-
dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r  
w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwa-
łym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego 
uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodo-
wania (t j  Dz  U  z 2013 r  poz  954) 

Z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej poszkodowa-
nemu przysługują świadczenia wymienione w ustawie o ubezpiecze-
niu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  
Są to m in :

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • jednorazowe odszkodowanie,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta szkoleniowa,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień 

ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
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Członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego przysługują m in :
 • jednorazowe odszkodowanie,
 • renta rodzinna,
 • dodatek do renty rodzinnej 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia przyznania świadcze-
nia z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku:

 • nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypad-
ku,

 • nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku 
zdarzenia za wypadek przy pracy,

 • gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwier-
dzenia bezpodstawne 

wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy określa usta-
wa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (t j  Dz  U  z 2015 r  poz  748 z późn  zm ) 

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zda-
rzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze 
do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności 
stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była naj-
krótsza i nie została przerwana (chyba że przerwa była życiowo uza-
sadniona, jej czas nie przekraczał granic potrzeby lub, nie będąc drogą 
najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, 
najdogodniejsza) 

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do 
pracy lub z pracy do domu, również drogę do miejsca lub z miejsca:
1  innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubez-

pieczenia rentowego,
2  zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo spo-

łecznych,
3  zwykłego spożywania posiłków,
4  odbywania nauki lub studiów 

Ustalania okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pra-
cy lub z pracy dokonują w stosunku do pracowników pracodawcy, 
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a w stosunku do pozostałych ubezpieczonych inne podmioty (np  zle-
ceniodawca, pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium 
odbywa staż na podstawie skierowania wydanego przez podmiot 
kierujący) w karcie wypadku 

Wzór karty wypadku określa rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do 
pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wy-
padku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia (t j  
Dz  U  z 2013 r  poz  924) 

Ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub 
z pracy, przysługują, po spełnieniu określonych w ustawie o emerytu-
rach i rentach z FUS warunków, następujące świadczenia:

 – renta z tytułu niezdolności do pracy (okresowa lub stała),
 – renta szkoleniowa 

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Obowiązki pracodawcy dotyczące zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy określone zostały w dziale dziesiątym Kodeksu pra-
cy zatytułowanym „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz aktach 
wykonawczych, m in  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t  j  Dz  U  z 2003 r  Nr 169, poz  
1650 z późn  zm ) 

Obowiązki związane z bhp pracodawca realizuje w stosunku do 
pracowników, jak również osób świadczących pracę na innej podsta-
wie niż stosunek pracy, np  osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych, uczniów i studentów odbywających praktyki 

Zgodnie z art  23711 kp pracodawca zatrudniający do 100 pracow-
ników nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higie-
ny pracy i powierza wykonywanie zadań tej służby pracownikowi 
zatrudnionemu przy innej pracy, spełniającemu wymagania kwali-
fikacyjne określone w niżej powołanym rozporządzeniu dla pracow-
ników tej służby  W przypadku braku kompetentnych pracowników 
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pracodawca może powierzyć realizację wyżej wymienionych zadań 
specjalistom spoza zakładu pracy 

Pracodawca może również sam wykonywać zadania służby bhp, 
jeżeli zatrudnia do 10 pracowników i ukończył niezbędne szkolenie 
w tym zakresie 

Osoby pełniące zadania w zakresie bhp powinny spełniać wy-
mogi kwalifikacyjne oraz ukończyć odpowiednie szkolenie, określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz  U  z 1997 r  Nr 109, poz  704 
z późn  zm ) 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktu-
alnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań 
do pracy na określonym stanowisku (art  229 § 4 kp) 

wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane 
do pracy (art  229 § 1 kp) 

Badaniom wstępnym nie podlegają:
 • osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego praco-

dawcy na to samo stanowisko lub stanowisko o takich samych 
warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej 
w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umo-
wy o pracę z tym pracodawcą,

 • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowi-
sko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego 
stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzecze-
nie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w wa-
runkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, 
a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warun-
kom występującym na danym stanowisku pracy (z wyłączeniem 
osób przyjmowanych do wykonywania pracy szczególnie niebez-
piecznych); powyższe zwolnienie stosuje się również w przypadku 
przyjmowania do pracy osób pozostających jednocześnie w sto-
sunku pracy z innym pracodawcą  

okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy 
w terminach wskazanych przez lekarza podczas badań profilaktycznych 
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kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy w przy-
padku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowa-
nej chorobą, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na 
dotychczasowym stanowisku 

Badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowa-
nia wydanego przez pracodawcę  Badania te są przeprowadzane na 
koszt pracodawcy 

Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz okre-
sowo jest obowiązany zapewnić pracownikowi odbycie odpowied-
niego do rodzaju pracy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  Szkolenie to nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez 
pracownika pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował 
u danego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem z tym praco-
dawcą kolejnej umowy o pracę 

Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy 
(art  2373 kp)  

Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie 
się z przepisami oraz zasadami bhp (art. 2374 kp). oświadczenie to jest 
przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Również pracodawca jest obowiązany do odbycia szkolenia bhp 
w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiąz-
ków 

Szczegółowe zasady oraz zakres szkolenia reguluje rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz  U  z 2004 r  Nr 180, 
poz  1860 z późn  zm ) 

Pracodawca jest obowiązany także zapewnić środki niezbędne 
do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania 
pożarów i ewakuacji pracowników, wyznaczyć pracowników do po-
dejmowania działań w tym zakresie oraz zapewnić łączność ze służ-
bami wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej  Działania 
pracodawcy powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowa-
dzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób 
przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu wy-
stępujących zagrożeń 
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Do obowiązków pracodawcy należy również zapewnienie pra-
cownikom odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz do-
starczenie niezbędnych środków higieny osobistej 

8. Świadczenia z zakładowego funduszu  
świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został uregulowany 
w przepisach ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (t j  Dz  U  z 2015 r  poz  111) 

Obowiązek tworzenia funduszu na zasadach określonych w tej 
ustawie ograniczony został do pracodawców, którzy zatrudniają co 
najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty 

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników może utwo-
rzyć fundusz na zasadach określonych w ustawie lub może wypłacać 
świadczenie urlopowe 

Senator zatrudniający w biurze senatorskim nie więcej niż 
20 pracowników może dokonać wyboru sposobu realizowa-
nia świadczenia na rzecz pracowników poprzez:
• utworzenie funduszu świadczeń socjalnych albo
• wypłacanie świadczenia urlopowego.

Senator, który zdecyduje się utworzyć fundusz świadczeń socjal-
nych, zobowiązany jest utworzyć go oraz dysponować środkami tego 
funduszu na zasadach ustalonych wyżej powołaną ustawą 

Świadczenia, o których mowa wyżej (odpis na ZFŚS lub świadcze-
nie urlopowe), senatorowie finansują ze środków (ryczałtu) przezna-
czonych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biu-
ra senatorskiego  Podlegają one rozliczeniu na zasadach określonych 
w zarządzeniu nr 10 Marszałka Senatu z dnia 9 czerwca 2011 r. w spra-
wie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowa-
nia i znoszenia biur senatorskich 

informację o nietworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadcze-
nia urlopowego pracodawca przekazuje pracownikom w pierwszym 
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miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego 
pracodawcy 

Świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku każdemu pra-
cownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalen-
darzowych.

Wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do 
wymiaru czasu pracy pracownika 

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wyso-
kości odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego, przyjętego 
do wyliczenia funduszu świadczeń socjalnych, tj  wysokości 37,5% 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 
w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (jeżeli 
jest wyższe) 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes GUS w Dzien-
niku Urzędowym RP „Monitor Polski” nie później niż do dnia 20 lu-
tego każdego roku 

Świadczenie urlopowe do wysokości nieprzekraczającej rocznie 
kwoty odpisu podstawowego oraz świadczenia finansowane z za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych nie stanowią podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  Podlegają natomiast 
podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t j  Dz  U  z 2012 r  poz  361 z późn  zm ) 

9. Nagrody za wieloletnią pracę  
i odprawa w związku z zakończeniem kadencji Senatu  
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Pracownicy zatrudnieni w biurze senatorskim na podsta-
wie umowy o pracę mają prawo do nagrody za wieloletnią 
pracę, odprawy na zakończenie kadencji Senatu oraz dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego.
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Zgodnie z art  23 ust  6 i 7 ustawy o wykonywaniu mandatu po-
sła i senatora oraz zarządzeniem nr 6 Marszałka Senatu z dnia 22 paź-
dziernika 2001 r. w sprawie trybu obliczania oraz wypłacania nagród 
za wieloletnią pracę i odpraw w związku z zakończeniem kadencji 
Senatu oraz trybu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia roczne-
go pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich 
pracownikom biur senatorskich przysługują następujące świadczenia:
1. nagroda za wieloletnią pracę w wysokości:

 • po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego,
 • po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego,

2. odprawa w związku z zakończeniem kadencji senatu (pracowni-
kom zatrudnionym w dniu zakończenia kadencji Senatu) w wy-
sokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres zatrudnienia 
w biurze wynosił co najmniej połowę okresu trwania kadencji,

 • odpowiadającej części jednomiesięcznego wynagrodzenia, ob-
liczanej za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do 
przepracowanego okresu, jeżeli okres zatrudnienia w biurze 
wynosił mniej niż połowę okresu trwania kadencji,

3. dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, w wysokości 
i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o do-
datkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek 
sfery budżetowej (t j  Dz  U  z 2013 r  poz  1144) 
senator ustala prawo pracownika do wymienionych świadczeń 

oraz je wypłaca. 
Środki na wypłatę wymienionych świadczeń pracownikom za-

trudnionym przez senatora przekazywane są przez kancelarię senatu 
na udokumentowany wniosek senatora, złożony w kancelarii 
senatu na 30 dni przed planowanym terminem wypłaty nagrody, 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego czy też odprawy  Senatorowie 
przekazują do Biura Finansowego Kancelarii Senatu rozliczenie wy-
płaconych kwot, tj  imienne listy płac wraz z dowodami odpowiednio 
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opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdro-
wotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych  
W przypadku braku na liście płac podpisu pracownika do listy dołącza 
się dowód wpłaty świadczenia na rachunek bankowy pracownika 

Wypłat z tytułu nagród za wieloletnią pracę i odpraw na zakoń-
czenie kadencji nie wlicza się do podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne  Natomiast wypłaty 
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego podlegają składkom 
na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne 

10. Podróże służbowe pracowników na terenie kraju

Podróżą służbową jest wykonanie zadania służbowego poza 
miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza 
stałym miejscem pracy (art  775 kp)  Zasady ustalania oraz wysokość 
należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbo-
wej na obszarze kraju określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie  należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub sa-
morządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
(Dz  U  z 2013 r  poz  167)  Tekst rozporządzenia jest opublikowany 
również pod adresem: www senat gov pl/warunki-wykonywania-
-mandatu-senatorskiego/  

Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie do pracowników 
zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfe-
ry budżetowej  Ich stosowanie nie jest natomiast obligatoryjne dla 
pracowników zatrudnionych w innych jednostkach  W jednostkach 
nienależących do sfery budżetowej (np  w biurach senatorskich) pra-
codawca może stosować przepisy wymienionego rozporządzenia lub 
może określić warunki wypłacania należności z tytułu podróży służ-
bowej np  w umowie o pracę  Postanowienia umowy o pracę w tym 
zakresie nie mogą jednak ustalać diety za dobę podróży służbowej 
w wysokości niższej niż dieta określona w rozporządzeniu (art  775 kp) 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pracownikom z tytułu po-
dróży służbowej przysługują:
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 • diety,
 • zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miej-

scowej, 
 • zwrot kosztów noclegów, 
 • zwrot kosztów innych niezbędnych udokumentowanych wydat-

ków określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do 
uzasadnionych potrzeb 
dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyży-

wienia w czasie podróży służbowej 
Przy obliczaniu diety stosuje się następujące zasady:

 • jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
 – mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 – od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety,
 – ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości,

 • jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysłu-
guje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 – do 8 godzin – przysługuje połowa diety,
 – ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości 

Dieta nie przysługuje:
 • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowe-

go pracownika,
 • jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne codzienne wyżywie-

nie 
Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wy-

żywienia, przyjmując że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniada-
nie – 25% diety, obiad – 50% diety, kolacja – 25% diety 

W poleceniu wyjazdu służbowego pracodawca określa m in  
środki transportu  Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu 
określonego środka transportu z uwzględnieniem przysługującej 
pracownikowi ulgi  Do rozliczenia kosztów podróży pracownik za-
łącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki  
Nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami  Jeżeli uzy-
skanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa 
pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku 
jego udokumentowania 
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Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na prze-
jazd w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pra-
codawcy  Wówczas pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejaz-
du według stawek za jeden kilometr przebiegu 

Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej pracow-
nikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami 
komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety  Za nocleg pracow-
nikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości potwierdzonej faktu-
rą VAT lub rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową 
niż dwudziestokrotność stawki diety  Pracownikowi, któremu nie za-
pewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedstawił rachunku za 
nocleg, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety  
Ryczałt przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy 
godziną 21 a 7 

koszty podróży służbowych pracowników podróżujących na po-
lecenie senatora mogą być pokrywane z ryczałtu przeznaczonego na 
wydatki związane z funkcjonowaniem biura senatorskiego  Z ryczałtu 
na prowadzenie biura senatorskiego mogą być również finansowane 
przejazdy współpracowników społecznych senatora (podróżujących 
na polecenie senatora) na podstawie zatwierdzonych przez senato-
ra dokumentów finansowych, określających wysokość poniesionych 
kosztów 
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II. UMOWY CYWILNOPRAWNE

Senator może zawierać z osobami fizycznymi umowy cy-
wilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło) i powierzać 
tym osobom zadania np. związane z obsługą senatora w tere-
nie.

Zawarcie takiej umowy nie może jednak budzić wątpliwości co do 
kwalifikacji prawnej zatrudnienia, a postanowienia umowy nie mogą 
wskazywać na stosunek pracy 

Ponieważ o kwalifikacji prawnej zatrudnienia decyduje nie nazwa 
zawartej umowy lecz jej treść, to zawarcie z osobą fizyczną umowy 
zlecenia (umowy o dzieło) w warunkach sugerujących nawiązanie 
stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, z mocy prawa 
jest zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę  Osoba, z którą za-
warto umowę cywilnoprawną będącą faktycznie umową o pracę, 
będzie mogła dochodzić przed sądem pracy roszczeń przysługujących 
pracownikom 

1. Umowa zlecenia

Przepisy dotyczące umowy zlecenia zawarte są w Kodeksie cywil-
nym w art  734–751 

Przedmiotem umowy zlecenia jest dokonanie określonej czynno-
ści prawnej dla dającego zlecenie.

Umowa zlecenia jest umową starannego działania  Przyjmujący 
zlecenie zobowiązany jest do świadczenia określonego działania przy 
dołożeniu należytej staranności 



48

W umowie zlecenia występują dwie strony: zleceniodawca i zle-
ceniobiorca  W odróżnieniu od umowy o pracę, którą można zawrzeć 
tylko z osobą fizyczną, zlecenie mogą przyjmować również osoby 
prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej 

Zlecenie może mieć charakter odpłatny, jak i nieodpłatny. Jednak 
ze względu na gospodarcze znaczenie umów o świadczenie usług 
świadczenie to powinno być odpłatne 

W interesie zleceniodawcy leży, aby dla celów dowodowych w tre-
ści umowy wyraźnie zaznaczyć, że ma ona charakter nieodpłatny, jeżeli 
zleceniobiorca zobowiązał się ją wykonać bez wynagrodzenia 

wygaśnięcie umowy zlecenia następuje z reguły przez wykona-
nie zleconej usługi  Każda ze stron może tę umowę wypowiedzieć 
w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym, gdy zajdą po 
temu ważne powody 

W wypadku wypowiedzenia umowy, dający zlecenie powinien 
zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu 
należytego wykonania zlecenia  Jeżeli zlecenie miało charakter od-
płatny, obowiązany jest ponadto uiścić zleceniobiorcy część wyna-
grodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli 
wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także na-
prawić szkodę  Odpowiedzialność za szkodę spoczywa natomiast na 
przyjmującym zlecenie, gdy umowa odpłatna została przez niego bez 
ważnego powodu wypowiedziana (art  746 § 1 i 2 kc) 

2. Umowa o dzieło

Przepisy dotyczące umowy o dzieło zawarte są w Kodeksie cywil-
nym w art  627–646 

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się 
do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wy-
nagrodzenia.

Umowa o dzieło zawierana jest między zamawiającym a przyj-
mującym zamówienie  W roli stron mogą występować zarówno oso-
by fizyczne, jak i osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne  
Kodeks cywilny nie wprowadza tu bowiem żadnych ograniczeń co 



4948

do zakresu podmiotowego  Przepisy nie zawierają też zastrzeżeń co 
do formy umowy  Może być więc ona dowolna – pisemna lub ustna  
Forma pisemna zastrzeżona została w Kodeksie cywilnym wyłącznie 
dla celów dowodowych  Jej zaniechanie nie powoduje więc nieważ-
ności czynności prawnej 

W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty okre-
ślonego wynagrodzenia 

W odróżnieniu od umowy zlecenia i umowy o pracę, przedmiotem 
umowy jest nie tylko samo prowadzenie działalności, ale doprowa-
dzenie do osiągnięcia określonego rezultatu  Rezultat w postaci dzieła 
może mieć charakter materialny albo niematerialny  Zawsze musi być 
przy tym wytworem samoistnym, tzn  musi mieć byt niezależny od 
wykonawcy 

Wygaśnięcie umowy o dzieło następuje wtedy, gdy obie strony 
spełniają swoje świadczenia  Stosunek ten może ponadto ustać wcze-
śniej w wyniku odstąpienia od umowy przez zamawiającego w przy-
padkach określonych w Kodeksie cywilnym (art  631, 635, 636, 644 kc) 
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III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (t j  Dz  U  z 2015 r  poz  121 z późn  zm ) reguluje zasady pod-
legania ubezpieczeniom społecznym 

Senator jako pracodawca realizuje obowiązki płatnika skła-
dek, określone w wyżej wymienionej ustawie, w tym m.in. 
zgłasza pracowników zatrudnionych w biurze senatorskim 
oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia 
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 
a także opłaca składki na te ubezpieczenia.

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, tj. ubezpieczeniu 
emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu, pod-
legają pracownicy (art. 6, 8, 11, 12  ww. ustawy).

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu 
podlegają także osoby fizyczne, które na obszarze rzeczypospolitej 
Polskiej wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, osoby z nimi współpracujące 
oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobiera-
jące zasiłek macierzyński albo w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, z tytułu wyko-
nywania pracy na podstawie umowy zlecenia, uczniowie szkół po-
nadpodstawowych i studenci do ukończenia 26 lat 
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Umowa zlecenia, bez względu na okres, na jaki została zawarta 
(nawet na jeden dzień), oraz współpraca przy jej wykonywaniu rodzą 
obowiązek zgłoszenia osób je wykonujących do ubezpieczeń eme-
rytalnego i rentowego, jeżeli ubezpieczenia te są dla nich obowiąz-
kowe  Uwaga: tylko do końca 2015 r. obowiązują przepisy, zgodnie 
z którymi jeżeli w tym samym czasie zawarto kilka umów zlecenia 
z różnymi zleceniodawcami, to obowiązek ubezpieczenia powstaje 
z tytułu pierwszej z zawartych umów, zaś z tytułu pozostałych umów 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega się dobrowol-
nie (art. 9 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 
2015 r.). od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowym ubezpieczeniom eme-
rytalnemu i rentowym podlegać będą także kolejne zawarte umowy 
zlecenia – o ile podstawa wymiaru składek nie osiągnie kwoty okre-
ślonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

W przypadku zawarcia umowy zlecenia przez pracodawcę z wła-
snym pracownikiem, ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom społecznym z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu umowy 
zlecenia, którą w zakresie ubezpieczeń traktuje się jak stosunek pracy  
Dochody z tych tytułów ulegają zsumowaniu 

Emeryt lub rencista, zawierający jednocześnie kilka umów zlece-
nia, podlega zawsze obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym z tytułu umowy najwcześniejszej (od 1 stycznia 2016 r. 
obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podle-
gać będą także kolejne zawarte umowy zlecenia – o ile podstawa wy-
miaru składek nie osiągnie kwoty określonej w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych). Może on dobrowolnie, na swój wniosek, 
być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z tytułu 
pozostałych, wszystkich lub wybranych, umów lub zmienić umowę, 
z tytułu której podlega ubezpieczeniom obowiązkowo 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, będące jednocześnie 
pracownikami, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym 
z tytułu pracy oraz w zależności od wysokości podstawy wymiaru 
składek objęte są ubezpieczeniem (dobrowolnie lub obowiązkowo) 
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

Ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie (na swój wnio-
sek) objęci obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
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zleceniobiorcy oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność go-
spodarczą (art  11 ww  ustawy) 

Zleceniobiorcy podlegają także ubezpieczeniu wypadkowemu 
(art  12 ww  ustawy) 

2.  Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne

Dla wszystkich ubezpieczonych ustalana jest jednakowa stopa pro-
centowa składek na ubezpieczenia społeczne (art  22 ww  ustawy), tj :

 • na ubezpieczenie emerytalne    – 19,52% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie rentowe          –   8,00% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie chorobowe    –   2,45% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie wypadkowe     –   1,80% podstawy wymiaru* 

Płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową skład-
ki na ubezpieczenie wypadkowe – stosownie do przepisów ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytu-
łu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t j  Dz  U  z 2015 r  
poz  1242) 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest na rok skład-
kowy, tj  od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego 

Płatnik składek, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego 
nie więcej niż 9 ubezpieczonych, opłaca składkę na ubezpieczenie 
wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej usta-
lonej na dany rok składkowy dla grup działalności (art  28 ww  
ustawy) 

Senator będący płatnikiem składek na ubezpieczenia 
społeczne jest obowiązany ustalać co roku wysokość stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

* Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana 
i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków 
oraz zależy od działalności pracodawcy określonej numerem statystycznym 
REGON 
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Szczegółowe zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie 
wypadkowe dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypad-
kowego co najmniej 10 ubezpieczonych określa wymieniona wyżej 
ustawa oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej skład-
ki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków 
(t j  Dz  U  z 2013 r  poz  878 z późn  zm ) 

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane są w następujący 
sposób:

 • ubezpieczenie emerytalne – z własnych środków, w równych wy-
sokościach ubezpieczeni i płatnicy składek (art  16 ust  1 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych),

 • ubezpieczenie rentowe – z własnych środków, w wysokości 1,5% 
podstawy wymiaru ubezpieczeni, w wysokości 6,5% podstawy 
wymiaru płatnicy składek (art  16 ust  1b ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych),

 • ubezpieczenie chorobowe – w całości z własnych środków sami 
ubezpieczeni (art  16 ust  2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych),

 • ubezpieczenie wypadkowe – w całości z własnych środków płat-
nicy składek (art  16 ust  3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych) 
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-

we pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t j  
Dz  U  z 2012 r  poz  361 z późn  zm ) z tytułu zatrudnienia w ramach 
stosunku pracy (art  12 ust  1 w związku z art  4 pkt 9 ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych) 

Nie stanowią natomiast podstawy wymiaru składek przychody 
określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz  U  
z 1998 r  Nr 161, poz  1106 z późn  zm ) 

Przychód osiągnięty z zawartych ze swoim pracodawcą umów zle-
cenia (oraz umów o dzieło) traktowany jest jak przychód osiągnięty 
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ze stosunku pracy i stanowi podstawę wymiaru obowiązkowych 
składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. 
Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy wymiaru składek tego pra-
cownika za dany miesiąc, sumuje się przychód z tytułu wykonywania 
umowy zlecenia z przychodem ze stosunku pracy  

Przychód pracownika to suma wypłat dokonanych lub postawio-
nych do dyspozycji ubezpieczonego w danym miesiącu 

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 
wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz 
zasiłków (art  18 ust  2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) 

roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, w danym roku kalendarzowym, nie może być wyższa od 
kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 
dany rok kalendarzowy.

Od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia nie pobiera się składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  Płatnik składek jest zobowią-
zany do zaprzestania obliczania i przekazywania składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego 
kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na te ubez-
pieczenia  Jeżeli składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 
osobę ubezpieczoną zobowiązany jest opłacać więcej niż jeden płat-
nik składek, ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić wszystkich 
płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznego ograniczenia pod-
stawy  Za skutki błędnego oświadczenia odpowiada ubezpieczony 

Nienależnie opłacone składki – po przekroczeniu kwoty rocznego 
ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych lub bieżą-
cych składek, a w razie ich braku, na poczet przyszłych składek, chyba 
że płatnik składek złoży wniosek o ich zwrot oraz złoży imienny raport 
miesięczny korygujący i deklarację rozliczeniową korygującą 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz 
ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obowiązuje w tym zakre-
sie żadne ograniczenie podstawy wymiaru składek 
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3. Przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszenia,  
rozliczenia i wyrejestrowania

każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym 
i rentowym podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych w termi-
nie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. obowiązek 
zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych należy do płatnika (art  36 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) 

Senator będący płatnikiem zgłasza do ubezpieczeń spo-
łecznych pracowników zatrudnionych w biurze senatorskim 
oraz osoby wykonujące pracę na rzecz senatora na podstawie 
innych tytułów prawnych, np. umowy zlecenia.

Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, według ustalonego wzoru 
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgło-
szeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 
imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcz-
nych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych 
i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pra-
cy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz 
innych dokumentów (t  j  Dz  U  z 2014 r  poz  1844 z późn  zm ), 
dokonuje się w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych właściwej według miejsca siedziby płatnika, na na-
stępujących formularzach:

 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych 
osoby ubezpieczonej,

 • ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby 
ubezpieczonej,

 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie 
zmiany danych; formularz ZUS ZZA składa się wyłącznie w odnie-
sieniu do osób, które podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu 
Płatnik składek jest zobowiązany w terminie 7 dni powiadomić 

ZUs o każdej zmianie danych ubezpieczonego, zawartych w dotych-
czasowym zgłoszeniu. 
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Osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecz-
nych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń  Zgłoszenie wyre-
jestrowania należy dokonać na następującym formularzu:

 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń  
Zgłoszenia i wyrejestrowania płatnika składek należy dokonać na 

formularzach:
 • ZUS ZPA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej,

 • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek 
w stosunku do osób podlegających obowiązkowo ubezpiecze-

niom społecznym obowiązek zgłoszenia wyrejestrowania w termi-
nach i na zasadach przyjętych do opłacania składek ciąży na płatni-
ku składek.

Płatnik składek doręcza ubezpieczonemu na jego żądanie, na pi-
śmie, nie częściej niż raz w miesiącu za miesiąc poprzedni, informa-
cje zawarte w raportach imiennych przekazanych do ZUS (Informacja 
miesięczna dla osoby ubezpieczonej)  Jeżeli uprawniony stwierdzi, że 
dane zawarte w tym raporcie nie są zgodne ze stanem faktycznym, 
zgłasza na piśmie do płatnika składek lub do protokołu, w terminie 
3 miesięcy od otrzymania informacji, wniosek o ich sprostowanie  
O fakcie tym informuje ZUS  W razie nieuwzględnienia przez płatnika 
składek reklamacji w terminie jednego miesiąca od daty jej wpływu, 
na wniosek ubezpieczonego ZUS – po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego – wydaje decyzję w tej sprawie (art  41 ust  11 i 13 usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych) 

Płatnik składek przekazuje ponadto ubezpieczonemu informa-
cje zawarte w raportach w podziale na poszczególne miesiące za rok 
ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego (Informacja 
roczna dla osoby ubezpieczonej)  Informacje te przekazuje na piśmie 
lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego 
– w celu ich weryfikacji  

Płatnik ma także obowiązek przygotowywać i przekazywać do 
ZUS następujące dokumenty rozliczeniowe:

 • formularz ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa, w której płatnik 
składek rozlicza przekazane składki,
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 • formularz ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych skład-
kach i wypłaconych świadczeniach; wypełniony formularz stano-
wi załącznik do formularza deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA,

 • formularz ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych 
świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (np  z powodu 
pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego lub macierzyń-
skiego); wypełniony formularz powinien być przekazany do ZUS 
łącznie z deklaracją rozliczeniową ZUS DRA,

 • formularz ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych 
składkach na ubezpieczenie zdrowotne; raport ten powinien być 
składany wyłącznie w odniesieniu do osób podlegających tylko 
ubezpieczeniu zdrowotnemu; osoby podlegające ubezpieczeniom 
społecznym dokonują zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego 
łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych na formularzu 
ZUS ZUA 

Senator jako płatnik składek przesyła do ZUS deklarację 
rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki 
za dany miesiąc – nie później niż do 15 dnia następnego mie-
siąca (art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

4. Ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t j  Dz  U  z 2015 r  
poz  581) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. 
osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społeczny-
mi, które są pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na 
podstawie umowy zlecenia. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego 
uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obo-
wiązkowi do ubezpieczenia zdrowotnego (za pośrednictwem ZUS), 
zgodnie z art  67 ust  1 ww  ustawy i po opłaceniu składki w terminie 
i na zasadach określonych w tej ustawie 

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma 
obowiązek zgłoszenia do tego ubezpieczenia członków rodziny, którzy 
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uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (art  3 ust  2 pkt 5 i 6 
i art  67 ust  3 ww  ustawy) 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni 
od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego 

Senator, który w biurze senatorskim zatrudnia osoby na 
podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, obowiązany 
jest odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne od wy-
nagrodzeń wypłacanych z tytułu zawartych umów.

składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wy-
miaru. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 
stanowi podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, łącznie z wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy 
z tytułu choroby.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniej-
sza się o sumę składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rento-
we, chorobowe) finansowanych przez ubezpieczonego 

W przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż 
jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 
składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych 
tytułów odrębnie 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest potrącana od zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych  Kwota składki, o którą 
zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru 
tej składki, mimo że wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne 
jest wyższa 

5. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego  
w razie choroby i macierzyństwa

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość oraz wzory nie-
zbędnych dokumentów określone zostały w ustawie z dnia 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
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choroby i macierzyństwa (t j  Dz  U  z 2014 r  poz  159 z późn  zm ) 
oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę 
przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (t j  Dz  U  z 2014 r  poz  1594) 

Prawo do tych świadczeń oraz ich wysokość ustalają oraz świad-
czenia te wypłacają:

 • płatnicy składek na ubezpieczenia chorobowe, którzy zgłaszają do 
ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, lub

 • Zakład Ubezpieczeń społecznych – ubezpieczonym, których płat-
nicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej 
niż 20 ubezpieczonych oraz osobom uprawnionym do zasiłków za 
okres po ustaniu ubezpieczenia 

Zasiłek chorobowy

Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy zasiłek choro-
bowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy 
z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego 

Zasiłek chorobowy przysługuje także po ustaniu tytułu ubezpie-
czenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy 
co najmniej 30 dni i powstała:

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia 
chorobowego albo

 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia 
chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania 
jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe 
ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby 
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności 

do pracy z powodu choroby, zwany okresem zasiłkowym, nie dłużej 
niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub w trakcie ciąży – nie dłu-
żej niż przez 270 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okres poprzed-
niej niezdolności do pracy (także okres 33 lub 14 dni niezdolności do 
pracy opłacanych przez pracodawcę) spowodowany tą samą chorobą, 
jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponow-
nej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni 
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Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upły-
wie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności 
od charakteru ubezpieczenia  Osoba podlegająca ubezpieczeniu choro-
bowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upły-
wie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego  Osoba pod-
legająca temu ubezpieczeniu dobrowolnie prawo do zasiłku nabywa 
po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia 

Do wymienionych okresów ubezpieczenia zalicza się poprzednie 
okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu 
nie przekracza 30 dni albo była spowodowana urlopem wychowaw-
czym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez 
żołnierza niezawodowego 

Bez okresu wyczekiwania zasiłek chorobowy przysługuje:
 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubez-

pieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia choro-
bowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania 
dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 • ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana zo-
stała wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (zasiłek z ubez-
pieczenia chorobowego) albo wypadkiem przy pracy lub chorobą 
zawodową (zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego);

 • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy legitymują się co najmniej 
10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;

 • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobo-
wego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji 
Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do 
pracy  Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód sta-
nowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po 
odliczeniu potraconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne 

wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia lub 
przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru  Miesięczny zasiłek 
chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wy-
miaru zasiłku, zaś w przypadku pracownika, który ukończył 50  rok 
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życia, zasiłek ten za okres pobytu w szpitalu od 15  do 33  dnia nie-
zdolności do pracy w roku kalendarzowym wynosi 80% podstawy 
wymiaru  Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% pod-
stawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność jej wy-
konywania przypada w okresie ciąży, powstała wskutek wypadku 
w drodze do pracy lub z pracy, a także w związku z poddaniem się 
niezbędnym badaniom lekarskim, przewidzianym dla kandydatów 
na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania  
Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, 
nie wyłączając dni wolnych od pracy 

Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku choro-
bowego jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pra-
cy, wystawione na odpowiednim druku – ZUS ZLA  

Zasiłek macierzyński

Zgodnie z przepisami ww  ustawy zasiłek macierzyński przysłu-
guje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub 
w okresie urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko,
 • przyjęła dziecko w wieku do 7  roku życia na wychowanie, 

a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odrocze-
niu obowiązku szkolnego – do 10  roku życia, i wystąpiła do sądu 
opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia (stosuje się odpo-
wiednio do ubezpieczonego),

 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjąt-
kiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7  roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o od-
roczeniu obowiązku szkolnego – do 10  roku życia (stosuje się od-
powiednio do ubezpieczonego) 
Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka 

po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało 
w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji praco-
dawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwier-
dzone prawomocnym orzeczeniem sądu  Zasiłek macierzyński przy-
sługuje także pracownicy po ustaniu ubezpieczenia, zatrudnionej na 
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podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywa-
nia określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do 
dnia porodu.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepi-
sami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego i wynosi 100% wy-
nagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru  
Jeżeli prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu 
wychowawczego albo po ustaniu zatrudnienia, zasiłek macierzyński 
przysługuje przez okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, 
która przypada po porodzie 

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego 
wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku  Zasiłek macierzyński dla 
ubezpieczonej (ubezpieczonego) będącej pracownicą, która złożyła 
wniosek o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego a bez-
pośrednio po nim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wy-
nosi 80% podstawy wymiaru za cały okres odpowiadający okresowi 
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlo-
pu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego 

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do 
pracy  Do ustalenia podstawy przyjmuje się przychód stanowiący pod-
stawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu po-
trąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego 
za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macie-
rzyńskiego jest:

 • zaświadczenie lekarskie określające przewidywaną datę porodu – 
za okres przed porodem;

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzo-
na przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem – za okres po 
porodzie 
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Do wypłaty tego zasiłku w przypadku przyjęcia dziecka na wy-
chowanie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o przysposobienie są:

 • oświadczenie ubezpieczonego, kiedy dziecko zostało przyjęte na 
wychowanie;

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu 
o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka 
Przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubez-

pieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustaje w okresie ciąży 
z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, następuje 
na podstawie:

 • zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego stan ciąży w okresie 
zatrudnienia,

 • świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego roz-
wiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub li-
kwidacji pracodawcy,

 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub kopii potwierdzonej 
przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem 

Zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z przepisami wymienionej ustawy zasiłek opiekuńczy 
przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu, któ-
ra jest zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku 
do ukończenia 8 lat w przypadku:

 • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przed-
szkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypad-
ku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywnia-
jącą, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,

 • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego 
się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu mał-
żonkowi sprawowanie opieki,

 • pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dziec-
kiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,

a także chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat lub innym 
chorym członkiem rodziny  
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Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a za-
siłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców – temu, który wystąpi 
z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy 
z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej 
jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawo-
wana jest nad dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14, albo 
14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad in-
nymi chorymi członkami rodziny  Łączny okres wypłaty zasiłku opie-
kuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny 
z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wyma-
gających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodze-
nia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprze-
dzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy 

Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opie-
kuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub 
chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione 
na formularzu ZUS ZLA  Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku 
składa również w tej sprawie oświadczenie na druku ZUS Z-15 

Świadczenie rehabilitacyjne

Zgodnie z przepisami ww  ustawy świadczenie rehabilitacyjne 
przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku 
chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub re-
habilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy  Przysługuje przez 
okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jed-
nak niż przez 12 miesięcy 

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, 
zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczy-
cielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla porato-
wania zdrowia 
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Świadczenie wypłacane jest w wysokości:
 • 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę 

wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych 3 miesięcy,
 • 75% tej podstawy – za pozostały okres,
 • 100% tej podstawy – jeżeli niezdolność do pracy przypada w okre-

sie ciąży 
Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest 

m in  oświadczenie składane na druku ZUS Np-7  Świadczenie rehabi-
litacyjne jest orzekane przez lekarza orzecznika ZUS, od którego orze-
czenia przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS 

Zasiłek wyrównawczy

Zgodnie z przepisami ww  ustawy zasiłek wyrównawczy przysłu-
guje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną spraw-
nością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek 
poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia 
do określonej pracy  Zasiłek wyrównawczy przysługuje wówczas przez 
okres rehabilitacji, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące 

Zasiłek nie przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem 
uprawnionym do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy 
lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcz-
nym wynagrodzeniem z okresu 12 miesięcy poprzedzających rehabilitację 
a miesięcznym wynagrodzeniem osiągniętym podczas pracy z obniżo-
nym wynagrodzeniem (za pracę w warunkach rehabilitacji zawodowej) 

O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wo-
jewódzki ośrodek medycyny pracy albo lekarz orzecznik ZUS 

6. Zasiłek pogrzebowy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t j  Dz  U  z 2015 r  
poz  748 z późn  zm ) zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci 
(art  77 § 1 ustawy):



66

 • ubezpieczonego,
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do eme-

rytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobie-
rania,

 • członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1–2 (dzieci własne, dru-
giego małżonka oraz przysposobione i dzieci umieszczone w ro-
dzinie zastępczej; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed 
osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, 
wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna; 
małżonek – wdowa i wdowiec; rodzice – w tym ojczym, macocha 
oraz osoby przysposabiające) 
Zasiłek pogrzebowy przysługuje również po ustaniu ubezpiecze-

nia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowe-
go, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty po-
grzebu 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł 
W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż 

członek rodziny, zasiłek wypłaca się tej osobie w wysokości udoku-
mentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4 000 zł  
W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę, 
zasiłek pogrzebowy dzieli się między te osoby – proporcjonalnie do 
poniesionych kosztów pogrzebu 

Zasiłek pogrzebowy wypłacają oddziały ZUs.
Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia 

wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci oso-
by, po której zasiłek przysługuje 

Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku po-
grzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli 

oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwier-
dzone przez bank,
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 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo – 
skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste,

 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom ren-
towym 

7. Świadczenia rodzinne

Zasady przyznawania, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wzory 
niezbędnych dokumentów określone zostały w ustawie z dnia 28 li-
stopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t j  Dz  U  z 2015 r  poz  
114 z późn  zm ) oraz rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 
3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach 
o świadczenia rodzinne (Dz  U  z 2013 r  poz  3) 

Świadczenia rodzinne nie są świadczeniami ubezpieczeniowymi, 
lecz socjalnymi, finansowymi z budżetu państwa 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypła-
ta następują na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, zło-
żony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie (m in  
o dochodzie każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd 
skarbowy) oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych 

W myśl ww  ustawy świadczeniami rodzinnymi są:
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek 

opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne,
 • zapomoga wypłacana przez gminy,
 • świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie uchwał ich rad,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
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Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na 
utrzymanie dziecka  Prawo do niego jest uzależnione od wysokości 
dochodów rodziny lub osoby uczącej się i przysługuje, jeżeli dochody 
te na osobę w rodzinie nie przekraczają kwoty określonej w ustawie  
Odrębne zasady przyjęte są w ustawie w przypadku osiągania docho-
dów z gospodarstwa rolnego  

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opie-
kunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie 
uczącej się 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18  roku 
życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21  roku 
życia albo 24  roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole 
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności  Zasiłek rodzinny przysługuje oso-
bie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do 
ukończenia 24  roku życia 

do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw-

czego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

Zasiłek pielęgnacyjny

Zgodnie z przepisami ww  ustawy zasiłek pielęgnacyjny przysłu-
guje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16  roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności (lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończe-
nia 21  roku życia), oraz osobie, która ukończyła 75 lat 
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Świadczenie pielęgnacyjne

Zgodnie z przepisami ww  ustawy świadczenie pielęgnacyjne 
przysługuje matce lub ojcu, faktycznemu opiekunowi dziecka, osobie 
będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub innym osobom, na których 
ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki 
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności lub o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami) 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenie to przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka żywego, 
w wysokości określonej w ww  ustawie  Uprawnionymi są matka lub 
ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 
określonej w ww  ustawie 

Wniosek o wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia na-
rodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego 
opieką prawną, faktyczną albo dziecka przysposobionego – w termi-
nie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia 
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IV. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zasady obliczania, pobierania i uiszczania podatku dochodowego 
od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom i osobom, które zobo-
wiązały się do wykonywania określonej pracy na rzecz dającego zle-
cenia (umowa zlecenia) bądź do wykonywania określonego dzieła na 
rzecz zamawiającego (umowa o dzieło), ustalone są w ustawie z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t j  Dz  U  
z 2012 r  poz  361 z późn  zm ) oraz wydanych na jej podstawie aktach 
wykonawczych 

Źródłem przychodów w rozumieniu art  10 ust  1 pkt 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych jest m in  stosunek pracy 
świadczony na podstawie umowy o pracę  

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodza-
ju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze 
bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych 
wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, 
wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, na-
grody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwo-
ty, niezależnie od tego, czy były ustalone z góry w umowie o pracę, 
oraz świadczenia pieniężne ponoszone przez pracodawcę za pracow-
nika (np  dopłata do biletu miesięcznego czy zakup takiego biletu dla 
pracownika) oraz wartość innych świadczeń otrzymywanych przez 
pracownika od pracodawcy, także w ramach zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych 

Podatek dochodowy od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ra-
mach umowy o pracę pobiera i przekazuje urzędowi skarbowemu 
płatnik. Płatnikami podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytu-
łu umowy o pracę są pracodawcy, w tym również senator zatrudnia-
jący pracowników w biurze senatorskim.
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Senator, realizując obowiązki płatnika podatku docho-
dowego od osób fizycznych, posługuje się swoim Numerem 
Identyfikacji Podatkowej. Biuro senatorskie nie otrzymuje od-
rębnego numeru NIP. Biuro senatorskie nie ma osobowości 
prawnej, umowy dotyczące biura są zawierane przez senatora 
– osobę fizyczną.

Pracodawca jako płatnik jest obowiązany pobierać w ciągu roku 
zaliczki na podatek dochodowy, a w określonych w ww  ustawie sy-
tuacjach dokonywać obliczenia tego podatku 

Podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy stanowi suma 
wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych, wydanych lub pozo-
stawionych do dyspozycji pracownika w konkretnym miesiącu, po 
wyłączeniu składników wynagrodzenia wolnych od podatku i po od-
liczeniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu 

Wysokość zaliczek i sposób ich poboru określają przepisy art  32 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pracodawca (senator) przekazuje sumę pobranych od swoich 
pracowników zaliczek na podatek dochodowy urzędowi skarbowe-
mu właściwemu według miejsca zamieszkania płatnika (senatora) 
w terminie do dnia 20. każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, nie 
składając miesięcznej deklaracji (art. 42 § 1 ww. ustawy). 

Płatnik (senator) zatrudniający więcej niż 5 podatników (pra-
cowników i inne osoby) zobowiązany jest do składania urzędom 
skarbowym informacji podatkowych Pit w formie elektronicznej 
za pomocą systemu e-deklaracje. niezależnie od liczby osób za-
trudnionych w biurze senatorskim, biuro rachunkowe prowadzące 
działalność gospodarczą i rozliczające senatora przekazuje informa-
cje podatkowe Pit wyłącznie w formie elektronicznej (art. 45ba ww. 
ustawy). 

deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodo-
wy na formularzu Pit-4r płatnik (senator) składa w urzędzie skar-
bowym (właściwym według miejsca zamieszkania senatora) w ter-
minie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, 
zaś imienne informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach 
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na podatek dochodowy na formularzu Pit-11 płatnik (senator) do-
ręcza pracownikom oraz urzędom skarbowym (właściwym według 
miejsca zamieszkania pracownika) w terminie do końca lutego roku 
następującego po roku podatkowym. 

Płatnik (senator) niespełniający przesłanek do stosowania formy 
elektronicznej może składać informacje podatkowe Pit w formie 
pisemnej. termin złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji Pit-4r 
i informacji Pit-11 w formie pisemnej upływa 31 stycznia roku nastę-
pującego po roku podatkowym. 

W sytuacji zawarcia przez senatora umowy zlecenia, to zlecenio-
biorca sam odprowadza co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych oraz składa zeznania podatkowe na zasadach określo-
nych w ustawie  Sposób rozliczania tych przychodów, w tym wybór 
formularza zeznania PIT, jest uzależniony od charakteru świadczonej 
pracy oraz jej prawnej kwalifikacji 
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V. INNE OBOWIĄZKI SENATORA ZWIĄZANE  
Z PROWADZENIEM BIURA SENATORSKIEGO

1. Zgłoszenie biura senatorskiego i ubezpieczonych

Senator w terminie 7 dni dokonuje w Zakładzie Ubezpieczeń 
społecznych zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego płatnika składek i ubezpieczonych, o czym była mowa 
w rozdziale III poradnika 

2. Rejestracja w systemie REGON

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta-
tystyce publicznej (t j  Dz  U  z 2012 r  poz  591 z późn  zm ) biura se-
natorskie powinny być zarejestrowane w systemie REGON  Wnioski 
o nadanie numeru identyfikacyjnego powinny być składane przez 
senatora w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego 
biuro senatorskie ma swoją siedzibę 

Działalność biur senatorskich, według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD 2007), uzyskała kod 84 11 Z (kierowanie podstawo-
wymi rodzajami działalności publicznej) 

3. Identyfikacja w systemie podatkowym NIP

Zagadnienia związane z trybem nadawania numerów identyfikacji 
podatkowej reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t j  Dz  U  z 2012 r  
poz  1314 z późn  zm )
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Biuro senatorskie nie jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek 
identyfikacyjny z tytułu opodatkowania prowadzonej działalności, 
a zatem senator nie ma obowiązku występowania o numer identyfi-
kacji podatkowej niP dla biura senatorskiego 

Obowiązek posiadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 
spoczywa natomiast na senatorach jako osobach będących płatni-
kami zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń zatrudnio-
nych w biurze senatorskim pracowników oraz płatników składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne pracowników 
i zleceniobiorców  Każdy senator jako płatnik musi zatem posiadać 
odrębny NIP  Tym numerem NIP senator posługuje się, realizując 
obowiązki pracodawcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 

4. Fundusz Pracy

Pracodawcy (senatorowie) zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t j  Dz  U  
z 2015 r  poz  149 z późn  zm ) oraz ustawą z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (t j  Dz  U  z 2015 r  poz  121 z późn  
zm ) opłacają obowiązkowo składki na Fundusz Pracy, które finanso-
wane są ze środków przeznaczonych na prowadzenie biura senator-
skiego 

wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy 
wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Składki te ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących (za 
miesiąc zatrudnienia) co najmniej minimalne wynagrodzenie za pra-
cę, za osoby (art  104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy):

 • pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
 • wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umo-

wy o świadczenie usług *

* Składki nie są opłacane m in  za osoby, które ukończyły co najmniej 55 lat – ko-
biety i co najmniej 60 lat – mężczyźni, osoby powracające z urlopu macierzyńskiego, 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
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5.  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Obowiązek oraz zasady opłacania składki na fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych reguluje ustawa z dnia 13 lipca 
2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy (t j  Dz  U  z 2014 r  poz  272 z późn  zm ) oraz ustawa 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t j  
Dz  U  z 2015 r  poz  121 z późn  zm ) 

obowiązki określone w ustawie o ochronie roszczeń pracow-
niczych w razie niewypłacalności pracodawcy nie dotyczą se-
natorów. senatorowie nie opłacają zatem składek na Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników biur 
senatorskich oraz za inne osoby wykonujące w tych biurach pracę 
na innej podstawie niż umowa o pracę, które podlegają z tego tytułu 
ubezpieczeniom społecznym.

6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t j  Dz  U  z 2011 r  
Nr 127, poz  721 z późn  zm ) określa m in  szczególne obowiązki 
i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepeł-
nosprawnych 

Do dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są pracodawcy 
zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy  Z wpłat zwolnieni są jednak wyżej powołani 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego 
lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca 
po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego oraz przez okres 12 
miesięcy za osoby zatrudnione, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umo-
wy o pracę, które ukończyły 50  rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozo-
stawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy 
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pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych wynosi co najmniej 6% 

Senator zatrudniający do 25 pracowników w przeliczeniu 
na pełne etaty nie ma obowiązku dokonywania wpłat na 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. Ochrona danych osobowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t j  Dz  U  z 2014 r  poz  1182 z późn  zm ) określa przede wszystkim 
prawa osób fizycznych, których dane osobowe mogą być przetwa-
rzane w zbiorach danych (zbierane, utrwalane, przechowywane) oraz 
zasady postępowania przy ich przetwarzaniu 

Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowyc h, którego powołuje i odwo-
łuje Sejm za zgodą Senatu 

Do zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
należy m in  kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych 
z przepisami prawa, wydawanie decyzji administracyjnych i rozpa-
trywanie skarg w sprawach wykonywania przepisów o ochronie da-
nych osobowych 

Jednostki organizacyjne, osoby fizyczne (także senatorowie) pro-
wadzące zbiory danych osobowych zobowiązane są – pod rygorem 
odpowiedzialności określonej w ustawie – do zastosowania takich 
środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią ochronę 
przetwarzania danych osobowych 

Praktyczne informacje dotyczące prowadzenia biura senatorskiego  
znajdziecie Państwo w internecie na stronie: 

www senat gov pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/
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