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Wynagrodzenie za pracę

Obowiązek wynagradzania

Jed ną z pod sta wo wych cech sto sun ku pra cy
jest  OD PŁAT NOŚĆ

� wy so kość wy na gro dze nia za pra cę oraz je go skład ni -
ki są ob li ga to ryj nym ele men tem umo wy o pra cę,

� wy na gro dze nie usta lo ne w umo wie o pra cę mu si od -
po wia dać ro dza jo wi wy ko ny wa nej pra cy, kwa li fi ka -
cjom oraz uwzględ niać ilość i ja kość świad czo nej
pra cy, 

� wy na gro dze nie przy słu gu je za pra cę wy ko na ną,
� za czas nie wy ko ny wa nia pra cy z przy czyn do ty czą -

cych pra co daw cy przy słu gu je pra cow ni ko wi wy na -
gro dze nie po sto jo we,

� wy na gro dze nie za pra cę nie mo że być niższe od mi -
ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę,

� w fir mach zatrudniających co najmniej 20 pra cow ni -
ków wa run ki wyna gra dza nia na le ży usta lić w re gu la -
mi nie wyna gra dza nia.

PAMIĘTAJ!



Wynagrodzenie za pracę

Ochrona 
wynagrodzenia za pracę

Ele men ty ochro ny wy na gro dze nia:

� wy na gro dze nie za pra cę mu si być wy pła ca ne w ści -
śle okre ślo nym miej scu i cza sie, co naj mniej raz
w mie sią cu, 

� pra cow nik nie mo że zrzec się pra wa do wy na gro dze -
nia ani prze nieść te go pra wa na in ną oso bę,

� nie wol no do ko ny wać z wy na gro dze nia za pra cę
żad nych po trą ceń po za ści śle okre ślo ny mi przy pad -
ka mi; ist nie ją rów nież kwo ty wol ne od po trą ceń, 

� wy pła ty wy na gro dze nia na le ży do ko ny wać w for mie
pie nię żnej,

� wy na gro dze nie po win no być wy pła ca ne do rąk pra -
cow ni ka a je dy nie za pi sem ną zgo dą w for mie prze -
le wu,

� pra cow nik ma pra wo wglą du w do ku men ta cję, na
pod sta wie któ rej ob li czo no je go wy na gro dze nie.



Wynagrodzenie za pracę

Najczęstsze nieprawidłowości

� nie wy pła ca nie bądź nie ter mi no we wy pła ce nie wy na -
gro dze nia za pra cę,

� do ko ny wa nie bez pod staw nych po trą ceń z wy na gro -
dze nia za pra cę,

� brak re kom pen sa ty fi nan so wej za pra cę w po nadnor -
ma tyw nym cza sie pra cy (go dzi ny nad licz bo we, nie -
dzie le  i świę ta),

� błęd ne wy li cze nie ele men tów wy na gro dze nia (wy -
na gro dze nie cho ro bo we, za urlop wy po czyn ko wy,
ekwi wa lent za nie wy ko rzy sta ny urlop),

� brak lub nie pra wi dło wa treść re gu la mi nu wy na gra -
dza nia – źró dło spo rów o świad cze nia pie nię żne, 

� brak lub nie pra wi dło wo pro wa dzo na ewi den cja cza -
su pra cy – pod sta wo wy do ku ment nie zbęd ny do ob -
li cze nia na le żne go pra cow ni ko wi wy na gro dze nia
za pra cę. 
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Wy na gro dze nie za pra cę

Ro dza je wy na gro dze nia za pra cę:

Fa kul ta tyw ne skład ni ki wy na gro dze nia:

� do da tek zmia no wy – zwią za ny z or ga ni za cją pra cy,

� do da tek sta żo wy – jest gra ty fi ka cją za wy pra co wa ny
staż pra cy,

� do da tek za pra cę w wa run kach szko dliwych – sta no -
wi re kom pen sa tę za wy ko ny wa nie pra cy w wa run -
kach szko dli wych dla zdro wia, ucią żli wych i nie bez-
piecz nych,

� do da tek funk cyj ny – naj czę ściej otrzy mu ją go pra -
cow ni cy na sta no wi skach kie row ni czych, sa mo dziel -
nych lub spe cja li stycz nych,

� do da tek bry ga dzi stow ski – przy zna wa ny za kie ro wa -
nie gru pą pra cow ni ków (bry ga dą),

� pre mia – jest to świad cze nie rosz cze nio we, wy pła ca -
ne pra cow ni ko wi, któ ry speł nił okre ślo ne przez pra -
co daw cę wa run ki do jej wy pła ty,

� na gro da – świad cze nie uzna nio we, cha rak te ry zu ją ce
się bra kiem spraw dzal nych prze sła nek do jej otrzy -
ma nia.

� okre ślo ne staw ką mie sięcz ną, 

� określone stawką godzinową,

� akordowe,

� pro wi zyj ne. 
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Wy na gro dze nie za czas 
po zo sta wa nia bez pra cy

Za czas prze sto ju 
pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro dze nie wy ni ka ją ce
z je go oso bi ste go za sze re go wa nia, okre ślo ne go staw ką
go dzi no wą lub mie sięcz ną, a je że li ta ki skład nik wy na -
gro dze nia nie zo stał wy od ręb nio ny przy okre śla niu wa -
run ków wy na gro dze nia – 60% wy na gro dze nia usta lo ne-
go wg za sad obo wią zu ją cych przy ob li cza niu wy na gro-
dze nia za urlop wy po czyn ko wy. W ka żdym przy pad ku
wy na gro dze nie to nie mo że być jed nak ni ższe od wy so -
ko ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę.

Za peł nie nie dy żu ru
czy li po zo sta wa nie w go to wo ści do pra cy na po le ce-
nie pra co daw cy po za nor mal ny mi go dzi na mi pra cy, 

pra cow ni ko wi przy słu gu -
je przede wszyst kim czas
wol ny, a gdy nie mo żna
mu go udzie lić – wy na -
gro dze nie. Za peł nie nie
dy żu ru w do mu wy na gro -
dze nie nie przy słu gu je.
Wy na gro dze nie za dy żur
przy słu gu je w wy so ko ści
wy na gro dze nia wy ni ka ją -
ce go z oso bi ste go za sze -
re go wa nia pra cow ni ka,
okre ślo ne go staw ką go -
dzi no wą lub mie sięcz ną,

a je że li ta ki skład nik wy na gro dze nia nie zo stał wy od ręb -
nio ny przy okre śla niu wa run ków wy na gra dza nia – 60%
wy na gro dze nia.
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Wy na gro dze nie 
za urlop wy po czyn ko wy

Za czas urlo pu pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro -
dze nie, ja kie by otrzy mał, gdy by w tym cza sie pra co wał.
Skład ni ki wy na gro dze nia okre ślo ne w staw ce mie sięcz -
nej w sta łej wy so ko ści uwzględ nia się w wy na gro dze -
niu urlo po wym w wy so ko ści na le żnej pra cow ni ko wi
w mie sią cu wy ko rzy sty wa nia urlo pu. Skład ni ki wy-
na gro dzenia przy słu gu ją ce za okre sy nie dłu ższe niż
1 mie siąc uwzględ nia się przy usta la niu wy na gro dze nia
urlo powe go w łącz nej wy so ko ści wy pła co nej pra cow -
ni ko wi w okre sie 3 mie się cy ka len da rzo wych po prze -
dza ją cych mie siąc roz po czę cia urlo pu.

W przy pad kach znacz ne go wa ha nia wy so ko ści skład -
ni ków wy na gro dze nia skład ni ki te mo gą być uwzględ nio -
ne przy usta la niu wy na gro dze nia urlo po we go w łącz nej
wy so ko ści wy pła co nej pra cow ni ko wi w okre sie nie prze -
kra cza ją cym 12 mie się cy ka len da rzo wych po prze dza ją -
cych mie siąc roz po czę cia urlo pu. Tak usta lo ne wy na gro-
dze nie sta no wi pod sta wę wy mia ru wy na gro dze nia urlo -
po we go, zwa ną da lej pod sta wą wy mia ru. 

Wy na gro dze nie urlo po we ob li cza się w na stę pu -
ją cy spo sób:
� dzie ląc pod sta wę wy mia ru przez licz bę go dzin, w cza -

sie któ rych pra cow nik wy ko ny wał pra cę w okre sie,
z któ re go usta lo no pod sta wę, a na stęp nie,

� mno żąc tak usta lo ne wy na gro dze nie za jed ną go dzi -
nę pra cy przez licz bę go dzin, ja kie pra cow nik prze -
pra co wał by w cza sie urlo pu w ra mach nor mal ne go
cza su pra cy, zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła -
dem cza su pra cy, gdy by w tym cza sie nie ko rzy stał
z urlo pu.
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Wynagrodzenie chorobowe

Za czas nie zdol no ści pra cow ni ka do pra cy wsku tek:

� cho ro by lub od osob nie nia w związ ku z cho ro bą za -
kaź ną – trwa ją cej łącz nie do 33 dni w cią gu ro ku ka -
len da rzo we go, a w przy pad ku pra cow ni ka, któ ry
ukoń czył 50 rok ży cia – trwa ją cej łącz nie do 14 dni
w cią gu ro ku ka len da rzo we go – pra cow nik za cho -
wu je pra wo do 80% wy na gro dze nia, 

� wy pad ku w dro dze do pra cy lub z pra cy al bo cho ro -
by przy pa da ją cej w cza sie cią ży – w okre sie wska za -
nym wy żej – pra cow nik za cho wu je pra wo do
100% wy na gro dze nia,

� pod da nia się nie zbęd nym ba da niom le kar skim prze -
wi dzia nym dla kan dy da tów na daw ców ko mó rek,
tka nek i na rzą dów oraz pod da nia się za bie go wi po -
bra nia ko mó rek, tka nek i na rzą dów – w okre sie wska -
za nym wy żej – pra cow nik za cho wu je pra wo
do 100% wy na gro dze nia. 

Wy na gro dze nie, o któ rym mo wa wy żej, ob li cza się
we dług za sad obo wią zu ją cych przy usta la niu pod sta wy
wy mia ru za sił ku cho ro bo we go i wy pła ca za ka żdy dzień
nie zdol no ści do pra cy, nie wy łą cza jąc dni wol nych
od pra cy.

Pod sta wę wy mia ru za sił ku cho ro bo we go przy słu -
gu ją ce go ubez pie czo ne mu bę dą ce mu pra cow ni kiem
sta no wi prze cięt ne mie sięcz ne wy na gro dze nie wy pła co -
ne za okres 12 mie się cy ka len da rzo wych po prze dza ją cych
mie siąc, w któ rym po wsta ła nie zdol ność do pra cy.

Pod sta wę wy mia ru za sił ku cho ro bo we go za je den
dzień nie zdol no ści do pra cy sta no wi 1/30 część wy na -
gro dze nia sta no wią ce go pod sta wę wy mia ru za sił ku.
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Wynagrodzenie za nadgodziny

Za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych, oprócz nor mal ne -
go wy na gro dze nia, przy słu gu je do da tek w wy so ko ści:
�  100% wy na gro dze nia – za pra cę w go dzi nach

nad licz bo wych przy pa da ją cych: � w no cy;  � w nie -
dzie le i świę ta nie bę dą ce dla pra cow ni ka dnia mi pra cy,
zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy;
� w dniu wol nym od pra cy udzie lo nym pra cow ni ko wi
w za mian za pra cę w nie dzie lę lub w świę to, zgod nie
z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy, 
�  50% wy na gro dze nia – za pra cę w go dzi nach

nad licz bo wych przy pa da ją cych w ka żdym in nym dniu
niż okre ślo ny po wy żej.

Do da tek w wy so ko ści 100% wy na gro dze nia przy słu -
gu je ta kże za ka żdą go dzi nę pra cy nad licz bo wej z ty tu łu
prze kro cze nia prze cięt nej ty go dnio wej nor my cza su pra -
cy w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym, chy ba że prze kro -
cze nie tej nor my na stą pi ło w wy ni ku pra cy w go dzi nach
nad licz bo wych, za któ re pra cow ni ko wi przy słu gu je pra -
wo do do dat ku w wy so ko ści okre ślo nej po wy żej.

Wy na gro dze nie sta no wią ce pod sta wę ob li cza nia do -
dat ku za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych, obej mu je
wy na gro dze nie pra cow ni ka wy ni ka ją ce z je go oso bi ste -
go za sze re go wa nia okre ślo ne go staw ką go dzi no wą lub
mie sięcz ną, a je że li ta ki skład nik wy na gro dze nia nie zo -
stał wy od ręb nio ny przy okre śla niu wa run ków wy na gra -
dza nia − 60% wy na gro dze nia. W sto sun ku do pra cow ni-
ków wy ko nu ją cych sta le pra cę po za za kła dem pra cy, wy -
na gro dze nie, wraz z do dat kiem za pra cę w go dzi nach
nad licz bo wych, mo że być za stą pio ne ry czał tem, któ re -
go wy so kość po win na od po wia dać prze wi dy wa ne mu
wy mia ro wi pra cy w go dzi nach nad licz bo wych.
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Odprawy, ekwiwalenty i inne

Ekwi wa lent za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn -
ko wy – w przy pad ku nie wy ko rzy sta nia przy słu gu ją ce go
urlo pu w ca ło ści lub w czę ści z po wo du roz wią za nia lub
wy ga śnię cia sto sun ku pra cy pra cow ni ko wi przy słu gu je
ekwi wa lent pie nię żny. Przy usta la niu ekwi wa len tu na le -
ży usta lać co rocz nie współ czyn nik przez któ ry dzie li się
pod sta wę wy mia ru te go ekwi wa len tu. Współ czyn nik ten
usta la się, odej mu jąc od licz by dni w da nym ro ku ka len -
da rzo wym łącz ną licz bę przy pa da ją cych nie dziel, świąt
oraz dni wol nych od pra cy wy ni ka ją cych z roz kła du cza -
su pra cy w pię cio dnio wym ty go dniu pra cy, a otrzy ma ny
wy nik dzie li się przez 12.

Dodatek za pracę w po rze noc nej − za pra cę w po -
rze noc nej przy słu gu je pra cow ni ko wi do da tek w wy so -
ko ści 20% staw ki go dzi no wej wy ni ka ją cej z mi ni malne go
wy na gro dze nia.

Od pra wa ren to wa i eme ry tal na – pra cow ni ko wi
speł nia ją ce mu wa run ki upraw nia ją ce do ren ty z ty tu łu
nie zdol no ści do pra cy lub eme ry tu ry, któ re go sto su nek
pra cy ustał w związ ku z przej ściem na ren tę lub eme ry -
tu rę, przy słu gu je od pra wa pie nię żna w wy so ko ści jed no -
mie sięcz ne go wy na gro dze nia.

Ekwi wa lent za uży wa nie wła snej odzie ży ro bo czej
– pra cow ni ko wi uży wa ją ce mu wła snej odzie ży i obu wia
ro bo cze go pra co daw ca wy pła ca ekwi wa lent pie nię żny
w wy so ko ści uwzględ nia ją cej ich ak tu al ne ce ny. 

Ekwi wa lent za pra nie odzie ży ro bo czej – je że li pra -
co daw ca nie mo że za pew nić pra nia odzie ży ro bo czej,
czyn no ści te mo gą być wy ko ny wa ne przez pra cow ni ka,
pod wa run kiem wy pła ca nia przez pra co daw cę ekwi wa -
len tu pie nię żne go w wy so ko ści kosz tów po nie sio nych
przez pra cow ni ka.
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Z tytułu podróży służbowej

Z ty tu łu pod ró ży kra jo wej oraz pod ró ży za gra -
nicz nej, od by wa nej w ter mi nie i miej scu okre ślo nym
przez pra co daw cę, pra cow ni ko wi przy słu gu ją:

� die ty, 

� zwrot kosz tów:

� prze jaz dów,

� do jaz dów środ ka mi ko mu ni ka cji miej sco wej,

� noc le gów,

� in nych nie zbęd nych udo ku men to wa nych wy -
dat ków, okre ślo nych lub uzna nych przez pra co -
daw cę od po wied nio do uza sad nio nych
po trzeb tj.: opła ty za ba gaż, prze jazd dro ga mi
płat ny mi i au to stra da mi, po stój w stre fie płat -
ne go par ko wa nia i miej sca par kin go we.

Pra cow ni ko wi przy słu gu je zwrot kosz tów prze jaz du
w wy so ko ści udo ku men to wa nej bi le ta mi lub fak tu ra mi
obej mu ją cy mi ce nę bi le tu środ ka trans por tu.

Na wnio sek pra cow ni ka pra co daw ca mo że wy ra zić
zgo dę na prze jazd w pod ró ży słu żbo wej sa mo cho dem
oso bo wym, mo to cy klem lub mo to ro we rem nie bę dą cym
wła sno ścią pra co daw cy. W ta kim przy pad ku przy słu gu je
zwrot kosz tów prze jaz du w wy so ko ści sta no wią cej ilo -
czyn prze je cha nych ki lo me trów przez staw kę za je den ki -
lo metr prze bie gu, usta lo ną przez pra co daw cę.



Die ta w cza sie pod ró ży kra jo wej jest prze zna czo -
na na po kry cie zwięk szo nych kosz tów wy ży wie nia
i wy no si za do bę pod ró ży 30 zł od 1.03.2013 r.

Na le żność z ty tu łu diet ob li cza się za czas od roz po -
czę cia pod ró ży kra jo wej (wy jaz du) do po wro tu (przy jaz -
du) w na stę pu ją cy spo sób:

� je że li pod róż trwa nie dłu żej niż do bę i wy no si:

� mniej niż 8 go dzin – die ta nie przy słu gu je,

� od 8 do 12 go dzin – przy słu gu je 50% die ty,

� po nad 12 go dzin – przy słu gu je die ta w peł nej wy -
so ko ści;

� je że li pod róż trwa dłu żej niż do bę, za ka żdą do bę
przy słu gu je die ta w peł nej wy so ko ści, a za nie peł ną,
ale roz po czę tą do bę:

� do 8 go dzin – przy słu gu je 50% die ty,

� po nad 8 go dzin – przy słu gu je die ta w peł nej wy -
so ko ści.

Kwo tę die ty zmniej sza się o koszt za pew nio ne go bez -
płat ne go wy ży wie nia, przyj mu jąc, że ka żdy po si łek sta -
no wi od po wied nio:

� śnia da nie – 25% die ty; 
� obiad – 50% die ty;
� ko la cja – 25% die ty.

W przy pad ku ko rzy sta nia przez pra cow ni ka z usłu gi
ho te lar skiej, w ra mach któ rej za pew nio no wy ży wie nie
rów nież sto su je się po wy ższą me to dę po mniej sza nia
wy so ko ści die ty.

Wynagrodzenie za pracę

Z tytułu podróży krajowej



Die ta w cza sie pod ró ży za gra nicz nej jest prze zna -
czo na na po kry cie kosz tów wy ży wie nia i in ne drob -
ne wy dat ki w wy so ko ści obo wią zu ją cej dla do ce -
lo we go pań stwa pod ró ży za gra nicz nej.

Na le żność z ty tu łu diet ob li cza się w na stę pu ją cy
spo sób:

� za ka żdą do bę pod ró ży za gra nicz nej przy słu gu je die -
ta w peł nej wy so ko ści; 

� za nie peł ną do bę pod ró ży za gra nicz nej:

� do 8 go dzin – przy słu gu je 1/3 die ty,

� po nad 8 go dzin do 12 go dzin – przy słu gu je 50%
die ty,

� po nad 12 go dzin – przy słu gu je die ta w peł nej wy -
so ko ści.

Kwo tę die ty zmniej sza się o koszt za pew nio ne go bez -
płat ne go wy ży wie nia, przyj mu jąc, że ka żdy po si łek sta -
no wi od po wied nio:

� śnia da nie – 15% die ty; 

� obiad – 30% die ty;

� ko la cja – 30% die ty.

W przy pad ku ko rzy sta nia przez pra cow ni ka z usłu gi
ho te lar skiej, w ra mach któ rej za pew nio no wy ży wie nie
rów nież sto su je się po wy ższą me to dę po mniej sza nia
wy so ko ści die ty.

Wynagrodzenie za pracę

Z tytułu podróży zagranicznej



Pra cow nik za trud nio ny w peł nym wy mia rze cza su
pra cy nie mo że otrzy my wać wy na gro dze nia ni ższe -
go niż mi ni mal ne. Je dy nie w pierw szym ro ku pra cy
pra cow nik mo że otrzy mać wy na gro dze nie za pra cę
w wy so ko ści nie ni ższej niż 80% mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia.

Przy ob li cza niu wy so ko ści wy na gro dze nia pra cow ni -
ka uwzględ nia się przy słu gu ją ce pra cow ni ko wi skład ni -
ki wy na gro dze nia z wy łą cze niem:
� na gro dy ju bi le uszo wej,
� od pra wy eme ry tal nej i ren to wej,
� wy na gro dze nia za pra cę w go dzi nach 

nad licz bo wych.

W przy pad ku pra cow ni ków za trud nio nych w nie peł -
nym wy mia rze cza su pra cy, wy so kość mi ni mal ne go wy -

na gro dze nia usta la się w kwo cie
pro por cjo nal nej do licz by go -

dzin pra cy przy pa da ją cej
do prze pra co wa nia

przez pra cow ni -
ka w da nym

mie sią cu,
bio rąc za
pod sta wę
mi ni mal -
ne wy na -

gro dze nie. 
Ak tu al ną wy so kość

mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia mo żna spraw dzić na stro nie Mi ni -

ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej  www.mpips.gov.pl

Wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie



Wynagrodzenie za pracę

Od po wie dzial ność pra co daw cy

A. Odpowiedzialność wykroczeniowa

� nie wy pła ca nie wy na gro dze nia za pra cę bądź in -
ne go świad cze nia dla pra cow ni ka al bo upraw nio -
ne go człon ka ro dzi ny w usta lo nym ter mi nie,

� bez pod staw ne ob ni ża nie wy na gro dze nia za pra -
cę lub świad cze nia,

� bez pod staw ne po trą ce nia z wy na gro dze nia za pra -
cę lub świad cze nia.

B. Odpowiedzialność karna 

� zło śli we lub upo rczy we na ru sza nie praw pra cow -
ni czych, w tym ta kże nie wy pła ca nie wy na gro dze -
nia za pra cę bądź in ne go świad cze nia,

� nie zre ali zo wa nie wy ro ku są du orze ka ją ce go o wy -
na gro dze niu za pra cę bądź in nym świad  cze niu.

Zagrożenie karą grzywny

od 1 000 zł do 30 000 zł.

Zagrożenie karą grzywny,
ograniczenia wolności,
pozbawienia wolności



� USTA WA z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502).

� USTA WA z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r. o mi ni mal nym
wy na gro dze niu za pra cę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze
zm.).

� USTA WA z dnia 25 czerw ca 1999 r. o świad cze niach
pie nię żnych z ubez pie cze nia spo łecz ne go w ra zie
cho ro by i ma cie rzyń stwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159).

� ROZ PO RZĄ DZE NIE Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z dnia 8 stycz nia 1997 r. w spra wie szcze gó ło wych 
za sad udzie la nia urlo pu wy po czyn ko we go, usta la nia
i wy pła ca nia wy na gro dze nia za czas urlo pu oraz ekwi -
wa len tu pie nię żne go za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 
ze zm.).

� ROZ PO RZĄ DZE NIE Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z dnia 29 ma ja 1996 r. w spra wie spo so bu usta la nia
wy na gro dze nia w okre sie nie wy ko ny wa nia pra cy oraz
wy na gro dze nia sta no wią ce go pod sta wę ob li cza nia
od szko do wań, od praw, do dat ków wy rów naw czych
do wy na gro dze nia oraz in nych na le żno ści prze wi dzia -
nych w Ko dek sie pra cy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 ze zm.).

� ROZ PO RZĄ DZE NIE Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej z dnia 29 stycz nia 2013 r. w spra wie na le żno ści
przy słu gu ją cych pra cow ni ko wi za trud nio ne mu w pań -
stwo wej lub sa mo rzą do wej jed no st ce sfe ry bu dże to -
wej z ty tu łu pod ró ży słu żbo wej (Dz. U. z 2013 r., poz.
167).

W razie wątpliwości zajrzyj na stronę 
www.pip.gov.pl

C
opyright ©

Państw
ow

a Inspekcja P
racy 11016/04/00

Główne akty prawne

Wynagrodzenie za pracę


