
Wyjaśnienie treść! § 7 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy 

dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

z dnia 29 stycznia 1998 r. (z późniejszymi zmianami) 

przyjęte przez Strony Układu w trybie § 39 

w dniu 15 kwietnia 2014r. 

GK-1033-1/14 

W związku z wnioskiem o interpretację § 7 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 

1998 r. (z późn. zm.), zgłoszonym do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez 

Nadleśnictwo Lądek Zdrój przy piśmie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we 

Wrocławiu znak: DO-100-1/14 oraz Uchwałą nr 5 podjętą przez XVII Walne Zebranie 

Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników NSZZ „Solidarność" przesłaną przez Krajową 

Sekcję Pracowników NŚZZ „Solidarność" pismem znak: KSPL-KII/4/13 i przekazania 

powyższego Stronom PUZP przy piśmie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: 

GK-0745-16/14 z dnia 12 marca 2014 r., do zapoznania się i przyjęcia wyjaśnienia treści 

tego przepisu w trybie § 39 PUZP, ze szczególnym odniesieniem do kwestii: 

1. sposobu  naliczania  dodatkowego  wynagrodzenia  z  tytułu zastępstwa innego 

pracownika powyżej 30 dni kalendarzowych w roku, 

2. prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa innego pracownika 

powyżej 30 dni kalendarzowych w roku w sytuacji zastępstwa podległego pracownika 

przez pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym. 

Strony działając na podstawie § 39 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reprezentowane 

przez: 

1. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

2. Zbigniewa Kuszlewicza - Przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony 

Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ „Solidarność" 

3. Kazimierza   Ulenieckiego   -   Przewodniczącego   Krajowej   Sekcji   Pracowników 

Leśnictwa NSZZ „Solidarność" 

4. Bronisława Sasina - Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP 

5. Piotra Albrzykowskiego - Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa 

Związku Zawodowego „Budowlani" 
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uzgodniły następującą interpretację: 

Powierzenie zastępstwa 

Zastępstwo wynikające z § 7 PUZP dotyczy rzeczywistej realizacji określonych zadań i prac, 

powodujących zwiększenie dotychczasowych obowiązków pracownika pracami wynikającymi 

z tytułu zastępowania innego pracownika. Powierzenie zastępstwa wymaga formy pisemnej, 

ze wskazaniem pracownika/pracowników, którego/których pracownik zastępujący ma 

zastępować, z określeniem terminu sprawowanego zastępstwa, wskazanego w dniach 

kalendarzowych i zadań, jakie ma wykonywać w ramach tego zastępstwa oraz zgody 

pracownika na pełnienie zastępstwa. 

Okres uprawniający do dodatkowego wynagrodzenia 

Okres po upływie, którego pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu 

zastępowania innego pracownika dotyczy dni kalendarzowych, które podlegają sumowaniu w 

danym roku kalendarzowym. 

Począwszy od 31 dnia zastępstwa, pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie -

bez względu, czy jest on dniem roboczym czy też wolnym od pracy. 

Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępowania innego pracownika, 

o którym mowa w § 7 ust. 2 PUZP 

Wynagrodzenie za dodatkowo wykonywaną pracę przysługuje pracownikowi, proporcjonalnie 

do zwiększonych obowiązków, nie mniej jednak niż 25% stawki dziennej za każdy dzień 

zastępstwa. 

Zgodnie z § 1 pkt 14 PUZP przez stawkę dzienną rozumie się wynagrodzenie za dzień pracy 

obliczone, jako iloraz wynikający z podzielenia miesięcznej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, który zastępuje, 

przez ilość dni przypadających do przepracowania w danym miesiącu (ilość dni roboczych). 

Dla stawki dziennej wyliczonej wg dni roboczych ustalamy (nie mniej niż) 25% tej stawki. 

Następnie mnożąc wartość 25% stawki przez ilość dni kalendarzowych zastępstwa w 

miesiącu otrzymuje się dodatkowe wynagrodzenie należne pracownikowi z tytułu zastępstwa 

innego pracownika w danym miesiącu. 

Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z dodatku funkcyjnego, 

o którym mowa w § 7 ust 3 PUZP 

W sytuacji, gdy osoba zastępująca: 

1) nie posiada dodatku funkcyjnego, a powierzenie zastępstwa dotyczy stanowiska, na 

którym przysługuje dodatek funkcyjny, zastępującemu przysługuje dodatek funkcyjny 

zastępowanego pracownika; 



2) posiada   dodatek   funkcyjny,   zastępującemu   przysługuje   dodatek   funkcyjny 

przewidziany dla jego stanowiska w maksymalnej wysokości. 

Sposób naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępowania innego pracownika 

powyżej 30 dni kalendarzowych w roku odnosi się również do sposobu obliczania dodatku 

funkcyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 3 PUZP. 

W sytuacji, o której mowa: 

- pkt 1) wysokość dodatku obliczamy ustalając, jaka część dodatku funkcyjnego przypada na 

jeden dzień roboczy i otrzymany wynik mnożymy przez ilość dni kalendarzowych objętych 

zastępstwem w danym miesiącu; 

- pkt 2) wysokość dodatku obliczamy odejmując od maksymalnego dodatku funkcyjnego 

przewidzianego dla stanowiska dodatek w wysokości otrzymywanej przez zastępującego i 

otrzymany-wynik dzielimy przez ilość dni roboczych przypadających do przepracowania w 

danym miesiącu. Następnie tak wyliczony dzienny dodatek funkcyjny mnożymy przez ilość 

dni kalendarzowych objętych zastępstwem w danym miesiącu. 

Natomiast w przypadku, gdy pracownik zastępujący innego pracownika, otrzymuje 

maksymalny dodatek funkcyjny, jaki przysługuje na jego stanowisku pracy, nie uzyska 

zwiększenia wynagrodzenia za zastępstwo z tytułu tego dodatku funkcyjnego. 

Zastępowanie podległego pracownika przez pracownika zatrudnionego na stanowisku 

kierowniczym 

Zgodnie z § 2 ust. 1 PUZP Układ stosuje się do wszystkich pracowników zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe, z zastrzeżeniem ust. 2, który wyłącza stosowanie wskazanych § do 

pracowników Służby Leśnej. Zastrzeżenie nie dotyczy § 7 PUZP, oznacza to iż przepis § 

7 stosuje się do wszystkich pracowników Lasów Państwowych, zatem także do 

pracowników na stanowiskach kierowniczych. 

 

W zakresie powyższego zapisu nie ma zastosowania zasada wyrażona w art. 1514 Kodeksu 

pracy, bowiem przepis ten dotyczy wyłącznie pracy w godzinach nadliczbowych. Jeżeli 

kierownik komórki organizacyjnej zastępuje podległego pracownika i nie wykonuje 

dodatkowego zakresu czynności poza godzinami pracy to takiemu pracownikowi przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3 PUZP. 

 

Warunkiem do otrzymania przez pracownika zastępującego zatrudnionego na stanowisku 

kierowniczym dodatkowego wynagrodzenia, jest pisemne powierzenie obowiązków i zadań 



wynikających z zastępowania innego pracownika np. podległego oraz brak pracy 

w godzinach nadliczbowych. 

Uzasadnienie 

Strony dokonując interpretacji przepisu § 7 PUZP wzięły pod uwagę aktualne przepisy PUZP 

oraz przepisy Kodeksu pracy - w szczególności Rozdział II Normy i ogólny wymiar czasu 

pracy. Przepis § 7 PUZP ma na celu ograniczenie nadużywanie przez pracodawców prawa 

do wydawania poleceń podległym pracownikom, dotyczących zastępowania innego 

pracownika w razie jego nieobecności. 

Zastępstwo wynikające z zakresu obowiązków-czynności pracownika, w przeciwieństwie do 

zastępowania powierzonego zgodnie z § 7 PUZP, dotyczy zastępowania bieżącego. 

Ustala kto kogo ma zastępować w sytuacji nieobecności w pracy. Nie powoduje istotnego 

obciążenia pracą i przede wszystkim, nie powoduje konieczności ustalania tego zastępstwa 

na piśmie z prawem do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Natomiast, zastępstwo wynikające z § 7 PUZP wiąże się z realizacją dodatkowych zadań, 

które powodują istotne obciążenie pracami pracownika, któremu pracodawca powierzył 

zastępstwo na piśmie oraz wymaga zgody pracownika. Aktualnie nie jest wymagana zgoda 

pracownika wyrażona oddzielnym pismem, jeżeli taka zgoda została wyrażona w piśmie 

powierzającymi zastępstwo. Z tak powierzonym zastępstwem wiąże się prawo do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Zgodnie z ust. 1 i 2 § 7 PUZP, pracownikowi można zwiększyć obowiązki o zadania 

wynikające z zastępowania innego pracownika na okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni 

kalendarzowych w roku i nie wiąże się to z prawem do dodatkowego wynagrodzenia pod 

warunkiem, że nie spowoduje to przekroczenia obowiązującej normy czasu pracy. 

Ilość dni kalendarzowych obejmujących okresy powierzenia zastępstwa określonemu 

pracownikowi w danym roku kalendarzowym podlega sumowaniu. W przypadku, gdy suma 

przekroczy 30 dni kalendarzowych w roku, począwszy od 31 dnia włącznie, pracownikowi 

przysługuje podwyższone wynagrodzenie za dodatkowo wykonaną pracę, proporcjonalne do 

zwiększonych obowiązków, nie mniej jednak niż 25% stawki dziennej za każdy dzień 

zastępstwa. 

Strony dokonując interpretacji § 7 PUZP w zakresie ustalania wysokości stawki dziennej 

wzięły pod uwagę definicję stawki dziennej określonej w § 1 pkt 14 PUZP. Zasadą jest, że do 

obliczania wynagrodzenia za dzień pracy bierze się wynagrodzenie zasadnicze, wynikające 

z osobistego zaszeregowania pracownika oraz ilość dni roboczych przypadających do 



przepracowania w danym miesiącu. 

 

Przepis § 7 PUZP stosuje się do wszystkich pracowników Lasów Państwowych, zatem także 

do pracowników na stanowiskach kierowniczych, co oznacza, że mają prawo 

do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu powierzonego zastępstwa innego pracownika 

powyżej 30 dni kalendarzowych w roku. 

Popisy Stron: 

5. Piotr Albrzykowski 

 

 

 

1.   Adam 

miecki 3.   Kazimiei 

 


