
9. Dokonywanie potràceƒ z wynagrodzenia za prac´ 

Z wynagrodzenia za prac´ – po odliczeniu sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz zaliczki na poda-

tek dochodowy od osób fizycznych – podlegajà potràceniu nale˝noÊci okreÊlone w art. 87 §1 KP. Sà to:

l sumy egzekwowane na mocy tytu∏ów wykonawczych na zaspokojenie Êwiadczeƒ alimenta-

cyjnych,

l sumy egzekwowane na mocy tytu∏ów wykonawczych na pokrycie nale˝noÊci innych ni˝

Êwiadczenia alimentacyjne,

l zaliczki pieni´˝ne udzielone pracownikowi,

l kary pieni´˝ne przewidziane w art. 108 KP.

Wymienionych potràceƒ nale˝y dokonywaç we wskazanej kolejnoÊci.

SN w wyroku z dnia 24.7.2001 r., stwierdzi∏, ˝e nie jest zaliczkà w rozumieniu art. 87 §1 pkt. 3 KP

cz´Êç wynagrodzenia wyp∏aconego na poczet wynagrodzenia przysz∏ego przed terminem jego wy-

magalnoÊci, o ile strony umowy o prac´ nie umówi∏y si´ inaczej (I PKN 552/00 OSNP 2003/12/291,

M.Prawn. 2003/15/702).

Z wynagrodzenia za prac´ odlicza si´ ponadto, w pe∏nej wysokoÊci, kwoty wyp∏acone w poprzednim

terminie p∏atnoÊci, je˝eli z uwagi na absencj´ w pracy pracownik nie zachowa∏ do nich prawa, stano-

wi o tym art. 87 §7 KP. Przytoczona regulacja wyraênie wskazuje na mo˝liwoÊç dokonania potràcenia

kwot wyp∏aconych w poprzednim terminie p∏atnoÊci a nie „w poprzednich terminach p∏atnoÊci”, co

potwierdzi∏ SN w wyroku z 4.10.1994 r. (SN I PRN 71/94, OSNP 1995/7/89), z którego wynika, i˝ isto-

ta „odliczenia“ przewidzianego w art. 87 §7 KP polega na mo˝liwoÊci zmniejszenia przez zak∏ad pracy

kwoty wynagrodzenia pracownika podlegajàcej wyp∏aceniu w danym miesiàcu o wynagrodzenie wy-

p∏acone mu jedynie w poprzednim terminie p∏atnoÊci za czas nieobecnoÊci w pracy, za który

wynagrodzenie mu nie przys∏uguje. Konsekwencjà tak uregulowanego sposobu dokonywania potrà-

ceƒ jest brak mo˝liwoÊci dokonania bez pisemnej zgody pracownika potràcenia nadp∏aconego

wynagrodzenia w innych miesiàcach ni˝ w miesiàcu bezpoÊrednio nast´pujàcym po miesiàcu, w któ-

rym dosz∏o do nadp∏acenia wynagrodzenia (w przypadku dokonywania wyp∏aty jeden raz w miesiàcu).

Zgodnie z obowiàzujàcym u pracodawcy regulaminem pracy wynagrodzenie za dany mie-

siàc jest wyp∏acane w ostatnim dniu danego miesiàca. Pracownik wynagradzany sta∏à stawkà

miesi´cznà w kwocie 4000,00 z∏ dostarczy∏ zwolnienie lekarskie obejmujàce okres od 30 do

31 maja ju˝ po wyp∏acie wynagrodzenia za maj. Z tego tytu∏u wynagrodzenie za ostatnie dwa dni ma-

ja zosta∏o nadp∏acone w kwocie: 266,66 z∏. NiezdolnoÊç pracownika do pracy uleg∏a przed∏u˝eniu

i trwa∏a ca∏y miesiàc czerwiec oraz cz´Êç lipca. Pracownik wróci∏ do pracy w lipcu. W którym miesià-

cu i na jakich zasadach nale˝y potràciç pracownikowi nadp∏acone wynagrodzenie za maj? 

Kodeks pracy upowa˝nia do dokonania potràcenia nadp∏aconego wynagrodzenia w nast´pnym termi-

nie p∏atnoÊci, tj. w przypadku opisanym w pytaniu w czerwcu. Wówczas zgoda pracownika na dokonanie

potràcania nie jest wymagana. Jednak w sytuacji, kiedy w miesiàcu nast´pujàcym po miesiàcu nadp∏a-

ty wynagrodzenia pracownik nie Êwiadczy pracy i nie uzyskuje wynagrodzenia za prac´ a jedynie

wynagrodzenie za chorob´ lub zasi∏ek chorobowy, potràcenie nadp∏aconego wynagrodzenia nie jest

wskazane z uwagi na odmienne zasady uwzgl´dniania przedmiotowych Êwiadczeƒ w podstawach wy-

miaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie za chorob´
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oraz zasi∏ek chorobowy nie stanowi bowiem podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,

a w przypadku zasi∏ku chorobowego równie˝ na ubezpieczenie zdrowotne. Wobec powy˝szych ró˝nic,

wskazane jest dokonywanie potràcenia nadp∏aconego wynagrodzenia za prac´ równie˝ z wynagrodze-

nia, a nie ze Êwiadczeƒ zwiàzanych z chorobà. Dlatego te˝, w przypadku opisanym w pytaniu sugeruje

si´ dokonanie potràcenia nadp∏aconego wynagrodzenia z wynagrodzenia za lipiec. W takim jednak

przypadku konieczna jest zgoda pracownika wyra˝ona na piÊmie na dokonanie potràcenia.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 87 §1 KP przed dokonaniem potràceƒ wymienionych

w tym artykule, odliczeniu z wynagrodzenia podlegajà wy∏àcznie sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ustawodawca nie wymienia w tym artykule sk∏adki

na ubezpieczenie zdrowotne, w cz´Êci finansowanej przez pracownika (1,25% podstawy wymiaru). 

Jednak zdaniem Departamentu Prawa Pracy MPiPS obowiàzkowe odliczenia, o których mowa w art. 87

KP, obejmujà nie tylko sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne i zaliczk´ na podatek dochodowy od osób fi-

zycznych, ale tak˝e sk∏adk  ́na ubezpieczenie zdrowotne. Departament uzasadnia swoje stanowisko faktem

bezpoÊredniego finansowania przez pracownika cz´Êci sk∏adki zdrowotnej, w wysokoÊci 1,25% podstawy

wymiaru, a tym samym zmniejszenia o t´ kwot´ nale˝nego wynagrodzenia: „Przepisy art. 87 KP sà wyra-

zem realizacji ochronnej funkcji prawa pracy w cz´Êci dotyczàcej wynagrodzenia za prac´. Przepisy te

enumeratywnie wymieniajà nale˝noÊci i okreÊlajà kwoty, jakie mo˝e potràciç pracodawca z wynagrodze-

nia pracownika. Ograniczenie to dotyczy potràceƒ dokonywanych przez pracodawc´ i nie obejmuje

obowiàzkowych odliczeƒ, o których mowa w tym przepisie, wynikajàcych z innych ustaw. Zdaniem De-

partamentu obowiàzkowe odliczenia, o których mowa w art. 87 KP, obejmujà nie tylko sk∏adk´ na

ubezpieczenie spo∏eczne i zaliczk´ na podatek dochodowy, ale tak˝e sk∏adk´ na ubezpieczenie zdrowot-

ne. Obowiàzek odliczenia z wynagrodzenia sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, ubezpieczenie zdrowotne

oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest na∏o˝ony na pracodawc´ na podstawie: 

l art. 46 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (…),

l art. 85 ustawy z 27.8.2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków

publicznych (…),

l art. 31 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (…). 

W odró˝nieniu od sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne sk∏adka zdrowotna, na podstawie przepisów o po-

datku dochodowym od osób fizycznych, podlega podatkowej kompensacji, tj. odliczeniu od kwoty

indywidualnie ustalonej zaliczki na podatek dochodowy – do wysokoÊci odpowiadajàcej 7,75% podstawy

wymiaru sk∏adki zdrowotnej. Oznacza to, ˝e ze sk∏adki zdrowotnej wynoszàcej 9% podstawy wymiaru

sk∏adki, cz´Êç wynoszàca 1,25% podstawy wymiaru jest finansowana bezpoÊrednio przez pracownika i tym

samym umniejsza ona kwot´ nale˝nà do wyp∏aty dla pracownika. Nale˝y bowiem zauwa˝yç, ˝e zgodnie

z art. 84 ust. 1 ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych sk∏adk´

na ubezpieczenie zdrowotne op∏aca osoba podlegajàca ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast praco-

dawca wyst´puje w roli p∏atnika” (Rzeczpospolita, Dobra Firma nr 1004/245 z 19.10.2007 r.). 

Jako, ˝e przytoczona wy˝ej interpretacja wydaje si´ byç bardziej zgodna z celowoÊcià przepisów

o ochronie wynagrodzenia za prac´ i dokonywania potràceƒ z wynagrodzenia, ni˝ literalne brzmie-

nie art. 87 §1 KP, w przytaczanych w publikacji przyk∏adach kierujemy si´ interpretacjà zgodnà ze

stanowiskiem Departamentu Prawa Pracy MPiPS, zarówno przy dokonywaniu potràceƒ i ustala-

niu ich wysokoÊci, jak równie˝ analogicznie przy obliczaniu kwoty wolnej od potràceƒ.

Pracodawca jest zobowiàzany, na podstawie art. 88 KP, dokonywaç potràceƒ na zaspokojenie na-

le˝noÊci alimentacyjnych – przy zachowaniu wszystkich obowiàzujàcych w tym przedmiocie zasad

– tak˝e bez post´powania egzekucyjnego. W takiej sytuacji wierzyciel musi poprzeç swój wniosek
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tytu∏em wykonawczym. Wyst´pujà tu jednak pewne ograniczenia. Pracodawca nie mo˝e dokony-

waç przedmiotowych potràceƒ, je˝eli:

l Êwiadczenia alimentacyjne majà byç potràcane na rzecz kilku wierzycieli, a ∏àczna suma, któ-

ra mo˝e byç potràcona, nie wystarcza na pe∏ne pokrycie wszystkich nale˝noÊci alimentacyjnych,

l wynagrodzenie za prac´ zosta∏o zaj´te w trybie egzekucji sàdowej lub administracyjnej.

W takiej sytuacji, wierzyciel powinien wystàpiç o egzekucj´ wynagrodzenia na poczet Êwiadczeƒ

alimentacyjnych. Pracodawca b´dzie móg∏ dokonywaç przedmiotowych potràceƒ dopiero na pod-

stawie tytu∏u egzekucyjnego.

W miesiàcu, w którym wyp∏acane sà sk∏adniki wynagrodzenia za okresy d∏u˝sze ni˝ 1 miesiàc, do-

konuje si´ potràceƒ od ∏àcznej kwoty wynagrodzenia, uwzgl´dniajàcej te sk∏adniki. Zgodnie z art.

91 §1 KP inne potràcenia mogà byç dokonywane, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody pra-

cownika. Przy czym, zgoda pracownika w formie innej ni˝ pisemna jest niewa˝na, co potwierdzi∏

SN w wyroku z 1.10.1998 r. (sygn. akt I PKN 366/98, OSNP 1999/21/684). Ponadto zgoda pracow-

nika na dokonywanie potràceƒ powinna obejmowaç konkretne, rzeczywiste w danym momencie

potràcenie, a nie dotyczyç potràceƒ które byç mo˝e wystàpià w przysz∏oÊci. Stanowisko to po-

twierdzi∏ SN w wyroku z 4.10.1994 r. (I PZP 41/94, OSNP 1995/5/63), w którym stwierdzi∏, ˝e

„wyra˝enie przez pracownika, na podstawie art. 91 KP w umowie o wspólnej odpowiedzialnoÊci

materialnej, zgody na potràcanie przez zak∏ad pracy z wynagrodzenia za prac´ nale˝noÊci z tytu-

∏u niedoborów, które mogà si´ ujawniç w przysz∏oÊci w wyniku inwentaryzacji – jest niewa˝ne”.

W przypadku zbiegu potràceƒ ustawowych z potràceniami dobrowolnymi, dokonywanymi na pod-

stawie pisemnej zgody pracownika, potràcenia dobrowolne dokonywane sà dopiero po dokonaniu

potràceƒ ustawowych.

UWAGA!

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawa Pracy MPiPS, w przypadku wyp∏aty w tym sa-
mym miesiàcu obok wynagrodzenia za prac´ Êwiadczeƒ z innego tytu∏u prawnego (np. odprawy
emerytalnej), zasady i warunki dokonywania potràceƒ majà zastosowanie do ka˝dego z tych Êwiad-
czeƒ odr´bnie. Jak wyjaÊnia Ministerstwo: „Orzecznictwo SN przyjmuje szerokie rozumienie
poj´cia wynagrodzenie za prac´ dla celów ochrony przed potràceniami ze strony pracodawcy.
Obejmuje ono tak˝e odprawy emerytalne. W wyroku z 17.2.2004 r. (I PK 217/03, OSNP z 2004 r.,
Nr 24, poz. 419) Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e odprawa emerytalna (art. 921 KP) oraz nagroda ju-
bileuszowa (art. 773 §3 pkt 3 KP) podlegajà ochronie przed potràceniami (art. 87 KP) jak
wynagrodzenie za prac´. 
Wynagrodzenie za prac´ oraz odprawa emerytalna stanowià jednak dwa odr´bne Êwiadczenia ze
stosunku pracy przys∏ugujàce z dwóch ró˝nych tytu∏ów prawnych (wynagrodzenie – art. 80 KP,
odprawa emerytalna – art. 921 KP). Zatem, zdaniem Departamentu, przewidziane w art. 87 i 871

KP zasady i warunki dokonywania potràceƒ z wynagrodzenia za prac´ majà zastosowanie do ka˝-
dego z tych Êwiadczeƒ odr´bnie” (Rzeczpospolita, Dobra Firma nr 1046/296 z 19.12.2007 r.). 

9.1. Granice dokonywania potràceƒ

Kodeks pracy w art. 87 §3 okreÊla granice dokonywanych potràceƒ. Na podstawie wskazanej re-

gulacji potràcenia mogà byç dokonywane w nast´pujàcych granicach:

l w razie egzekucji Êwiadczeƒ alimentacyjnych – do wysokoÊci trzech piàtych wynagro-

dzenia,

9 – Dokonywanie potràceƒ z wynagrodzenia za prac´ 165



l w razie egzekucji innych nale˝noÊci lub potràcania zaliczek pieni´˝nych – do wysokoÊci po-

∏owy wynagrodzenia.

W praktyce mo˝liwy jest zbieg potràceƒ z ró˝nych tytu∏ów. W przypadku zbiegu potràceƒ doty-

czàcych egzekucji innych nale˝noÊci ni˝ Êwiadczenia alimentacyjne oraz zaliczek pieni´˝nych

udzielonych pracownikowi, potràcenia nie mogà w sumie przekraczaç po∏owy wynagrodzenia,

a ∏àcznie z potràceniami dotyczàcymi egzekucji Êwiadczeƒ alimentacyjnych – trzech piàtych wy-

nagrodzenia. Niezale˝nie od wymienionych potràceƒ kary pieni´˝ne potràca si´ w granicach

okreÊlonych w art. 108 KP.

Wynagrodzenie pracownika, okreÊlone w sta∏ej stawce miesi´cznej w kwocie 4000,00 z∏,

zosta∏o zaj´te na podstawie post´powania egzekucyjnego na zaspokojenie innych nale˝no-

Êci ni˝ Êwiadczenia alimentacyjne w wysokoÊci 50% wynagrodzenia w sierpniu 2010 r. Ile

wyniesie kwota potràcenia na rzecz przedmiotowego zaj´cia w sierpniu? Pracownik jest uprawnio-

ny do podstawowych kosztów uzyskania przychodu a p∏atnik zosta∏ upowa˝niony do stosowania ulgi

podatkowej(pracownik z∏o˝y∏ PIT–2). 

PRACOWNIK – ZAJ¢CIE KOMORNICZE 50% 

1 Wynagrodzenie za prac´ 4000,00

2 Podstawa wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 4000,00

3 Podstawa wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe 4000,00

4 Sk∏adka na ubezpieczenie emerytalne pracownik – 9,76% 390,40

5 Sk∏adka na ubezpieczenie rentowe pracownik – 1,5% 60,00

6 Sk∏adka na ubezpieczenie chorobowe pracownik – 2,45% 98,00

7 Razem ZUS pracownik (13,71%) 548,40

8 Przychód 4000,00

9 Koszty uzyskania przychodów (111,25 z∏) 111,25

10 Ulga podatkowa (46,33 z∏) 46,33

11 Podstawa opodatkowania 3340,00

12 Podstawa wymiaru sk∏adki zdrowotnej (NFZ) 3451,60

13 Zaliczka na podatek dochodowy 18% 554,87

14 Sk∏adka NFZ (7,75%) – do odliczenia z podatku 267,50

15 Sk∏adka NFZ (9%) 310,64

16 Podatek do US 287,00

17 Komornik 50% 1426,98

18 Potràcenia razem 1426,98

19 Do wyp∏aty 1426,98

Kwota potràcenia w sytuacji opisanej w pytaniu wyniesie 1426,98 zgodnie z wyliczeniem: 4000,00

z∏ – 548,40 z∏ (sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowane przez

ubezpieczonego) – 287,00 z∏ (podatek do Urz´du Skarbowego) – 310,64 z∏ (sk∏adka na ubezpie-

czenie zdrowotne w wysokoÊci 9,00% podstawy wymiaru) = 2853,96 z∏ 

2853,96 z∏ x 50% = 1426,98 z∏
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