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Wprowadzenie

Wynagrodzenie za pracę jest podstawą utrzymania pracownika i jego 
rodziny. Przyjmuje się, że stanowi ono główne lub jedyne źródło ich 
utrzymania, zatem niezbędne jest zapewnienie zatrudnionej osobie 
minimum bytowego. Z tego powodu wynagrodzenie podlega szczególnej 
ochronie prawnej.

Pracownik nie może zrzec się pensji, a pracodawca, co do zasady, nie 
może odmówić jej wypłaty. W niektórych sytuacjach dopuszczalne 
jest jednak dokonywanie potrąceń z kwoty należnego pracownikowi 
wynagrodzenia, przy czym dokonując potrąceń, pracodawca powinien 
dochować szczególnej staranności.

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń reguluje KP. W myśl jego 
postanowień pracodawca bez zgody pracownika nie może potrącać 
z wynagrodzenia jakichkolwiek kwot poza wyczerpująco wymienionymi 
przypadkami w art. 87 KP. Nakazuje więc, by w pierwszej kolejności 
odliczyć z wynagrodzenia pracownika daniny publiczne: składki na ubez-
pieczenie społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
Co prawda, ustawodawca w cytowanym przepisie nie wymienia koniecz-
ności odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne, nie zmienia 
to jednak faktu, że pracodawca jest płatnikiem zobowiązanym również 
do odliczania tych kwot.

Dopiero następnie można dokonać potrąceń w kolejności ustalonej 
przepisami KP, w miarę pozostających środków po potrąceniu kwot z ko-
lejnych tytułów – mając na uwadze limity maksymalnych dopuszczalnych 
potrąceń oraz ograniczenia wynikające z kwot wolnych od potrąceń. 
Niewątpliwie istotna jest kolejność zaspokajania wierzytelności. Pamiętać 
przy tym należy, że tytuły wykonawcze stanowią wyroki sądowe zaopa-
trzone przez sąd w klauzulę wykonalności oraz odpowiednie decyzje 
organów administracyjnych. 

Ochrona wynagrodzenia przed potrąceniami dotyczy nie tylko wyna-
grodzenia zasadniczego, lecz także dodatków oraz innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy. Znajdą się tu m.in. wynagrodzenie za 
dyżury, ekwiwalent urlopowy, nagroda jubileuszowa, dodatek dewizowy, 
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odprawa emerytalno-rentowa czy odprawa z tytułu zwolnienia pracow-
nika z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Przedstawiamy Państwu praktyczną publikację, która jest niezawodnym 
narzędziem w codziennej pracy. Oprócz części merytorycznej, zawarto 
w niej wiele przykładów i rozliczeń.
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