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Rozdział I. System prawnej ochrony 
wynagrodzenia za pracę
Wynagrodzenie podwładnego podlega bezwzględnej ochronie. 
Służą temu różne mechanizmy, np. ustalenia terminów wypłaty 
wynagrodzenia, zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia i osłony 
przed potrąceniami. Oznacza to m.in., że zatrudniony musi dostać 
co miesiąc umówione wynagrodzenie.

1. Gwarancja zapewnienia pełnego 
wynagrodzenia
Powstał problem, jak określać wynagrodzenie pracownika 
w umowie o pracę lub innym akcie nawiązującym stosunek pracy, 
np. w akcie mianowania. Coraz częściej rysuje się w orzecznictwie 
tendencja, że ustalanie go w wersji netto jest nieprawidłowe, 
co ostatnio podkreślił dobitnie SN w wyroku z 9.7.2014 r. 
(I PK 250/13, Legalis). Sąd Najwyższy wyraźnie zaznaczył, że 
„wynagrodzenie netto” i „wynagrodzenie brutto” to zwyczajowe 
pojęcia, mające znaczenie wyłącznie w dziedzinie rozliczania 
płac. W prawie pracy funkcjonuje tylko pojęcie „wynagrodzenie”, 
które obejmuje wszystkie jego składniki oraz daniny odprowadza-
ne z jego tytułu do fiskusa i ZUS (podatek dochodowy i składki). 
Stąd niepoprawne jest wskazywanie w angażu zatrudnionego ani 
jego pensji w wersji brutto, ani zawieranie w nim postanowień 
typu: „W razie powstania nadpłaty podatku dochodowego pra-
cownik zobowiązuje się ją zwrócić pracodawcy”. Wskazana klau-
zula stanowi bowiem akt zrzeczenia się części wynagrodzenia, co 
jest niedozwolone (czytaj niżej).
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2. Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia
Pracownik nie może się zrzec choćby części wynagrodzenia ani 
przenieść prawa do niego na kogoś innego (art. 84 KP). Niedo-
puszczalne są żadne czynności prawne, na mocy których rezygnu-
je on z jakiegoś składnika pensji, zobowiązuje się do darmowej 
pracy albo zwalnia szefa z wypłaty płacy. Dotyczy to również 
ugody pozasądowej z zakładem pracy. Są one nieważne z mocy 
prawa. Podwładnemu nie wolno także się zrzec części nagrody 
jubileuszowej o charakterze premii (wyr. SN z 13.3.2014 r., I PK 
189/13, Legalis). Owszem, zatrudniony ma prawo zgodzić się, 
w drodze wypowiedzenia warunków płacy albo porozumienia 
zmieniającego, na obniżenie poborów na przyszłość, tj. począwszy 
od daty wejścia dokumentu w życie. Jednak nie jest dopuszczalne 
zmniejszenie wynagrodzenia z mocą wsteczną (cytowany wyr. 
SN z 13.3.2014 r. i wyr. SN z 25.4.2014 r., II PK 192/13, Legalis). 
Naganne jest też zobowiązanie się zatrudnionego, że nie będzie 
kiedyś dochodził pensji od pracodawcy. Co ciekawe, SN pozwolił 
ostatnio na redukcję i nawet odebranie podwładnemu przy-
znanej już nagrody uznaniowej z powodu zerwania przez niego 
współpracy stron (wyr. SN z 23.5.2014 r., II PK 273/13, Legalis). 
Pracownikowi wolno także zrzec się odsetek od nieterminowej 
wypłaty wynagrodzenia (wyr. SN z 25.2.2009 r., II PK 185/08, 
OSNP 2010, Nr 19–20, poz. 229).  

3. Termin, miejsce i częstotliwość wypłaty
Przejawem mechanizmów osłonowych wynagrodzenia za pracę 
jest również wskazanie w prawie pracy terminów wypłaty jego 
elementów. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co 
najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry określonym terminie. 
Zakład zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala termin, 
miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę 
w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 pkt 5 KP), a niezobowiązany do 
tworzenia regulaminu  płac – w informacji o warunkach zatrud-
nienia w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 KP).

Nieważność 
z mocy prawa

Nieważność 
z mocy prawa



3

4. Forma podstawowa wypłaty – „do ręki zatrudnionego”

Miesięczne składniki pensji musi przy tym uiszczać z dołu, nie-
zwłocznie po ustaleniu ich pełnej wysokości, najpóźniej 10. dnia 
następnego miesiąca kalendarzowego. Składniki przysługujące 
za okresy dłuższe reguluje z kolei z dołu, w terminach przyjętych 
w przepisach prawa pracy (art. 85 § 2 i 4 KP). Jeśli data wypłaty 
przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie trzeba uiścić 
w dniu poprzedzającym. 

Jeszcze korzystniejsze reguły wypłaty wynagrodzenia mają na-
uczyciele oświatowi, objęci własną pragmatyką służbową (KN). 
Nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania 
stosunku pracy. Dlatego dostaje wynagrodzenia z góry w pierw-
szym dniu każdego miesiąca, a jeśli wypada on w dzień ustawowo 
wolny od pracy – w dniu następnym. Składniki wynagrodzenia, 
których wysokość można ustalić dopiero po wykonaniu prac, 
otrzymuje jednak miesięcznie z dołu w ostatnim dniu miesiąca, 
chyba że jest to dzień ustawowo wolny od pracy; wtedy uzyskuje 
je w dniu następnym. 

Pracownik ma prawo wglądu do dokumentów, na podstawie 
których zostało obliczone jego wynagrodzenie.

4. Forma podstawowa wypłaty – „do ręki 
zatrudnionego”
Wypłaty wynagrodzenia szef dokonuje w pieniądzu. Częściowe 
spełnienie tego obowiązku w innej formie (np. rzeczowej) jest 
dopuszczalne wyłącznie, gdy przewiduje to ustawa lub układ zbio-
rowy pracy. Generalnie pracodawca ma obowiązek uiszczenia wy-
nagrodzenia do rąk podwładnego, a inny sposób wchodzi w grę, 
jeżeli pozwala na to układ zbiorowy pracy albo sam zainteresowa-
ny wyrazi na to uprzednią zgodę na piśmie. „Praktyka polegająca 
na dokonywaniu przez pracownika zakupów w prowadzonym 
przez pracodawcę sklepie bez uiszczania za nie zapłaty w mo-
mencie kupna i rozliczania ich równowartości dopiero w chwili 
wypłaty wynagrodzenia za pracę za dany miesiąc nie może być 
uznana za wypłatę wynagrodzenia w formie deputatu” – wynika 
z wyr. SN z 5.11.2013 r. (II PK 41/13, OSNP 2015, Nr 1, s. 5).
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5. Rzucenie pracy przez podwładnego z dnia 
na dzień 
Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowie-
dzenia, gdy zakład pracy dopuścił się ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków wobec niego. Oświadczenie w tej 
sprawie powinien złożyć na piśmie, podając przyczynę rozstania. 
Przysługuje mu wówczas odszkodowanie w wysokości wynagro-
dzenia za okres wynagrodzenia, a gdy pozostawał na umowie 
o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej 
pracy – za 2 tygodnie. Takie nagłe zerwanie współpracy pociąga 
za sobą skutki prawne równoważne z rozwiązaniem stosunku 
pracy za wypowiedzeniem przez zatrudniającego (art. 55 § 11–3 
KP). W świetle orzecznictwa niewypłacenie wynagrodzenia 
podwładnemu, choćby częściowe i jednorazowe, stanowi przejaw 
ciężkiego naruszenia przez szefa podstawowych obowiązków 
wobec pracownika, nawet jeśli jest on syndykiem (wyr. SN 
z 18.3.2014 r., II PK 176/13, Legalis). Opóźnienia pracodawcy 
w wypłacie można uznać za usprawiedliwione, tylko gdy:
1) chodzi o sporadyczne niewypłacenie drobnej części płacy;
2) zaległość dotyczy składnika, o który strony toczą spór;
3) syndyk nie mógł uregulować pensji ze względu na ogranicze-

nia wypłat określone w art. 890 § 2 KPC (zakaz wypłat w ra-
mach zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego – nawet 
na poczet pensji i należnych od nich składek powyżej limitu 
przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału).

Wyłącznie w tych okolicznościach zatrudniony nie ma prawa za-
rzucić szefowi ciężkiego naruszenia wobec niego podstawowych 
obowiązków i natychmiastowo rzucić posady (powołany wyr. SN 
z 18.3.2014 r., II PK 176/13).

6. Tajemnica poufności wynagrodzenia
Pracodawca nie może ujawnić wysokości wynagrodzenia pracow-
nika. Dokumenty zdradzające te dane osobowe przekazuje zatem 
bezpośrednio zainteresowanemu, a komuś innemu – za pisemną 
akceptacją tego ostatniego. 
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7. Ochrona przed niewypłacalnością pracodawcy

Z drugiej strony, przełożonemu nie wolno wymuszać na zatrud-
nionym, aby kolegom czy podmiotom zewnętrznym nie podał in-
formacji o poziomie swoich zarobków. Każdy ma bowiem upraw-
nienie do dowolnego rozporządzania swoimi danymi osobowymi 
(stanowisko MPiPS z 28.8.2009 r.).

Jednak na podwładnego nie mogą spaść ujemne konsekwencje 
(np. zwolnienie dyscyplinarne) za to, że w celu dowiedzenia 
nierównego traktowania w zatrudnieniu i dyskryminacji płacowej 
udostępnił wysokość pensji innych pracowników (np. wyr. SN: 
z 26.5.2011 r., II PK 304/10, OSNP 2012, Nr 13–14, poz. 171, 
i z 15.7.2011 r., I PK 12/11, OSNP 2012, Nr 19–20, poz. 234).

7. Ochrona przed niewypłacalnością 
pracodawcy
Prawo pracy wprowadziło również mechanizmy osłonowe pensji 
pracowniczej w razie wystąpienia niewypłacalności zakładu pracy 
– znajdują się one w OchrRoszczPracU. Gdy nastąpi niewypłacal-
ność pracodawcy pracownicy mają prawo ubiegać się o zaspo-
kojenie ich roszczeń w części z FGŚP (art. 12 OchrRoszczPracU), 
a konkretnie:
1) wynagrodzenia za pracę,
2) wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy,
3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby,
4) dodatku wyrównawczego,
5) odprawy pieniężnej,
6) odszkodowania za skrócenie wypowiedzenia,
7) ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy za rok ustania zatrud-

nienia. 

Jednocześnie OchrRoszczPracU wprowadza ograniczenia czaso-
we i ilościowe w możliwościach odzyskania przez zwolnionych 
nieuiszczonych pensji. 
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Podstawa prawna:

• art. 29 § 3, art. 55 § 11–3, art. 84, 85 § 2 i 4, art. 1041 § 1 
pkt 5 KP,

• art. 890 § 2 KPC,
• art. 12 OchrRoszczPracU.
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Rozdział II. System odliczeń 
z wynagrodzenia pracownika
Kolejnym przejawem ochrony wynagrodzenia zatrudnionego jest 
osłona przed potrąceniami. Musi on dostać co miesiąc pełne 
wynagrodzenie poza pewnymi wyjątkami, kiedy przepisy prawa 
pracy dopuszczają pewne z niego uszczuplenia. W niniejszym 
rozdziale przedstawiamy, co szef musi i może pobrać z poborów 
podwładnego, kiedy i na jakich warunkach. 

1. Daniny publiczne 
Z wynagrodzenia pracownika brutto wypłacanego pracownikowi 
zakład ma obowiązek jako płatnik danych należności pobrać:
1) zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych,
2) składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalną, rentowe, 

chorobową i wypadkowe),
3) składki na fundusze pozaubezpieczeniowe (na Fundusz Pracy 

i FGŚP),
4) ewentualnie składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Daniny te płatnik musi odprowadzić na konto urzędu skarbowego 
lub ZUS. Ale uwaga! Z wynagrodzenia brutto wypłacanego lub 
stawianego do dyspozycji zatrudnionego w danym miesiącu szef 
pobiera wyłącznie bieżące daniny, a więc pochodzące właśnie 
z tego wynagrodzenia (naliczone od niego). Jeśli w grę wchodzi 
zaległy podatek lub składki, nie ma prawa ich ująć z płacy uisz-
czanej na bieżąco. Powinien wtedy zwrócić się do pracownika 
o wyrażenie zgody na dokonanie potrącenia dobrowolnego albo 
o wpłatę zaległości na konto bądź do kasy firmy, a jeśli ten odma-

Potrącenia 
publiczno-
prawneprawne
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wia – ewentualnie wystąpić do sądu w trybie spraw o bezpodstaw-
ne wzbogacenie/nienależne świadczenie. 

2. Wyrok sądu karnego
Osobie skazanej na ograniczenie wolności (kara wynosząca od 
1 do 12 miesięcy) sąd nakazuje wykonywanie nieodpłatnych, 
kontrolowanych prac na cele społeczne w wymiarze od 20 do 
40 godzin w stosunku miesięcznym. Wyjątkowo może orzec alter-
natywnie dokonywanie potrąceń z jej wynagrodzenia za pracę, je-
śli pozostaje ona w zatrudnieniu pracowniczym (art. 34 § 2 pkt 2 
i art. 35 KK). Sąd decyduje się na taką zamianę, gdy orzeczenie 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne jest:
1) niemożliwe – stan zdrowia oskarżonego lub jego właściwości 

i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że nie wykona on 
tego obowiązku (art. 58 § 2a KK);

2) niecelowe – groziłoby to utratą przez oskarżonego kontaktu 
z rodziną, przerwaniem dokształcania czy nie gwarantowało-
by choćby minimalnego wypoczynku;

3) niewskazane – jeśli dodatkowa praca mogłaby zniechęcić lub 
demobilizować.

W tych okolicznościach sąd ma prawo zasadnie orzec karę 
ograniczenia wolności z rygorem potrąceń z wynagrodzenia za 
pracę zamiast pracy społecznej. Jednak statystyki pokazują, że 
rzadko korzysta z tej alternatywy (potrącenia stanowią mniej 
niż 1% sankcji wymierzanych na tle kar ograniczenia wolności 
ogółem). 
Sąd w wyroku określa wymiar potrąceń w granicach od 10% do 
25% wynagrodzenia. Przepisy nie precyzują, jak ustalać konkret-
nie jej wymiar. Należy przyjąć, że chodzi o uszczuplenia wahające 
się od 10% do 25% wynagrodzenia brutto; jednak pobieramy je 
od podstawy wymiaru wynoszącej wynagrodzenie netto skazane-
go pozostającego w zatrudnieniu. 

Sąd przesyła odpis orzeczenia zakładowi pracy, który zatrudnia 
skazanego, podając, na czyją rzecz należy dokonać potrąceń, 
gdzie je wpłacać, jak ich dokonywać i z jakich składników pen-
sji. Odliczenia tego pracodawca dokonuje przy okazji wypłaty 
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4. Uproszczony tryb odzyskania nadpłaty wynagrodzenia

płacy skazanemu w pierwszej kolejności, przed obowiązkowymi 
i dobrowolnymi potrąceniami z wynagrodzenia za pracę. Sumę 
przekazuje na wskazany w wyroku cel i podmiot społeczny, za-
wiadamiając o tym sąd. Koszty związane z przekazywaniem tych 
kwot odejmuje się od dokonywanych potrąceń.

3. Wadliwe wykonanie produktu lub usługi 
Szef może (nie musi) obniżyć nawet do 0 zł wynagrodzenie 
pracownika, który wadliwie wykonał ze swojej winy produkt 
albo usługę (art. 82 § 1 zd. pierwsze KP). Gdy wskutek wadliwie 
wykonanej pracy z winy zatrudnionego nastąpiło pogorszenie 
jakości produktu lub usługi, pracodawca ma prawo odpowiednio 
zredukować wynagrodzenie. Musi jednak wykazać winę konkret-
nego pracownika, a nie np. całej brygady (wyr. SA w Katowicach 
z 29.2.2008 r., III APa 272/06, Legalis). Jednak nie wolno obniżyć 
pensji osoby, której pracę firma najpierw zaakceptowała, a potem 
dopiero inwestor odmówił odbioru robót z powodu ich wadliwo-
ści (wyr. SN z 3.6.1998 r., I PKN 49/98, OSNAPiUS 1999, Nr 11, 
poz. 362). 

Podwładny może próbować usunąć usterkę i – jeśli mu się to uda 
choćby częściowo – należy mu się wynagrodzenie stosowne do 
jakości produktu lub usługi. Czas poświęcony na naprawianie 
defektu nie stanowi jednak godzin nadliczbowych i jest dla niego 
darmowy (wyr. SA w Warszawie z 20.11.1997 r., III APa 63/97, 
Legalis). Pracodawca może odpowiednio zmniejszyć wynagro-
dzenie pracownika z racji wadliwie wykonanego produktu albo 
usługi jeszcze przed dokonaniem obowiązkowych potrąceń z pen-
sji, a tym bardziej dobrowolnych. Nie musi zdobywać na to zgody 
zainteresowanego.

4. Uproszczony tryb odzyskania nadpłaty 
wynagrodzenia
Nie jest łatwe odzyskanie nienależnie wypłaconego pracownikowi 
wynagrodzenia. Absolutnie szef nie może go samodzielnie ująć, 

Wina 
podwładnegopodwładnego
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choćby potwierdzonego tytułem wykonawczym, z uiszczanej na 
bieżąco pensji (wyr. SN z 7.6.2011 r., II PK 256/10, OSNP 2012, 
Nr 13–14, poz. 172). Powinien poprosić zainteresowanego 
o pisemną zgodę na potrącenie naddatku z jego wynagrodzenia 
w trybie dobrowolnym albo o oddanie do kasy bądź wpłatę na 
konto bankowe firmy. Jeśli zatrudniony odmawia, pracodawca 
może jedynie skierować pozew o nienależne świadczenie/bez-
podstawne wzbogacenie. Wyjątkowo wolno mu odebrać z wyna-
grodzenia podwładnego kwoty uiszczone w poprzednim terminie 
płatności za okresy nieobecności w pracy, za jakie podwładny 
nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 KP). Jest 
to tzw. uproszczony tryb odzyskania nadpłaty wynagrodzenia, 
stosowany bez zgody pracownika (wyr. SN z 11.10.1994 r., I PRN 
81/94, OSNAPiUS 1995, Nr 5, poz. 65) i bez ingerencji sądu pra-
cy. Służy mu pierwszeństwo przed dokonaniem obowiązkowych 
potrąceń z wynagrodzenia z pracę, a tym bardziej dobrowolnych.

Aby pracodawca po niego sięgnął, powstała nadwyżka płacy musi 
łącznie spełniać przesłanki:
1) dotyczyć wynagrodzenia za okresy niewykonywania 

pracy, za jakie zatrudniony nie zachowuje prawa do wy-
nagrodzenia – w uproszczony szybszy sposób zakład odbiera 
więc zawyżone choćby przez pomyłkę wynagrodzenie z ty-
tułu choroby pracownika czy porodu pracownicy pod koniec 
miesiąca, wynagrodzenie za tzw. okolicznościowe urlopy, 
za jakie nie przysługuje pensja, czy za okresy przypadające 
po rzuceniu pracy. Nie wchodzi on natomiast w grę przy 
nadpłacie np. wynagrodzenia zasadniczego, nagrody jubi-
leuszowej czy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Aby 
odzyskać nadwyżki z tego tytułu, pracodawca musi zdobyć 
zgodę pracownika na piśmie, a w razie jego braku – wystąpić 
do sądu o zwrot nienależnego świadczenia/bezpodstawnego 
wzbogacenia;

2) powstać w poprzednim terminie płatności, a jej odbiór 
następuje w następnym terminie płatności – pomyłkowo 
uiszczoną kwotę pracodawca odzyskuje tylko z okazji następ-
nego terminu wypłaty pensji konkretnemu zatrudnionemu 
(wyr. SN z 4.10.1994 r., I PRN 71/94, OSNAPiUS 1995, Nr 7, 
poz. 89). Pojęcie „następny termin wypłaty” rozumiemy jako 
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4. Uproszczony tryb odzyskania nadpłaty wynagrodzenia

najbliższą, kolejną i faktyczną datę uiszczenia jakiegokolwiek 
składnika poborów danemu pracownikowi, a nie jako kolejny 
termin wypłaty określony w przepisach zakładowych (wyr. 
SN z 12.4.1996 r., I PRN 32/96, Legalis). Pojęcia ostatni 
i kolejny termin płatności oznaczają zatem sąsiadujące ze 
sobą daty rzeczywistej wypłaty podwładnemu wynagrodzenia 
– nawet jeśli nie pokrywają się one z terminem wypłaty wska-
zanym np. w regulaminie pracy czy w informacji o warunkach 
zatrudnienia. Dlatego zalecamy szczególną ostrożność wtedy, 
kiedy zakład reguluje pracownikowi wynagrodzenie dzień po 
dniu;

Przykład 1

Księgowa w  czwartek 19.2.2015  r. wypłaciła zawyżone o  270 zł brut-
to wynagrodzenie panu Janowi – pracownikowi, który doniósł zwol-
nienie lekarskie po sporządzeniu listy płac za dany miesiąc. W  piątek 
20.2.2015 r. uiściła mu wyrównanie premii za IV kwartał 2014 r. w wy-
sokości 720 zł brutto. Nadpłatę za czas niedyspozycji zdrowotnej w lu-
tym księgowa mogła odebrać tylko w następnym terminie płatności wy-
nagrodzenia panu Janowi, czyli 28 lutego. Jednak dostrzegła ją dopiero 
2.3.2015 r. Mimo że nie zawiniła, nie mogła skorzystać z uproszczone-
go trybu odzyskania naddatku pensji.

Przykład 2

Pani Iza, pracownica, urodziła dziecko 27.2.2015  r. i  z  tego powodu 
otrzymała wynagrodzenie za ten miesiąc zawyżone o  jedną dniówkę. 
Kobieta przebywała na urlopach macierzyńskich, podstawowym i  do-
datkowym, potem na rodzicielskim i wychowawczym. W tym czasie nie 
dostała od zakładu żadnego wynagrodzenia. Przyjmijmy, że do pracy 
wróci dopiero 17.2.2017  r., a  pierwszą pensję za ten miesiąc odbierze 
28.2.2017 r. I to będzie właśnie ten kolejny termin płatności, przy okazji 
którego pracodawca będzie miał prawo pobrać z  pensji dniówkę nad-
płaconą za luty 2015  r. Gdy przeoczy ten termin, bezpowrotnie straci 
możliwość odzyskania tej nadwyżki w trybie uproszczonym, na podsta-
wie art. 87 § 7 KP. 
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Przykład 3

Pani Klaudia, pracownica, urodziła dziecko 27.2.2015  r. i  z  tego po-
wodu otrzymała wynagrodzenie za ten miesiąc zawyżone o  jedną 
dniówkę – 67,89 zł. Potem pozostawała na urlopach macierzyńskich, 
podstawowym i  dodatkowym, a  następnie na rodzicielskim i  wycho-
wawczym. Zakładamy, że do pracy wróci dopiero 17.2.2017 r., a w tym 
czasie w  kwietniu 2015  r. podczas pobytu na podstawowym urlopie 
macierzyńskim zakład wypłaci jej premię za I kwartał 2015 r. w kwo-
cie 540 zł brutto. Nadwyżkę za luty 2015 r. pracodawca może potrącić 
z premii uiszczanej pani Klaudii w kwietniu. Jeżeli tego nie zrobi, nie 
odbierze jej kiedy indziej w trybie uproszczonym określonym w art. 87 
§ 7 KP.

3) odzyskujemy ją wyłącznie z wynagrodzenia – nie wolno 
jej odliczać z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego, 
choćby pracodawca był ich płatnikiem. O nadwyżkę w ra-
mach uproszczonego trybu z art. 87 § 7 KP zmniejszamy 
tylko wynagrodzenie uiszczone przez pracodawcę, w tym 
wynagrodzenie chorobowe z art. 92 KP. Zasiłki i świadczenie 
rehabilitacyjne zostały objęte specyficznym reżimem potrąceń 
z art. 139 i następnych EmRentyFUSU, który nie przewiduje 
tego typu pomniejszeń. Dlatego obniżenie zasiłku bądź 
świadczenia rehabilitacyjnego o sumy nadpłacone z okazji 
poprzedniego terminu wypłaty za okresy niewykonywania 
pracy, za jakie podwładnemu nie przysługuje wynagrodzenie, 
wymaga pisemnej zgody pracownika (interpretacja centrali 
ZUS z 24.8.2009 r.). 

W praktyce uproszczony sposób odzyskania nadpłaty pracodawcy 
stosują, gdy:
1) zatrudniony przedstawił zwolnienie lekarskie już po 

realizacji listy płac w danym miesiącu (po wypłacie wyna-
grodzenia);

Przykład 4

Zgodnie z regulaminem płac firma wypłaca wynagrodzenia do 24. dnia 
miesiąca, czyli pensje za marzec 2015  r. – do 24.3.2015  r. Pani Karo-
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lina, pracownica, wzięła 6 dni zwolnienia lekarskiego, począwszy od 
27.3.2015  r., z  tytułu czego przysługuje jej zasiłek chorobowy. Otrzy-
muje ona wynagrodzenie zasadnicze 2300 zł brutto miesięcznie i pre-
mie miesięczne w  stałej stawce 20% pensji podstawowej. Uzyskała 
ona pełne wynagrodzenie miesięczne za marzec 2015 r. 2760 zł brutto 
(2300  zł + 460 zł), mimo że pod koniec miesiąca chorowała. Należy 
obliczyć wynagrodzenie za dni przepracowane w marcu 2015 r. i odjąć 
je od pełnej stawki miesięcznej faktycznie pobranej w  tym miesiącu. 
W ten sposób uzyskujemy kwotę nadpłaty za marzec 2015 r., którą wol-
no odebrać z wynagrodzenia kobiety uiszczanego w następnym termi-
nie płatności (zakładamy, że będzie to 24.4.2015  r.). Rachunki przed-
stawiają się tak:

• wynagrodzenie częściowe za marzec 2015 r.:

2760 zł : 30 = 92 zł

92 zł × 5 dni = 460 zł

2760 zł – 460 zł = 2300 zł

• kwota nadpłaty z tytułu marcowej niedyspozycji zdrowotnej: 

2760 zł – 2300 zł = 460 zł

• wynagrodzenie częściowe za kwiecień 2015 r., które zakład wypłaci 
24.4.2015 r. (następny termin płatności):

2760 zł : 30 = 92 zł

92 zł × 1 = 92 zł

2760 zł – 92 zł = 2668 zł

• pomniejszenie wynagrodzenia za kwiecień 2014 r. o kwotę marcowej 
nadpłaty: 

2668 zł – 460 zł = 2208 zł

2) umowa o pracę pracownika pobierającego wynagrodze-
nie z góry (np. nauczyciela) uległa rozwiązaniu w trakcie 
miesiąca (uchw. SN z 8.12.1994 r., I PZP 49/94, OSNAPiUS 
1995, Nr 16, poz. 202);

Przykład 5

Pan Sławomir był nauczycielem mianowanym (z tytułem zawodowym 
magistra i  przygotowaniem pedagogicznym), zatrudnionym w  war-
szawskiej szkole podstawowej według pensum 6/18. Uzyskiwał wy-
nagrodzenie zasadnicze 882,33 zł brutto miesięcznie (2647 zł brut-
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to × 6/18), dodatek za wysługę lat w  kwocie 11% pensji zasadniczej 
(97,06 zł brutto miesięcznie) i dodatek motywacyjny 200 zł brutto mie-
sięcznie. Pod koniec września 2014  r. dostał propozycję zatrudnienia 
w  pobliskim gimnazjum w  wymiarze zajęć 15/18. Wynagrodzenie za 
normalną pracę w podstawówce we wrześniu 2014 r. otrzymał pierw-
szego dnia tego miesiąca, ale za wypadające w tym miesiącu 3 godzi-
ny doraźnych zastępstw – dopiero 30.9.2014 r. Od 26.9.2014 r. przestał 
przychodzić do pracy w szkole podstawowej, bez wytłumaczenia. Dy-
rektor tej szkoły dowiedział się, że pan Sławomir podjął zatrudnienie 
w gimnazjum. Kazał, zgodnie z art. 87 § 7 KP, zmniejszyć jego wyna-
grodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłacone 30.9.2014  r. 
o kwoty nadpłaconej pensji za wrzesień z  tytułu nieprzepracowanego 
okresu przypadającego po rzuceniu przez nauczyciela pracy, a więc po 
26.9.2014 r. (do końca tego miesiąca powinien przepracować 5 godz.), 
i prawidłowo. Obliczenia wyglądają tak:
• wynagrodzenie za dni przepracowane we wrześniu 2014 r.:

(882,33 zł + 97,06 zł + 200 zł) : (6 godz. × 4,16) =  
= 1179,39 zł : 25 godz. = 47,18 zł

47,18 zł × 5 godz. = 235,90 zł

1179,39 zł – 235,90 zł = 943,49 zł
• kwota nadpłaty z racji porzucenia pracy: 

1179,39 zł – 943,49 zł = 235,90 zł
• wynagrodzenie za 3 godziny doraźnych zastępstw wypłacane w na-

stępnym terminie płatności (30.9.2014 r.):
882,33 zł : 25 godz. = 35,29 zł

35,29 zł × 3 godz. = 105,87 zł
• zmniejszenie wynagrodzenia za doraźne zastępstwa o  kwotę wrze-

śniowej nadpłaty: 
105,87 zł – 235,90 zł = –130,03 zł

Dyrektor odzyskał tylko część wrześniowej nadpłaty w  wysokości 
105,87 zł. Reszty nadwyżki w kwocie 130,03 zł nie mógł odebrać z wy-
nagrodzenia w  trybie uproszczonym, ponieważ minął już kolejny ter-
min wypłaty. Ewentualnie mógł powalczyć o nią w sądzie, zakładając 
byłemu pracownikowi sprawę o bezpodstawne wzbogacenie/nienależ-
ne świadczenie.

3) otrzymujący wynagrodzenie z góry bierze udział w straj-
ku (wyr. SN z 23.10.1996 r., I PRN 110/96, OSNAPiUS 1997, 
Nr 9, poz. 148).
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5. Potrącenia obowiązkowe
Po zastosowaniu wymienionych uszczupleń z wynagrodzenia 
zatrudnionego zakład dokonuje obowiązkowych potrąceń:
1) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na 

zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 
2) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na 

pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 
3) zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, 
4) kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 KP.

Potrąceń obowiązkowych pracodawca dokonuje według należno-
ści wyższej kategorii, aż do całkowitego zaspokojenia w ramach 
dopuszczalnych limitów: maksymalnej dopuszczalnej kwoty 
potrącenia i kwoty wolnej.

6. Potrącenia dobrowolne
Jeżeli pozwalają na to limity, z wynagrodzenia podwładnego 
szef może (wyjątkowo ma obowiązek) dokonać potrąceń dobro-
wolnych, np. składki związkowej, składki na pracowniczą kasę 
zapomogowo-pożyczkową, opłat za media, składek na grupowe 
ubezpieczenie na życie. Tym razem obowiązuje jeden limit – kwo-
ta wolna; nie wiąże maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia.

Podstawa prawna:

• art. 34 § 2 pkt 2, art. 35, 58 § 2a KK,
• art. 82 § 1 zd. pierwsze, art. 87 § 7 KP.

Potrącenia 
bez zgody 
pracownikapracownika

Potrącenia 
za zgodą 
pracownikapracownika


