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Kolegium
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Obrachunkowej w Gdarisku
za pofrednictwem
Prezesa lzby

sprawa : Wyst4pieni a pokontrolne (WIV08 04 / 28 I 1 lK/

Prezydent Miasta Gdyni zgodnie
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9 ust. 4 ustawy o

regionalnych izbach

obrachunkowych do punktu 5 wystqrpiet'r pokontrolnych wnosi zastrzelenie.

W czasie kontroli Wydz;ial KsiggowoSci Urzgdu Miasta Gdyni przedstavrii
wyjaSnienia co do sposobu wyliczania wysokoSci kwoty podstawy naliczania dodatkowego
wynagrodzenia rocznego. Powolal sig na stanowisko Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa
Pracy i Polityki Spolecznej z 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wliczania dodatku stazowelEo
do podstawy trzynastki. Departamr:nt wyruLnie stwierdza, ze dodatek za wieloletni4 pra(cg
powinien byc w caloSci uwzglgdniony w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
cwat:
,.Maiqc na uwadze powy|sze, Depctrtament wyraza poglqd, 2e dodatek za wieloletttiq pracg
przy'slugujqc"y pracownikowi samorzqdowemu za di uspruwiedliwionej nieobecnoici
w pracy, za ktore otrzymuje u,ynagrodzenie r42. z pow,odu choroby, nyolnien od pracy na
podstawie przepisow art. 37 i 188 k.p., rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki ilocjalnel
z 15 maja 1996 r. w sprawie us.prawiedliwiania nieobecnoSci w pracy oraz udzielania
pracownikctm nvolnien od pracy, l)zU nr 60, poz. 2SI) jak i za dni nieobecnoSci w prac))
z powoelu niezdolnoSci do pracy wskutek choroby albo koniecznoSci osobistego sprawov,ania
opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny, za ktore pracownik otr4)mtqe z teS1o
tytulu zasilek z ubezpieczenia spolecznego powinien byc w caloici t;'zglgdnionl,
w podstawie wymiaru dodatkov,ego
enia rocznego."
Maj4c powyzsze nawzglgdzie uprzejmie proszg o ponowne zbadanie problemu.
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Samorzqd teryto:ialny

stanowis;ko Departamentu prawa pracy Ministerstwa pracy i
Polityki Sipolecznej z 20 r;tyczniia 2010 r. w sprawie wliczania
dodatku stazowego do podst:rvvy trzynastki
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\nl a'r'ia.zku z prytaniem w sprawie stosrwania niektorych prz:eprsov/
ualqwy z laEuernq_.rgg7

r:l

dqla'.kofryymlvvnaotodzeniu rocznvn!:jta przu,q\t1Kojl_Q_q.UgplgKqf€lWldZetr*rr pZU11-]j!,tloz 108L ze <nl ) Departamernt Prat"va rracy ivtinLstursl*a pracy ipolityki Spolecznel in,ormuje
ze nie jest uprar'ainiony do wyfJadni obi)wra,zuji?cych przeprsow,
ani do zajmolnrania stanolviska ,,nr
indywidua lnych sprawach pracov,,nic4ig6,
PoglEdy Depedamentu nie sq wialza.ce; cjla stror stosunku pracy,
sqdriw pracy orazpahst,rro,,ve.
lnspekcir ?rac:'y wiqzqcy charakter dla stron majq jedynie
,,",,
i

ndYta'idua lnyc h s prawach.

orzeczenra sadowe vrydawane

Ze swej strony Deparlament Prair,ra Pracy N4t)iF,S zajnruje nastQpL-rJace
stanovrisko.

W m,v'sl a11 4 ttst. 1 rvr,v. ustatvy, wynagrodzeirie' roczne ustala sig rr,r
v;ysokosci 8,5 proc, sumy
wynaSroczenta za pracg otrzymanego przezpracolvnika vr cia.gu roku
kalendarzc)vtego, zet ktory
przysfuguje to lv;'t-lagledzenie, uwzglqcniaja.c wynagrodzenie
i irrnr; Sv,riad czenia ze stosurLku nracy
przyjnrowane do obliczenia ekwilvalentu pienir:.''.r.go
za urlop wypoczvnkowy, a takze
wynaJrodzenie za uriop wypor:zynko',v'1 oraz wynagrodzenie za
czas pozostawarria bez pracy
przyslugulqce pracownikowi, f,:tory podjqt pr?cq r17 wyniku przy\/rogenia
do pracy.

sie poSrednto do rozpqrlaqizenia |!''Lltg[a
ftg-cy-i politvki S-qg]e_he":8
Lit^tfl:t:::lrvolule
'199 / r \,1_gp_tgly.l_e
st'/cznra
sz,:zeqolo',nUcl_ZAsg.d_U-tz--glq1a_!{]pp,1lyypncrvnlAJrcff ,rLflAlL_A_l
WyllA9.e.lll3-ll/naqrodzenia za IZAS 1g!21rq_"r4t-9_hw1ttililLtr-p1tryit**rqrr", llaU_
u Z,_pqa
U_29 zn,)
Zgodnie z $ 6 ('r" zt'tiqzku z $ 1a) rczecrqazenl;1 , eilvu,ir,vsrent prenrezn,l za urrop \,{,/ypocz,vr-Ko,,!y,
,;
tarze odpolvierclrrio dodatkowe wynagrodzenier roczre usta a sig z uwz:glqdnieniem\ryynagroozelral
tnn'7ch Swiadc;zen ze stosunku pracy, z r,vyia.c;uenienr okreslonych w
tym przepisit: tytuiow \\r
Stnretle S 15 i 10 ro4orz4dzenia, skiacinrki wrynargrodzenia p.zysrugu1a.ce pracownrkor,vj
comiesLqcz-rie|uv stalej wysokoSci, lub przysiugu)qce za okresy nrer diuzsze
ni11 mes{qc,
u\vzgk;dnia s it; przy usta la ni u e Kwiv/a le ntu za urlo p,,vy poczy nko,,vy.
Przepisy te cj()tycza. skiadnikow wynag.odzenia maja.cy,ch charaktr:r roszczenio,,^,y
Zgoclnie z i
asl 2 rezporzadzenia Rady Ministror,nr ;z 'iBiGu!ai_qqg_r,_w_g.fra,yil_gl!_!_?-qlg!4rn:a pracc)!:i n !|ro.,,
sanorzado|Vgfl (DzU nr SO, poz. gg8 Jt9 z!r,), dodatekza,flietotetniq p*"Q przy.{rguyu
pracowntkowi za dni, za klore otrzymuje wynagrodzenie. oraz
ut dni nieobecnosgi ,vr,,prac),2
powodu niezdclnosci do pracy utskutek, choroby albo konrecznoSci
osobrstego spra\vov/alia opit:k
nac d;ztecl<ieni lub chorym czlonkienr rodziny, za ktore pracownik otrzyrnr-r.1e z tego
tytu1u zasrlek z
uDezpleczenra

s

poiecztego,

na ur,vadze polvyzsze, Departarrrent'.nryraza poglad ze dodiltek z: r,vieloletn praoe
a.
przr,s'i-tgujqcy pracor,n,niko,,vi sarmorzqdowenru ut dni r;spra,,,,,ledl
r,vionej n eobecnoSc \;t )tttey. za
Ktore otrz)/muie wynagrodzente (np z povrodu choroby, zi,/olnieri
od pracy na podsta,,vre przep sc, ,,,
It"4ajqc
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lqz!9-rc.dzelr-?-Mur*sjre-F-rc-ay-i P=o]l$r-Q-aprghqrz-rc-IFta 1996 r ,,.; srtq_\!!e_
pracugaz q,lzr-u&nlu !ru!gl!o-llqln a"qni"-:d pracv
_DzU -ri
60' pcz 281) jaki za dni nieobecnosci r,v pra()y zpor,^,'odu nieioori,oTc, oo pracy
ghorobi,
albo kcn eczn:scj osobistego spra\,1,/o\,^,iania opiekl nad czeckiem ub c;horynr
",,gxut"t
czJonKrem ro)lny,, zs
ktore lrracov''rtik otrzymuje ztego tytulu zasile< z ubezpieczenia spoieczr'ego - poi^rinien
byc l^r
calosci u,.t,zgk:dnionyw poCstawie wymiaru drtdatkovrego w)/nagroozenla rocznego,
)racy
uspra\// eiliwiiania nieobecnosci w
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