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W okresie zawieszenia zajęć pracownicy szkół i placówek oświatowych powinni zatem 

pozostać w dyspozycji pracodawcy i co do zasady powinni stawiać się w zakładzie pracy, 

chyba że pracodawca (dyrektor szkoły) skorzysta z innego rozwiązania. Jak stanowi bowiem 

art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi 

wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem 

jej stałego wykonywania (praca zdalna). Wykonywanie pracy zdalnej jest nadal 

wykonywaniem pracy co oznacza, że pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które 

wypłacane jest tak, jakby pracował w zakładzie pracy. Niezależnie od tego jednak czy 

pracownicy pozostaną w stałym miejscu pracy, czy też będą wykonywać pracę zdalną (to 

pojęcie inne niż pojęcie telepracy) zachowują oni prawo do normalnego wynagrodzenia 

obliczanego jak dzieje się to przy normalnym funkcjonowaniu szkół (placówek oświatowych) 

– jak radzi dr Patryk Kuzior. 

Dlaczego istotne jest rozróżnienie gotowości do pracy od jej świadczenia 

 

Jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze, jak mówią. Jest tak także w tym 

przypadku. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej 

wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje 

wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką 

godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony 

przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku 

wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów (art. 81 § 1 Kodeksu pracy). 

Co to oznacza w praktyce? 

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego: 

 „Wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, o którym 

mowa w art. 81 § 1-3, art. 134 § 1 i art. 144 § 2 KP, obejmuje oprócz wynagrodzenia 

zasadniczego również dodatek funkcyjny.” (Uchwała składu 7 Sędziów SN z 

30.12.1986 r., III PZP 42/86) 

 W wynagrodzeniu wynikającym z osobistego zaszeregowania mieszczą się tylko te 

składniki wynagrodzenia, które mają charakter stały i bezpośrednio związany z 

funkcją wykonywaną przez pracownika, a zatem wynagrodzenie to nie obejmuje 

innych dodatkowych składników, np. premii. Wynagrodzenie to należy rozumieć 

tylko, jako stawkę wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez strony w 

umowie o pracę lub innym akcie będącym podstawą stosunku pracy. Nie 

mieszczą się więc w tym pojęciu wszystkie inne dodatkowe składniki wynagrodzenia. 

(…) (wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2015 r., II PK 298/14) 



 
 „Wykładnia gramatyczna art. 35 ust. 4 Karty przemawia za tym, że przez użyte w nim 

określenie "stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela" należy rozumieć 

wynagrodzenie zasadnicze bez dodatku funkcyjnego, skoro z mogących 

przysługiwać nauczycielowi dodatków wymienia się w tym przepisie tylko dodatki 

przewidziane w art. 34 tej Karty. (uchwała Sądu Najwyższego z 18 listopada 1988 r. 

sygn. akt III PZP 39/88). 
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