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styczeń 2017
Pn Wt Śr Czw Pt So N

53 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31

Miesięczny okres rozliczeniowy – styczeń 2017 r.
Okres rozliczeniowy 

– miesiąc
Liczba  

dni pracy
Wymiar godzin 

pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy

styczeń 21 dni 168 godzin (40 godzin × 4 tygodnie) + 16 godzin (30 i 31 stycznia) – 8 godzin 
(6 stycznia)

§  art. 130 KP

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy od 1.1. do 31.3.2017 r.
Okres rozliczeniowy  

– 3 miesiące
Liczba  

dni pracy
Wymiar  

godzin pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy

od 1 stycznia 
do 31 marca

64 dni 512 godzin (12 tygodni × 40 godzin) + 40 godzin (27–31 marca) – 8 godzin 
(6 stycznia)

§  art. 130 KP

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy od 1.1. do 30.4.2017 r.
Okres rozliczeniowy  

– 4 miesiące
Liczba  

dni pracy
Wymiar  

godzin pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy

od 1 stycznia 
do 30 kwietnia

83 dni 664 godziny (17 tygodni × 40 godzin) – 16 godzin (6 stycznia i 17 kwietnia)

§  art. 130 KP

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego na 2017 r.
Pełny wymiar etatu

jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 20 dni 160 godzin

jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat 26 dni 208 godzin

grudzień 2016
Pn Wt Śr Czw Pt So N

48 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24 25

52 26 27 28 29 30 31

luty 2017
Pn Wt Śr Czw Pt So N

6 1 2 3 4 5
7 6 7 8 9 10 11 12
8 13 14 15 16 17 18 19
9 20 21 22 23 24 25 26

10 27 28



Styczeń 2017

Wymiar 
etatu

20 dni 26 dni

dni godz. dni godz.

3/4 15 120 20 160

3/5 12 96 16 128

3/6 10 80 13 104

3/7 9 72 12 96

3/8 8 64 10 80

Wymiar 
etatu

20 dni 26 dni

dni godz. dni godz.

4/5 16 128 21 168

4/6 14 112 18 144

4/7 12 96 15 120

4/8 10 80 13 104

Wymiar 
etatu

20 dni 26 dni

dni godz. dni godz.

1/2 10 80 13 104

1/3 7 56 9 72

1/4 5 40 7 56

1/5 4 32 6 48

1/6 4 32 5 40

1/7 3 24 4 32

1/8 3 24 4 32

Wymiar 
etatu

20 dni 26 dni

dni godz. dni godz.

2/3 14 112 18 144

2/4 10 80 13 104

2/5 8 64 11 88

2/6 7 56 9 72

2/7 6 48 8 64

2/8 5 40 7 56

§   art. 154, 1542 KP

Najczęściej zaliczane okresy stażu w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Rodzaj ukończonej szkoły Okres zaliczany do stażu pracy  
w zakresie wymiaru urlopu

zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie wię-
cej jednak niż 3 lata

średnia szkoła zawodowa przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie wię-
cej jednak niż 5 lat

średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (rów-
norzędnych) szkół zawodowych

5 lat

średnia szkoła ogólnokształcąca 4 lata

szkoła policealna 6 lat

szkoła wyższa 8 lat

1) okresy poprzedniego zatrudnienia (art. 1541 KP),
2) okres ukończonej nauki w szkole (art. 155 § 1 KP, patrz tabela),
3) okres czynnej służby wojskowej (na warunkach określonych w art. 120 ustawy z 21.11.1967 r. o po-

wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej),
4) okres urlopu wychowawczego w dniu jego zakończenia (art. 1865 KP),
5) okres zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych (art. 86 ustawy z 20.4.2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
6) okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium (art. 79 ww. ustawy z 20.4.2004 r.),
7) okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego (na warunkach określonych w art. 1 ustawy 

z 20.7.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego 
stażu pracy).



Urlop w wymiarze proporcjonalnym

Urlop w wymiarze proporcjonalnym

Proporcja  
do wymiaru

Wymiar urlopu w dniach roboczych

20 dni 26 dni

obliczenie wymiaru zaokrąglenie  
do pełnych dni obliczenie wymiaru zaokrąglenie  

do pełnych dni

1/12 1,66 2 2,16 3

2/12 3,33 4 4,33 5

3/12 5 5 6,5 7

4/12 6,66 7 8,66 9

5/12 8,33 9 10,83 11

6/12 10 10 13 13

7/12 11,66 12 15,16 16

8/12 13,33 14 17,33 18

9/12 15 15 19,5 20

10/12 16,66 17 21,66 22

11/12 18,33 19 23,83 24

§   art. 1551, 1552a, 1553 KP

Terminy 
W terminach indeks górny oznacza: 1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy, 2 – termin przypada w sobotę, 
niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.

[1]2

W dniu 1 stycznia 2017 r. powinna wejść w życie ustawa budżetowa na dany rok budżetowy albo 
ustawa o prowizorium budżetowym. Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżeto-
wym nie zostaną ogłoszone przed 1 stycznia 2017 r., to do czasu ogłoszenia odpowiedniej ustawy 
podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi odpowiedni projekt ustawy (projekt 
ustawy budżetowej albo projekt ustawy o prowizorium budżetowym) oraz obowiązują stawki na-
leżności budżetowych oraz składki na państwowe fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku 
poprzedzającego rok budżetowy (art. 109 ust. 4 w zw. z art. 145 ust. 1 FinPublU).

[2]
Odprowadzenie przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 
w przepisach o systemie oświaty środków finansowych pozostających na 31 grudnia roku budże-
towego na tzw. rachunku dochodów własnych na rachunek budżetu JST (art. 223 ust. 4  FinPublU,  
§ 13 GospFinR).

[3]
Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 stycznia dekla-
rację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za grudzień 2016 r. (art. 47 
ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

styczeń

2

styczeń

5



16 Styczeń

Poniedziałek
Waldemara
Włodzimierza Tydzień 3

STYCZEŃ
P 2 9 16 23 30
W 3 10 17 24 31
Ś 4 11 18 25
C 5 12 19 26
P 6 13 20 27
S 7 14 21 28
N 1 8 15 22 29

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ważne

[18]2 Złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych. [19]2 Złożenie informacji
podsumowującej VAT UE (w wersji papierowej) za grudzień 2016 r. [20]2 Przekazanie zrealizowanych
dochodów na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
[21]2 Przekazanie niewykorzystanych środków budżetowych na rachunki bieżące dysponentów wyższego
stopnia, w tym środków pozostałych po uregulowaniu zobowiązań wymagalnych. [22]2 Przekazanie
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu
państwa na finansowanie programów i projektów na odpowiedni rachunek dochodów centralnego
rachunku bieżącego budżetu państwa.
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ST
YC

ZE
Ń

LUTY
P 6 13 20 27
W 7 14 21 28
Ś 1 8 15 22
C 2 9 16 23
P 3 10 17 24
S 4 11 18 25
N 5 12 19 26

Tydzień 5
Jana

Ludwiki

Styczeń

Wtorek 31
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ważne

[46] Ostateczny termin poinformowania pracowników o nietworzeniu ZFŚS. [47] Złożenie informacji
ZUS IWA. [48] Przekazanie rozliczenia wykorzystania dotacji za poprzedni rok budżetowy. [49] Podanie
do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu JST. [50] Zwrot dotacji udzielonych
z budżetu JST. [51] Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego. [52] Sporządzenie
przez kierownika sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni. [53] Ostateczny termin podję-
cia uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. [54] Zwrot dotacji udzielonych z budżetu państwa.
[55] Przekazanie środków z tytułu ostatecznego rozliczenia należnych JST udziałów w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. [56] Przekazanie sprawozdań kwartalnych Rb-27ZZ, Rb-50. [57] Złożenie
deklaracji rocznej PIT-8AR. [58] Złożenie informacji PIT-16A. [59] Wpłata zryczałtowanego podatku do-
chodowego i złożenie deklaracji PIT-28. [60] Złożenie deklaracji rocznej CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z.
[61] Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. [62] Opłacenie po-
datku od nieruchomości oraz podatku leśnego za styczeń. [63] Złożenie deklaracji rocznej PIT-4R.
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czerwiec 2017
Pn Wt Śr Czw Pt So N

22 1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

Miesięczny okres rozliczeniowy – czerwiec 2017 r.
Okres rozliczeniowy  

– miesiąc
Liczba  

dni pracy
Wymiar godzin 

pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy

czerwiec 21 dni 168 godzin (40 godzin × 4 tygodnie) + 16 godzin (29–30 czerwca) – 8 godzin 
(15 czerwca)

§   art. 130 KP

Warunki pracy w upalne dni – lista kontrolna
Stanowisko/a pracy  ..........................................................................................................................................  
 (opis, lokalizacja)

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

Data  .......................................
	 (dzień,	miesiąc,	rok)

Lp. Pytanie dotyczące danego zagadnienia
Odpowiedź

Uwagi
TAK NIE Nie występuje 

(nie dotyczy)

1 2 3 4 5 6

1. Czy okna i świetliki wyposażono w odpowiednie urządzenia elimi-
nujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na 
stanowisko pracy?

2. Czy okna i świetliki przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń wypo-
sażono w urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób łatwy 
i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranych 
w pożądanym położeniu?

3. Czy w celu złagodzenia uciążliwości związanej wysoką temperaturą 
środowiska pracy wyposażono stanowiska pracy w wentylatory?

4. Czy zastosowana klimatyzacja nie powoduje przeciągów i wyziębień?

5. Czy układ klimatyzacji został poddany konserwacji (czyszczeniu) 
zgodnie z instrukcją obsługi?

lipiec 2017
Pn Wt Śr Czw Pt So N

26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31

maj 2017
Pn Wt Śr Czw Pt So N

18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31



Czerwiec 2017

1 2 3 4 5 6

6. Czy zapewniono dostateczną ilość wody:

6a. •  zdatnej do picia?

6b. •  do celów higienicznych?

6c. •  do polewania terenów zielonych i przejść na terenie zakładu pracy?

7. Czy zapewniono zimne napoje wszystkim pracownikom zatrudnio-
nym:

7a. •  przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia 
powyżej 25°C?

7b. •  na stanowiskach, na których temperatura spowodowana warunkami 
atmosferycznymi przekracza 28°C?

8. Czy ilość dostarczonych napojów zaspokaja potrzeby pracowników?

9. Czy przestrzega się zakazu wykonywania prac przez młodocianych 
pracowników w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza 
przekracza 30°C, a wilgotność względna przekracza 65%?

10. Czy przestrzega się zakazu wykonywania prac przez kobiety w ciąży 
lub karmiące piersią w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewi-
dywana ocena średnia) przekracza wartość 1,5?

11. Czy przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego dla czynnika uciąż-
liwego, jakim jest wysoka temperatura na stanowisku pracy spowodo-
wana warunkami atmosferycznymi?

12. Czy wyposażono pracowników wykonujących prace na otwartej prze-
strzeni (narażonych na intensywne działanie promieni słonecznych) 
w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą, których stosowanie 
wynika z oceny ryzyka zawodowego?

Kontrolę przeprowadził ....................................................................................................................................
 (podpis	osoby	kontrolującej)

Terminy
W terminach indeks górny oznacza: 1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy, 2 – termin przypada w sobotę, 
niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.

[236]
Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 czerwca dekla-
rację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 2 
SysUbSpołU).

[237]
Odprowadzenie na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej 2% odpisu z wpływów z II raty po-
datku rolnego (art. 35 ust. 2–6 IzbRolU).

[238]
Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend 
i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie podatnikowi in-
formacji CIT-7 (art. 22, art. 25a, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU, art. 12 § 5 OrdPodU).

czerwiec

5

czerwiec

7



C
ZE

RW
IE

C

LIPIEC
P 3 10 17 24 31
W 4 11 18 25
Ś 5 12 19 26
C 6 13 20 27
P 7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
N 2 9 16 23 30

Tydzień 25
Bogny

Florentyny

Czerwiec

Wtorek 20
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ważne

[251] Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń
z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.
[252] Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. [253] Wpłata zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa
płatników) w wysokości 18%. [254] Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
[255] Wpłata na PFRON.
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30 Czerwiec

Piątek
Emilii
Lucyny Tydzień 26

CZERWIEC
P 5 12 19 26
W 6 13 20 27
Ś 7 14 21 28
C 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24
N 4 11 18 25

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ważne

[261] Możliwość zwiększenia środków funduszu sołeckiego w następnym roku budżetowym. [262] Upły-
wa termin przekazania skonsolidowanego bilansu JST. [263] Dokonanie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego. [264] Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), zarządu powiatu, zarządu województwa z tytułu wykonania budżetu. [265] Rozpa-
trzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego JST wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
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grudzień 2017
Pn Wt Śr Czw Pt So N

48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

Miesięczny okres rozliczeniowy – grudzień 2017 r.
Okres rozliczeniowy  

– miesiąc
Liczba  

dni pracy
Wymiar godzin 

pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy

grudzień 19 dni 152 godziny (40 godzin × 4 tygodnie) + 8 godzin (29 grudnia) – 16 godzin 
(25 i 26 grudnia)

§  art. 130 KP

Ustalenie wymiaru czasu pracy na 2018 r.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2018 r.
Dzień ustawowo wolny od pracy Dzień miesiąca Dzień tygodnia

Nowy Rok 1 stycznia poniedziałek

Trzech Króli 6 stycznia sobota

pierwszy dzień Wielkanocy 1 kwietnia niedziela

drugi dzień Wielkanocy 2 kwietnia poniedziałek

święto państwowe 1 maja wtorek

Święto Narodowe 3 Maja 3 maja czwartek

pierwszy dzień Zielonych Świątek 20 maja niedziela

Boże Ciało 31 maja czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia środa

Wszystkich Świętych 1 listopada czwartek

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada niedziela

pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia wtorek

drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia środa

§  ustawa z 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90)

listopad 2017
Pn Wt Śr Czw Pt So N

44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30

styczeń 2018
Pn Wt Śr Czw Pt So N

1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31



Grudzień 2017

Miesięczny okres rozliczeniowy w 2018 r. 
Okres rozliczeniowy  

– miesiąc
Liczba  

dni pracy
Wymiar godzin 

pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy

Styczeń 21 dni 168 godzin (40 godzin × 4 tygodnie) + 24 godziny (29–31 stycznia) – 16 godzin 
(1 i 6 stycznia)

Luty 20 dni 160 godzin (40 godzin × 4 tygodnie)

Marzec 22 dni 176 godzin (40 godzin × 4 tygodnie) + 16 godzin (29–30 marca)

Kwiecień 20 dni 160 godzin (40 godzin × 4 tygodnie) + 8 godzin (30 kwietnia) – 8 godzin 
(2 kwietnia)

Maj 20 dni 160 godzin (40 godzin × 4 tygodnie) + 24 godziny (29–31 maja) – 24 godziny 
(1, 3 i 31 maja)

Czerwiec 21 dni 168 godzin (40 godzin × 4 tygodnie) + 8 godzin (29 czerwca)

Lipiec 22 dni 176 godzin (40 godzin × 4 tygodnie) + 16 godzin (30–31 lipca)

Sierpień 22 dni 176 godzin (40 godzin × 4 tygodnie) + 24 godziny (29–31 sierpnia) – 8 godzin 
(15 sierpnia)

Wrzesień 20 dni 160 godzin (40 godzin × 4 tygodnie)

Październik 23 dni 184 godziny (40 godzin × 4 tygodnie) + 24 godziny (29–31 października)

Listopad 21 dni 168 godzin (40 godzin × 4 tygodnie) + 16 godzin (29–30 listopada) – 8 godzin 
(1 listopada) 

Grudzień 19 dni 152 godziny (40 godzin × 4 tygodnie) + 8 godzin (31 grudnia) – 16 godzin 
(25 i 26 grudnia)

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy w 2018 r.
Okres rozliczeniowy  

– 3 miesiące
Liczba  

dni pracy
Wymiar  

godzin pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy

od 1 stycznia 
do 31  marca 63 dni 504 godzin (40 godzin × 12 tygodni) + 40 godzin (26–30 marca) – 16 godzin 

(1 i 6 stycznia)

od 1 kwietnia 
do 30 czerwca 61 dni 488 godzin (40 godzin × 13 tygodni) – 32 godziny (2 kwietnia, 1, 3 i 31 maja)

od 1 lipca  
do 30  września 64 dni 512 godzin (40 godzin × 13 tygodni) – 8 godzin (15 sierpnia)

od 1 października 
do 31 grudnia 63 dni 504 godzin (40 godzin × 13 tygodni) + 8 godzin (31 grudnia) – 24 godziny 

(1 i 11 listopada, 25 i 26  grudnia)

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy w 2018 r.
Okres rozliczeniowy  

– 4 miesiące
Liczba  

dni pracy
Wymiar  

godzin pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy

od 1 stycznia 
do 30 kwietnia 83 dni 664 godziny (40 godzin × 17 tygodni) + 8 godzin (30 kwietnia) – 24 godziny 

(1 i 6 stycznia, 2 kwietnia)

od 1 maja  
do 31 sierpnia 85 dni 680 godzin (40 godzin × 17 tygodni) + 32 godziny (28–31 sierpnia) –  

– 32 godziny (1, 3 i 31 maja, 15 sierpnia)

od 1 września 
do 31 grudnia 83 dni 664 godzin (40 godzin × 17 tygodni) + 8 godzin (31 grudnia) – 24 godziny  

(1 listopada, 25 i 26 grudnia)

Ogółem w 2018 r. przypada do przepracowania 251 dni, czyli 2008 godzin (251 dni × 8 godzin). Jest to 
o 1 dzień więcej niż w roku ubiegłym.

§   art. 130 KP



Terminy

Terminy
W terminach indeks górny oznacza: 1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy, 2 – termin przypada w sobotę, 
niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.

[452]
Przekazanie przez kierowników państwowych jednostek budżetowych dysponentom części budże-
towych zatwierdzonych planów finansowych (art. 143 ust. 2 FinPublU).

[453]
Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 grudnia deklara-
cję rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 2 
SysUbSpołU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 31 SysUbSpołU).

[454]
Odprowadzenie na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej 2% odpisu z wpływów z IV raty po-
datku rolnego (art. 35 ust. 2–6 IzbRolU).

[455]
Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend 
i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie podatnikowi in-
formacji CIT-7 (art. 22, art. 25a, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU, art. 12 § 5 OrdPodU).

[456]1

Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną 
z dołu” (art. 85 § 2 KP).

[457]2 
Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 grudnia deklara-
cję rozliczeniową oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).

[458]2 
Zgłoszenie INTRASTAT za listopad (§ 4 IntrastatR).

[459]2

Przekazanie przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środ-
ków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych sprawozdań miesięcz-
nych Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR 
za listopad (§ 17 SprBudżR).

[460]2

Przekazanie przez jednostki budżetowe i jednostki obsługujące do zarządów jednostek samorządu 
terytorialnego sprawozdań miesięcznych Rb-27S, Rb-28S za listopad (§ 17 SprBudżR).

[461]2

Przekazanie przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia do dysponentów środ-
ków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentów części budżetowych sprawozdań miesięcz-
nych Rb-28UE i Rb-28UE WPR za listopad (§ 17 SprBudżR).
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22 Grudzień

Piątek

POCZĄTEK ASTRONOMICZNEJ ZIMY

Zenona
Honoraty Tydzień 51

GRUDZIEŃ
P 4 11 18 25
W 5 12 19 26
Ś 6 13 20 27
C 7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ważne

[474] Termin opracowania projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy i przekazania pro-
jektów tych planów. [475] Termin zatwierdzenia projektów planów finansowych i przekazania projektów
tych planów. [476] Termin przekazania projektów planów tzw. dochodów własnych. [477] Przekazanie
sprawozdań miesięcznych Rb-27S, Rb-28S. [478]1 Przekazanie pobranych dochodów budżetowych zwią-
zanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
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29 Grudzień

Piątek
Tomasza
Dominika Tydzień 52

GRUDZIEŃ
P 4 11 18 25
W 5 12 19 26
Ś 6 13 20 27
C 7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ważne

[483]1 Opracowanie projektu planu finansowego. [484]1 Skorygowanie odpisu na ZFŚS. [485]1 Spo-
rządzenie inwentaryzacji składników majątku. [486]1 Przekazanie rocznego rozliczenia dotacji oraz
rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego produ-
centom rolnym. [487]1 Wygaśnięcie niezrealizowanych kwot wydatków budżetu JST. [488]1 Termin
uchwalenia uchwały budżetowej na następny rok budżetowy. [489]1 Termin wykorzystania dotacji
celowej. [490]1 Termin wykorzystania dotacji celowej, przewidziany w umowie o udzielenie dotacji, za-
wieranej przez dysponenta części budżetowej z organizacją pozarządową. [491]1 Termin wykorzystania
dotacji celowej z budżetu JST. [492]1 Termin wykorzystania dotacji celowej, jaki może być przewidziany
w umowie o udzielenie dotacji, zawieranej przez JST z podmiotem niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. [493]1 Plan audytu na następny rok. [494]1 Wy-
korzystanie dotacji udzielonych w danym roku z budżetów JST. [495]1 Podjęcie uchwały w sprawie
wydatków budżetu.
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5Określenie rodzaju umowy o pracę

Umowy stosowane w zatrudnieniu

Określenie rodzaju umowy o pracę
Rodzaj  

umowy o pracę Cel umowy Okres trwania umowy Okres wypowiedzenia Cechy szczególne

na okres 
próbny

•  sprawdzenie kwali-
fikacji pracownika 
i możliwości jego 
zatrudnienia w celu 
wykonywania okre-
ślonego rodzaju 
pracy

•  maksymalnie do 3 miesięcy,
•  ponowne zawarcie takiej 

umowy jest możliwe:
1)  jeżeli pracownik ma być 

zatrudniony w celu wy-
konywania innego rodza-
ju pracy,

2)  po upływie co najmniej 
3 lat od dnia ustania po-
przedniej umowy o pra-
cę, jeżeli pracownik ma 
być zatrudniony w celu 
wykonywania tego same-
go rodzaju pracy; w tym 
przypadku dopuszczalne 
jest jednokrotne ponowne 
zawarcie umowy na okres 
próbny

gdy ustalony okres 
próbny wynosi:
•  do 2 tygodni – 3 dni 

 robocze,
•  powyżej 2 tygodni  

– 1 tydzień,
•  3 miesiące – 2 ty-

godnie

•  nie zalicza się do limitów 
umów na czas określony po-
wodujących przekształcenie 
w umowę bezterminową,

•  wyjątkowo, z mocy prawa, 
czasami możliwe jest prze-
dłużenie trwania do dnia po-
rodu – art. 177 § 3 KP

na czas 
określony, 
w tym na 
czas zastęp-
stwa

•  wykonanie za-
dań oznaczonych 
w czasie

•  okres zatrudnienia na pod-
stawie takiej umowy lub 
umów zawieranych między 
tymi samymi stronami nie 
może przekraczać 33 mie-
sięcy, a łączna liczba takich 
umów – 3,

•  powyższe limity nie dotyczą 
jednak umów na czas okre-
ślony zawartych:

1)  w celu zastępstwa  innego 
pracownika,

2)   w celu wykonywania pracy 
o charakterze dorywczym 
lub sezonowym,

3)  w celu wykonywania pracy 
przez okres kadencji,

4)  w przypadku gdy praco-
dawca wskaże obiektywne 
przyczyny leżące po jego 
stronie

–  jeżeli ich zawarcie w danym 
przypadku służy zaspokoje-
niu rzeczywistego okreso-
wego zapotrzebowania i jest 
niezbędne w tym zakresie  
w świetle wszystkich oko-
liczności zawarcia umowy 

gdy zatrudnienie 
u danego pracodawcy 
wynosi:
•  mniej niż 6 miesięcy 

– 2 tygodnie,
•  6 miesięcy – mniej 

niż 3 lata – 1 miesiąc,
•  3 lata i dłużej – 

3 miesiące

•  jeżeli okres zatrudnienia 
pracownika na podstawie 
takiej umowy (umów) u tego 
samego pracodawcy przekra-
cza 33 miesiące albo została 
zawarta 4. taka umowa, to 
uważa się, że pracownik, od-
powiednio od dnia następują-
cego po upływie 33 miesięcy  
lub od dnia zawarcia 4. umo-
wy, jest zatrudniony na czas 
nieokreślony (nie dotyczy to 
wyjątków, gdy można zatrud-
niać pracownika na podsta-
wie takiej umowy dłużej lub 
wielokrotnie),

•  wyjątkowo, z mocy prawa, 
czasami możliwe jest prze-
dłużenie trwania do dnia 
porodu – art. 177 § 3 KP (nie 
dotyczy to jednak umowy 
zawartej na czas zastępstwa – 
art. 177 §31 KP)

na czas nie-
określony

•  trwałe związanie 
stron, 

•  stabilność zatrud-
nienia dla praco-
dawcy

•  umowa bezterminowa gdy zatrudnienie 
u danego pracodawcy 
wynosi:
•  mniej niż 6 miesięcy 

– 2 tygodnie,
•  6 miesięcy – mniej 

niż 3 lata – 1 miesiąc,
•  3 lata i dłużej 

– 3 miesiące

•  najszersza ochrona 
 pracownika przed rozwiąza-
niem stosunku pracy,

•  przekształcenie na umowę na 
czas określony możliwe tylko 
na mocy porozumienia stron

§   art. 25, art. 251, art. 32, art. 34, art. 36, art. 177 KP



6 Umowy stosowane w zatrudnieniu

Konsekwencje nieokreślenia elementu umowy o pracę
Brakujący element umowy W takim wypadku:

Rodzaj umowy •  istnieje domniemanie, że jest to umowa na czas nieokreślony, chyba że z całokształtu okolicz-
ności oraz woli stron wynika co innego

Data rozpoczęcia pracy •  istnieje domniemanie, że datą tą jest dzień podpisania umowy lub dopuszczenia do pracy

Wynagrodzenie •  istnieje domniemanie, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju, 
ilości i jakości pracy. W razie sporu na tym tle między pracownikiem a pracodawcą wynagro-
dzenie może ustalić sąd

Wymiar czasu pracy •  istnieje domniemanie, że pracownik został zatrudniony w pełnym wymiarze

Postanowienia fakultatywne •  obowiązują regulacje powszechne z Kodeksu pracy, innych ustaw i rozporządzeń oraz aktów 
wewnątrzzakładowych

Wady i zalety umowy o pracę – przykłady
Umowa o pracę

Zalety dla pracodawcy Wady dla pracodawcy

•  stworzenie długookresowej więzi prawnej, powodującej 
utożsamianie się pracownika z zakładem pracy, 

•  prawo do korzystania z efektów pracy pracownika,
•  możliwość wydawania poleceń dotyczących czasu, spo-

sobu i miejsca wykonywania pracy (tzw. władztwo za-
kładowe),

•  możliwość polecenia pracy w zwiększonym rozmiarze 
(w podróży służbowej lub w godzinach nadliczbowych),

•  w razie uzasadnionych potrzeb – możliwość polecenia 
wykonywania okresowo innego rodzaju pracy niż określo-
ny w umowie,

•  pewność obsługi stanowiska pracy – w określonych pra-
wem granicach czasowych (okres wypowiedzenia),

•  jednoznaczność umocowania do reprezentowania praco-
dawcy dla klientów i kontrahentów

•  wysokie koszty osobowe związane z obowiązkowymi składkami 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

•  płatne urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia okolicznościowe 
od świadczenia pracy,

•  koszty niezorganizowania pracy – wynagrodzenie za czas przesto-
ju, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,

•  płatność za 33 lub 14 (w zależności od wieku pracownika) dni 
zwolnienia lekarskiego pracownika w roku kalendarzowym,

•  pokrywanie kosztów obowiązkowych dla pracowników badań 
lekarskich,

•  trudność z rozwiązaniem umowy, konieczność wypłacania od-
prawy przy zwalnianiu z przyczyn niedotyczących pracowników 
(u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników)

Podobieństwa i różnice umowy o pracę i umowy zlecenia
Cecha Umowa o pracę Umowa zlecenia

Kto może być 
wykonawcą

Pracownikiem może być wyłącznie osoba  fizyczna, 
która ukończyła 18 lat. W celu przygotowania zawodo-
wego lub przy wykonywaniu lekkich prac możliwe jest 
zatrudnienie młodocianego w wieku 16–18 lat z wyjąt-
kami określonymi w rozporządzeniach wyda nych na 
podstawie KP. Wyjątkowo dopuszczalne jest zatrud-
nienie dzieci poniżej 16 lat, na warunkach określonych 
w art. 3045 KP.

Zleceniobiorcą może być zarówno osoba fizyczna, jak 
i prawna. Osoba fizyczna powinna być pełnoletnia, 
a – co często występuje w praktyce – za zgodą rodzi-
ców (opiekunów) możliwe jest zatrudnienie na podsta-
wie umowy zlecenia – osoby w wieku 13–18 lat.

Relacja praw-
na między 
stronami 
umowy

Pracownik jest podporządkowany pracodawcy w za-
kresie miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy. 
Ma obowiązek ścisłego wykonywania poleceń przeło-
żonych dotyczących pracy.

Umowa zlecenia nie stwarza stosunku podporządkowa-
nia. Zleceniobiorca sam organizuje sobie pracę. Umowa 
z reguły określa rodzaj wykonywanych czynności i w za-
sadzie nie może polegać na pozostawaniu w dyspozycji 
zlecającego i wykonywaniu stosownie do jego potrzeb 
czynności zlecanych na bieżąco (chociaż możliwe jest 
udzielanie przez zleceniodawcę tzw. wskazówek). Umo-
wa może natomiast określać warunki wykonywania zle-
cenia np. granice czasowe wykonywania czynności.

Sposób wy-
konywania 
pracy

Pracownik zobowiązuje się do starannego działania 
przy wykonywaniu pracy, a nie do osiągnięcia re-
zultatu.

Zleceniobiorca również zobowiązuje się do starannego 
wykonywania czynności powtarzalnych w jednostkach 
czasu, a nie do osiągnięcia określonego rezultatu.



8 Umowy stosowane w zatrudnieniu

Wady i zalety umowy zlecenia
Umowa zlecenia

Zalety dla zlecającego Wady dla zlecającego

•  duża elastyczność w ustalaniu wzajemnych praw i obowiązków,
•  łatwość rozwiązania umowy (brak obowiązku uzasadniania wypowie-

dzenia, brak okresu wypowiedzenia, brak kategorii wykonawców chro-
nionych przed wypowiedzeniem, itp.),

•  zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdej chwili; możliwe 
jest jednak umowne ograniczenie uprawnienia do wypowiedzenia  
z ważnych powodów,

•  możliwe ustalenie odszkodowania za rozwiązanie umowy,
•  umowa zlecenia może być nieodpłatna; brak ustawowego określenia 

minimalnych świadczeń stron,
•  brak określenia częstotliwości wypłaty, która może być dokonana jed-

norazowo po zakończeniu pracy, 
•  zleceniobiorca sam organizuje sobie pracę, nie przysługują mu więc 

godziny nadliczbowe czy świadczenia przestojowe,
•  zleceniobiorcy nie przysługują też płatne urlopy wypoczynkowe i inne 

zwolnienia okolicznościowe od świadczenia pracy,
•  brak ryzyka przekształcenia kolejnej umowy w umowę bezterminową,
•  zleceniodawca nie finansuje świadczeń w razie zwolnienia lekarskiego,
•  występują stosunkowo niskie koszty osobowe związane z obowiązko-

wymi składkami ubezpieczeniowymi i opodatkowaniem

•  zleceniobiorca sam organizuje sobie pracę, w zasa-
dzie sam decyduje, kiedy i w jaki sposób zlecenie ma 
zostać wykonane, 

•  zleceniobiorca nie pozostaje w dyspozycji zlecają-
cego, nie można mu doraźnie polecić innej pracy niż 
będąca przedmiotem umowy,

•  stworzenie najczęściej krótkotrwałej więzi prawnej, 
co może powodować brak dbałości o dobro zleca-
jącego, 

•  zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia 
innej osobie, jeśli wynika to z umowy, ze zwyczaju 
albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności 
(np. chorobę); w takim przypadku zleceniobiorca od-
powiada jedynie za brak należytej staranności w wy-
borze zastępcy, a jeśli nie zawiadomił zleceniodawcy 
o zastępstwie to ponosi solidarną odpowiedzialność za 
należyte wykonanie umowy,

•  możliwość korzystania z usług niepełnoletnich w wie-
ku od 13 do 18 lat tylko za zgodą przedstawicieli 
ustawowych

Różnice w najczęściej zawieranych umowach
Cecha Umowa o pracę Umowa zlecenia Umowa o dzieło

Relacja 
między 
stronami 
umowy

Pracownik jest podporządkowany 
pracodawcy w zakresie miejsca, czasu 
i sposobu wykonywania pracy.

Umowa zlecenia nie stwarza sto-
sunku podporządkowania. Umowa 
ta z reguły określa rodzaj wyko-
nywanych czynności i w zasadzie 
nie może polegać na pozostawaniu 
w dyspozycji zlecającego i wyko-
nywaniu stosownie do jego potrzeb 
czynności zlecanych na bieżąco. 
Umowa może natomiast określać 
granice czasowe wykonywania tych 
czynności.

Przyjmujący zamówienie ma 
swobodę co do miejsca, czasu 
i sposobu wykonywania dzieła, 
ma on jedynie obowiązek wyko-
nać konkretne dzieło w oznaczo-
nym w umowie terminie.

Sposób  
wykonywa-
nia pracy

Pracownik zobowiązuje się do wy-
konania pracy, a nie do osiągnięcia 
rezultatu.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do 
wykonywania powtarzalnych czyn-
ności, a nie do osiągnięcia określo-
nego rezultatu.

Przyjmujący zamówienie zobo-
wiązuje się do osiągnięcia rezul-
tatu. Sposób wykonania dzieła 
jest pozostawiony uznaniu przyj-
mującego zamówienie.

Odpłatność 
za wykona-
ną pracę

Umowa ta zawsze jest odpłatna. Mi-
nimalna wysokość wynagrodzenia, 
jego forma, częstotliwość wypłaty oraz 
zasady ochrony przed potrąceniami 
są określone przepisami prawa pracy. 
Pracownik ma prawo do tzw. świad-
czeń gwarancyjnych (za czas przesto-
ju, za urlop wypoczynkowy, za czas 
choroby).

Umowa ta może być nieodpłatna. Do 
umowy zlecenia nie mają zastosowa-
nia przepisy KP o ochronie wynagro-
dzenia za pracę. Zleceniobiorca ma 
prawo wyłącznie do wynagrodzenia 
określonego w umowie.

Zamawiający obowiązany jest 
uiścić wynagrodzenie odpo-
wiadające wartości dzieła. Do 
umowy o dzieło nie mają zasto-
sowania przepisy KP o ochronie 
wynagrodzenia za pracę. Przyj-
mujący zamówienie ma prawo 
wyłącznie do wynagrodzenia 
określonego w umowie.

Osobiste 
wykonanie 
pracy

Pracownik nie może powierzyć wyko-
nywania swojej pracy innej osobie.

Przyjmujący zlecenie może powie-
rzyć wykonanie zlecenia osobie 
trzeciej. Jest to dopuszczalne, o ile 
wynika z umowy lub ze zwyczaju 
albo, gdy zleceniobiorca jest do tego 
zmuszony przez okoliczności.

Przyjmujący zamówienie nie 
musi wykonywać dzieła osobi-
ście, chyba że zostanie to zastrze-
żone w umowie.
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Urlopy rodzicielskie

Wymiar urlopu macierzyńskiego
Wymiar urlopu Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie

20 tygodni urodzenie jednego dziecka

31 tygodni urodzenie dwojga dzieci 

33 tygodnie urodzenie trojga dzieci 

35 tygodni urodzenie czworga dzieci 

37 tygodni urodzenie pięciorga i więcej dzieci

§  art. 180 § 1 KP

Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Wymiar urlopu Liczba dzieci przyjętych jednocześnie na wy-
chowanie Uwagi

20 tygodni przyjęcie jednego dziecka Urlop przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziec-
ka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 
przez nie 10. roku życia.

31 tygodni przyjęcie dwojga dzieci 

33 tygodnie przyjęcie trojga dzieci 

35 tygodni przyjęcie czworga dzieci 

37 tygodni przyjęcie pięciorga i więcej dzieci

§  art. 183 § 1 KP

Wymiar urlopu ojcowskiego
Rok Wymiar

2012 i nast. 2 tygodnie

§  art. 1823 KP

Wymiar urlopu rodzicielskiego
Rok Liczba i wiek dzieci Wymiar urlopu

od 2.1.2016 r. 
i lata nast.

przy urodzeniu jednego dziecka i przy przyjęciu jednego dziecka na wychowanie 32 tygodnie

przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka i przy przyjęciu jednocześnie więcej niż 
jednego dziecka na wychowanie

34 tygodnie

przy przyjęciu na wychowanie dziecka do 7. roku życia lub do 10. roku życia dziecka 29 tygodni

§  art. 1821a § 1 KP
§  art. 183 § 5 KP

Urlop szkoleniowy
Uprawniony pracownik Wymiar urlopu szkoleniowego

pracownik przystępujący do egzaminów eksternistycznych 6 dni

pracownik przystępujący do egzaminu maturalnego 6 dni
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Zwolnienia, zasiłki, dokumenty ZUS

Kody literowe stosowane w zaświadczeniach lekarskich mające wpływ na prawo 
do zasiłku chorobowego lub jego wysokość

Kod Oznaczenie

Kod A oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni – spowodowaną tą samą chorobą, która 
była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą

Kod B oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży (na pisemny wniosek ubezpieczonego w zaświadczeniu 
lekarskim nie umieszcza się tego kodu)

Kod C oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu

Kod D oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą (na pisemny wniosek ubezpieczonego w zaświadczeniu lekar-
skim nie umieszcza się tego kodu)

Kod E oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną 
chorobą, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby

§   art. 57 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372)

Wysokość zasiłku chorobowego w zależności od przyczyn nieobecności w pracy
Przyczyna nieobecności Wysokość zasiłku chorobowego

„zwykła” choroba 80%

wypadek w drodze do pracy lub 
z pracy

100%

choroba przypadająca w czasie ciąży 100%

dawcy tkanek i narządów 100%

choroba zakaźna 80%

pobyt w szpitalu 80% – w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego,
80% – w okresie od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w przypadku osób, które ukoń-
czyły 50 lat,
70% – w okresie pobierania zasiłku chorobowego,
100% – w okresie niezdolności przypadającej w czasie ciąży, z powodu wypadku przy 
pracy lub w drodze do pracy lub z pracy, wskutek poddania się badaniom przewidzianym 
dla kandydatów dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania

§   art. 11 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372)

Zasiłek opiekuńczy
Liczba dni Okres zasiłku opiekuńczego

60 dni opieka sprawowana nad dziećmi w wieku do lat 14

14 dni opieka sprawowana nad pozostałymi członkami rodziny

§   art. 33 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372)
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Częstotliwość szkoleń okresowych bhp

Stanowisko Forma szkolenia Częstotliwość
(minimum)

Pierwsze szkolenie 
(okres od rozpoczęcia 

pracy)

pracodawca, mistrz, brygadzista, kierownik kurs, seminarium, 
samokształcenie kie-
rowane

co 5 lat 6 miesięcy

pracownik na stanowisku robotniczym instruktaż co 3 lata 12 miesięcy

stanowiska, na których wykonywane są prace szcze-
gólnie niebezpieczne, o których mowa w rozdziale 
6 działu IV rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bhp (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
ze zm.)

instruktaż co 1 rok 12 miesięcy

pracownik technicznoinżynieryjny kurs, seminarium, 
samokształcenie kie-
rowane

co 5 lat 12 miesięcy

pracownik służby bhp, osoba wykonująca zadania 
służby bhp

kurs, seminarium, 
samokształcenie kie-
rowane

co 5 lat 12 miesięcy

pracownik administracyjnobiurowy oraz inny, które-
go praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodli-
we dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne albo zwią-
zane z odpowiedzialnością w zakresie bhp

kurs, seminarium, 
samokształcenie kie-
rowane

•  pracownik 
administra cyj no 
biurowy – co 6 lat

•  pozostali – co 5 lat

12 miesięcy

Wykaz chorób zawodowych

Lp. Choroby zawodowe

Okres, w którym wystąpienie udokumento-
wanych objawów chorobowych upoważnia 

do  rozpoznania choroby zawodowej pomimo 
wcześniejszego  zakończenia pracy w naraże-

niu zawodowym

1 2 3

1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substan-
cje chemiczne

w przypadku zatruć ostrych – 3 dni, w przy-
padku zatruć przewlekłych – w zależności od 
rodzaju substancji

2. Gorączka metaliczna 3 dni

3. Pylice płuc (krzemowa, górników kopalń węgla, spawaczy, azbestowa oraz 
pozostałe krzemianowe, talkowa, grafitowa, wywołane pyłami metali)
Pylicogruźlica

nie można określić

4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
•  rozległe zgrubienia opłucnej,
•  rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia,
•  wysięk opłucnowy

nie można określić
nie można określić
3 lata

5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upo-
śledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości 
wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należ-
nej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 
10  latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono 
na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń

1 rok

6. Astma oskrzelowa 1 rok

7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:
•  postać ostra i podostra,
•  postać przewlekła

1 rok
3 lata

8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne 1 dzień
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