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W dodatku

Uprawnienia  Tak będzie, gdy kobieta została 
w tym czasie odsunięta od pracy w szczególnych 
warunkach. ZUS uwzględni jej za to urlop 
macierzyński, choć już nie wychowawczy D2

Czasami ciąża nie zwiększy 
stażu emerytalnego

Procedury  Gdy pracownica nie złożyła wniosku 
o jego udzielenie tuż po porodzie, to wysokość
świadczenia będzie uzależniona od daty 
rozpoczęcia urlopu D3

Jaki zasiłek rodzicielski 
dla obojga rodziców na urlopie

KADROWY 
CZWARTEKpodatkowy poniedziałek przedsiębiorczy i prawniczy wtorek samorządowa środa

Jak było do 21 lutego 2016 r.

� Pracodawca mógł zatrudnić pracownika na

podstawie umowy o pracę na czas określo-

ny zawieranej w celu zastępstwa pracownika 

nieobecnego w pracy i na czas jego nieobecności.

� 3 dni robocze – tyle wynosił okres wypowiedzenia 

takiego kontraktu, a więc był stały i niezależny od 

tego, czy umowa przewidywała możliwość wypo-

wiedzenia. Wypowiedzenie innych umów na czas 

określony było zaś zależne od tego, czy umowa 

zawierała klauzulę wypowiedzenia (nie dotyczyło 

to umów zawartych na okres do pół roku).

Nie wiadomo, jaki jest okres wypowiedzenia 
starych umów na zastępstwo C3

Kilka tygodni temu pokazaliśmy organowi rentowemu czer-
woną kartkę (TGP nr 10 z 11–13 marca 2016 r). Sąd Najwyższy 
uznał bowiem, że niewłaściwa jest praktyka odbierania zasiłku 
chorobowego ubezpieczonym, którzy wcześniej wyzdrowieli 
i wrócili do pracy, o ile uzyskali oni stosowne zaświadczenie 
lekarskie. ZUS od naszej oceny się odwołał, wskazując, że na 
kartkę nie zasłużył, bo od dawna interpretuje przepisy tak 
samo jak SN. A sprawy, które trafi ają do sądów, cechują się wy-
jątkowymi okolicznościami, o których z racji ochrony danych 
osobowych poszczególnych ubezpieczonych organ rentowy 
nie może wspominać.

Uwzględniamy to wyjaśnienie i publicznie zmieniamy swoją 
decyzję: czerwona kartka była nadmiernie surową oceną sytu-
acji, należała się najwyżej żółta. 

Wywiad z jedną z najważniejszych osób w strukturze zakła-
du, Hanną Perło, pokazuje coś szalenie istotnego: ZUS potrafi ł 
wyjść poza wykładnię literalną przepisów i zastosować wykład-
nię celowościową na korzyść ubezpieczonych.

Z jednej strony oczywiście można mieć zastrzeżenia, że urzęd-
nicy wymagają przedstawienia im zaświadczenia o skróceniu 
zwolnienia lekarskiego, mimo że żadna regulacja im na to 
nie zezwala. Ale z drugiej strony żaden przepis nie przewidu-
je też, że zwolnienie lekarskie może ulec skróceniu. A jednak 
ZUS przyjął, że takie sytuacje mogą mieć miejsce i nie można 
z powodu braku stosownych regulacji karać ubezpieczonych.

Dyrektor Perło przyznaje też, że wśród decyzji wydawanych 
przez zakład zdarzają się błędy. To oczywiste przy milionach 
dokumentów, ale dobrze, że ktoś ma odwagę to wprost powie-
dzieć. Wierzymy więc, że jeśli któryś z pracowników ZUS popeł-
ni błąd i zabierze zasiłek tylko dlatego, iż 
ktoś wrócił ze zwolnienia wcześniej, 
w sądzie za dowód posłuży niniej-
szy numer DGP, a wykładnia za-
prezentowana przez szefową de-
partamentu zasiłków w centrali 
ZUS znajdzie uznanie zarówno 
w oczach pełnomocnika zakła-
du reprezentującego go w danej 
sprawie, jak i sędziego. 

PSŁ  D1

Zasiłków nie zabierzemy, 
ale błędy się zdarzają

problem

Nie pozbawi-
my prawa do 

zasiłku po udo-
kumentowaniu 
wcześniejszego 

odzyskania zdol-
ności do pracy. 

Jeżeli nie będzie 
dokumentu 

– zastosujemy
art. 17 ustawy 

zasiłkowej

F
O

T
. 

M
A

T
E

R
IA

Ł
Y

 P
R

A
S

O
W

E

men wyjaśnia

Mniej wolnego 

dla pedagogów
Nauczyciel ma prawo do dwóch 
dni lub 16 godzin zwolnienia 
od pracy z tytułu opieki nad 
dzieckiem do lat 14. Jednak 
ten, który zdecyduje się je wy-
korzystać w wymiarze godzino-
wym, powinien być rozliczany 
z wykorzystanych godzin w od-
niesieniu do ośmiogodzinne-
go, dobowego wymiaru czasu 
pracy, bez względu na liczbę 
zajęć z uczniami przydzielo-
nych w planie na konkretny 
dzień. Tak przynajmniej uwa-
ża Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. Jego interpretacja 
oznacza więc, że pedagodzy 
nie skorzystają dodatkowo na 
nowym uprawnieniu, pomniej-
szając swoje pensum o ekstra-
godziny wolnego, co w pewnych 
przypadkach mogłoby oznaczać 
dla nich dodatkowe dni wolne.

   KTop  C3

obowiązki

ZUS ZSWA 

teoretycznie 

tylko do dziś
Dzisiaj upływa termin złożenia 
druku ZUS ZSWA, na którym 
płatnik ma obowiązek zgłosić 
dane osób, za które w ubiegłym 
roku opłacał składki na Fun-
dusz Emerytur Pomostowych. 
Jeśli tego nie zrobi, ZUS będzie 
wszczynał postępowanie wyjaś-
niające, dlaczego dokument nie 
został złożony. Co ciekawe, jeśli 
stwierdzi, że ma wystarczają-
ce dane, takie zgłoszenie może 
sporządzić sam. Sprawdziliśmy: 
ZUS wypełnia druki za płatni-
ków, ale nie jest w stanie okre-
ślić, jak często to robi. Czy płat-
nikowi grożą konsekwencje za 
zlekceważenie tego obowiązku? 
Raczej nie, ale nie warto narażać 
się na uruchomienie biurokra-
tycznej machiny. 

   JŚ  D2

w numerze

Branża 
transportowa 
potrzebuje 
układu ponad-
zakładowego  C2

Zakaz 
konkurencji 
po ustaniu 
zatrudnienia 
dla każdego 
pracownika  

C4

Jak jest od 22 lutego 2016 r.

� Umowa o pracę na czas określony może być

zawarta m.in. w celu zastępstwa pracownika 

w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy, jeżeli jej zawarcie służy zaspokojeniu 

rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest 

niezbędne w świetle wszystkich okoliczności.

� 2 tygodnie, miesiąc albo 3 miesiące – to 

obecnie obowiązujące okresy wypowiedzenia 

takiej umowy o pracę, przy czym długość wypo-

wiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego 

pracodawcy. 

Co z umowami na zastępstwo sprzed 22 lutego 2016 r., które teraz mają być wypowiedziane

�Przepis o 3-dniowym okresie wypowiedzenia już nie obowiązuje.

� Przepisy przejściowe nowelizacji mówią, jaki okres wypowiedzenia należy stosować do umów na czas określo-

ny zawartych przed dniem jej wejścia w życie, ale możliwość zastosowania nowych okresów wypowiedzenia 

uzależniają od tego, czy umowa o pracę zawiera klauzulę wypowiedzenia. 

� Poprzednio zawierane umowy na zastępstwo mogły, ale nie musiały przewidywać w swojej treści możliwości

wypowiedzenia. Powstała więc wątpliwość, czy należy stosować do nich wprost aktualne okresy wypowiedzenia 

dla umów na czas określony.

Hanna Perło
dyrektor departamentu zasiłków 
ZUS
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Nie wiadomo, jaki jest okres wypowiedzenia 
do starych umów na zastępstwo
Zapomniano o przepisach przejściowych dla kontraktów sprzed 22 lutego. Przez to dziś nie jest jasne, jaki okres 
wypowiedzenia stosować w ich przypadku – poprzedni (trzydniowy), czy też nowy, zależny od stażu pracy

Agata Mierzwa

adwokat w prak-

tyce prawa pracy 

kancelarii Domań-

ski Zakrzewski 

Palinka

Dotychczasowe przepisy nie 
wymagały od pracodawców 
wpisywania w treści umów 
na zastępstwo klauzuli wy-
powiedzenia, aby możliwe 
było ich rozwiązanie za wy-
powiedzeniem. Do 21 lutego 
(włącznie) umowy te mogły 
być zatem wypowiedziane 
z zachowaniem 3-dniowego 
okresu wypowiedzenia, któ-
ry wynikał wprost z ustawy 
z 26  czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.). 
Obecnie umowy na zastęp-
stwo są umowami na czas 
określony. Zastępstwo nie-
obecnego pracownika jest po-
nadto okolicznością uzasad-
niającą wyłączenie limitów 
dotyczących umów termino-
wych co do liczby i długości 
okresu trwania zatrudnienia 
na podstawie takich umów.

Luka w przepisach

W przypadku umów na czas 
określony zawieranych z po-
wodu zastępstwa pracowni-
ka, począwszy od 22 lutego, 
zastosowanie znajdą prze-
pisy dotyczące okresów wy-
powiedzenia uzależnionych 
od zakładowego stażu pracy 
danego pracownika. Okres 
wypowiedzenia będzie się 
zatem wahał od 2 tygodni 
do 3 miesięcy.

Natomiast w przepisach 
przejściowych nowelizacji 
dotyczącej umów na czas 
określony (ustawy z 25 czerw-
ca 2015 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz niektó-
rych innych ustaw, Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1220) nie uregu-
lowano kwestii okresu wypo-
wiedzenia, jaki należy zasto-
sować po 22 lutego do umów 
na zastępstwo, które trwały 
w dniu jej wejścia w życie. 
Do tej pory pracodawca nie 
miał obowiązku zastrzegania 
w treści umowy możliwości 
wypowiedzenia, a zasada do-
tycząca możliwości wypowie-
dzenia tych umów była jedno-
lita bez względu na długość 
umowy na zastępstwo (tak 
jak wspomniałam w każdym 
przypadku takiej umowy wy-
powiedzenie trwało 3 dni). 

Z obydwu tych powodów do 
umów na zastępstwo, które 
trwały 22 lutego, nie można 
zastosować wprost przepi-
sów przejściowych zawartych 
w art. 14 ust. 2 i 3 nowelizacji. 
Regulacje te w sposób wyraź-
ny różnicują bowiem możli-
wość wypowiadania umów na 
czas określony w zależności 
od ich długości lub odpowied-
niego zastrzeżenia umowne-
go, a takie okoliczności przed 
nowelizacją były bez znacze-
nia w przypadku umów na 
zastępstwo.

Kwestia dopuszczalności

Niemniej jednak zasadą, 
jaka wynika z powołanych 
wyżej przepisów noweliza-
cji, jest zachowanie dotych-
czasowych reguł dotyczących 
możliwości wypowiedzenia 
danej umowy. Innymi słowy, 
jeżeli pod rządami dotychcza-
sowych przepisów wypowie-
dzenie danej umowy było do-
puszczalne, taka możliwość 
powinna być zachowana rów-
nież w okresie przejściowym. 
Podobną zasadę wprowadza 
również art. 13 nowelizacji, 
który w przypadku umów na 
czas wykonania określonej 
pracy, dotychczas niewypo-
wiadalnych, każe utrzymać 
dotychczasową regułę nie-
możności ich wcześniejsze-
go zakończenia za wypowie-
dzeniem. Idąc tym tropem, 
można zatem przyjąć, że do-
puszczalność wypowiedzenia 
danej umowy powinna okre-
ślać zasada obowiązująca do 
21 lutego 2016 r. 

W przypadku umów na za-
stępstwo należałoby zatem 
przyjąć możliwość wypowie-
dzenia  tego rodzaju kontrak-
tów obowiązujących w dniu 
wejścia w życie nowelizacji, 
tak jak to było do 22 lutego. Je-
śli bowiem do tej pory zasadą 
była ich wypowiadalność i taka 
zasada obowiązuje również po 
wejściu w życie nowelizacji, 
nie ma podstaw do wyłącza-
nia możliwości wypowiedze-
nia akurat tych umów, które 
pechowo obowiązywały w dniu 
wejścia w życie nowelizacji.

Ile dni lub tygodni

Ponieważ obecnie przepisy 
nie przewidują już 3-dnio-
wego okresu wypowiedzenia 
(taki termin dla umów na za-
stępstwo określał art. 331 k.p., 
uchylony 22 lutego), zastoso-

wanie będą musiały znaleźć 
nowe okresy wypowiedzenia, 
uzależnione od stażu pracy. 
Okres wypowiedzenia wy-
noszący 3 dni mógłby zna-
leźć zastosowanie wyłącznie 
wtedy, gdyby taka możliwość 
wynikała wprost z przepisów 
przejściowych. Takiego ure-
gulowania jednak nie ma 
i moim zdaniem nie mogło 
być, ponieważ w sposób oczy-
wisty sprzeciwiałoby się to 
regule wyprowadzonej przez 
Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w wyroku 
z 13 marca 2014 r. w sprawie 
M. Nierodzik przeciwko Sa-
modzielnemu Publicznemu 
Psychiatrycznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej im. dr. Sta-
nisława Deresza w Choroszczy 
(sygn. C-38/14). W orzeczeniu 
tym TSUE zakwestionował za-
sadę sztywnych okresów wy-
powiedzenia umów na czas 
określony, oderwanych od 
zakładowego stażu pracy da-
nego pracownika (przy czym 
w przypadku skarżącej były 
to 2 tygodnie). Uzależnienie 
długości okresu wypowiedze-
nia umowy na zastępstwo od 
zakładowego stażu pracy wpi-
suje się zatem w dyrektywę 
Rady 1999/70/WE z 28 czerwca 
1999 r. (dotyczącą porozumie-
nia ramowego w sprawie pra-
cy na czas określony, zawar-
tego przez Europejską Unię 
Konfederacji Przemysłowych 
i Pracodawców, Europejskie 
Centrum Przedsiębiorstw 
Publicznych oraz Europejską 
Konfederację Związków Zawo-
dowych, Dz.Urz. UE z 1999 r. 
L 175, s. 43), o której mowa 
w wyroku trybunału.

Problem stażu pracy

Do rozstrzygnięcia pozostaje 
natomiast kwestia ewentual-
nej konieczności uwzględnia-
nia dotychczasowego stażu 
pracy osoby zatrudnionej na 
zastępstwo przed 22 lutego 
2016 r. przy określaniu okresu 
wypowiedzenia jej umowy. 
W mojej ocenie staż zatrud-
nienia zakładowego sprzed 
tej daty nie powinien być 
uwzględniany. Taką zasadę 
ustawodawca wprowadził 
w art. 16 nowelizacji. Uza-
sadnieniem w tym wypad-
ku była konieczność ochrony 
pracodawców przed poten-
cjalnie niekorzystnymi dla 
nich dłuższymi okresami 
wypowiedzenia, które zna-

lazłyby zastosowanie nieja-
ko z zaskoczenia, tj. z woli 
ustawodawcy, a nie samych 
stron stosunku pracy. Nie 
widzę racjonalnego uzasad-

nienia, dlaczego ta sama ar-
gumentacja nie miałaby być 
zastosowana w przypadku 
umów na zastępstwo (które 
obecnie należałoby traktować 

jako umowy na czas określo-
ny zawierane w celu zastęp-
stwa pracownika na czas jego 
usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy). ©℗

Porównanie zmian w przepisach

Obowiązujące do 21 lutego 2016 r.

Art. 25 par. 1 k.p.
Umowę o pracę zawiera się na czas 
nieokreślony, na czas określony lub 
na czas wykonania określonej pracy. 
Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa 
pracownika w czasie jego uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy, 
pracodawca może w tym celu zatrudnić 
innego pracownika na podstawie 
umowy o pracę na czas określony, 
obejmujący czas tej nieobecności.

Art. 331 k.p.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę 
zawartej na czas określony w okoliczno-
ściach, o których mowa w art. 25 par. 1 
zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.

Art. 36 par. 1 k.p.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony jest 
uzależniony od okresu zatrudnienia 
u danego pracodawcy i wynosi:
1)  2 tygodnie, jeżeli pracownik był 

zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2)  1 miesiąc, jeżeli pracownik był 

zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3)  3 miesiące, jeżeli pracownik był

zatrudniony co najmniej 3 lata.

Obowiązujące od 22 lutego 2016 r.

Art. 251 par. 1 k.p. 
Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  
na czas określony, a także łączny okres zatrudnie-
nia na podstawie umów o pracę na czas określony 
zawieranych między tymi samymi stronami stosun-
ku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna 
liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Art. 251 par. 4 pkt 1 k.p.
Przepisu par. 1 nie stosuje się do umów o pracę 
zawartych na czas określony w celu zastępstwa 
pracownika w czasie jego usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy – jeżeli ich zawarcie w danym 
przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okre-
sowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym 
zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia 
umowy.

Art. 36 par. 1 k.p.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas 
określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia 
u danego pracodawcy i wynosi:
1)  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej

niż 6 miesięcy;
2)  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co

najmniej 6 miesięcy;
3)  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co

najmniej 3 lata.

Przepisy przejściowe nowelizacji

Art.  13 
Do umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, trwających w dniuwejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art.  14 ust. 2 
Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w którychnie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzeniastosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  14 ust. 3 
Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Resort edukacji studzi nadzieje na dodatkowy czas wolny
Od 2 stycznia zwolnienie z tytułu opie-
ki nad dzieckiem może być udzielane 
w dniach lub godzinach. 3 marca pisali-
śmy, w jaki sposób może korzystać z nie-
go nauczyciel (DGP nr 43/2016). Wskazy-
waliśmy, że pensum, czyli obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć z uczniami (np. 
18 godzin w szkole podstawowej), jest 
dużo niższe niż tygodniowy wymiar 
czasu pracy (40 godzin). A zatem na-
uczyciel mógłby korzystać z wolnego, 
uszczuplając wyłącznie godziny zajęć 
lekcyjnych. Resort edukacji jest jednak 
innego zdania.  ©℗ KTop

Stanowisko MEN z 11 marca 2016 r. w sprawie dni wolnych dla nauczyciela z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14. roku życia

Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno 
dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwol-
nienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy – Kodeks pracy, której noweliza-
cja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r.
O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje 
pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym 
w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze 
godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. 
Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy.
Nauczyciel ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy, a ten, który zdecyduje 

się wykorzystać zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym, powinien 
być rozliczany z wykorzystanych godzin w odniesieniu do ośmiogodzinne-
go, dobowego wymiaru czasu pracy, bez względu na liczbę przydzielonych 
w planie zajęć w konkretnym dniu.
Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym dla nauczyciela 
zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy tego nauczyciela. Niepełną godzinę zwolnienia od 
pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy.
Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy – Karta nauczyciela nauczyciel zatrudniony 
w pełnym wymiarze czasu pracy pracuje tygodniowo do 40 godzin. Dobowy 
wymiar czasu pracy nauczyciela wynosi do 8 godzin.
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