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Wykaz skrótów i aktów prawnych 
użytych w książce

kp –   ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 ze zm.)

kc –   ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2014 r. poz. 121)

kpc –   ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101)

SN –   Sąd Najwyższy
ZUS –   Zakład Ubezpieczeń Społecznych
MPiPS –   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
PIP –   Państwowa Inspekcja Pracy
GIP –   Główny Inspektorat Pracy

ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – ustawa z 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1015)
rozporządzenie w sprawie czynności komorników – rozporządzenie ministra 
sprawiedliwości z 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. 
nr 10, poz. 52 ze zm.)
ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycz-
nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
ustawa związkowa – ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.)
ustawa emerytalna – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)
rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 
ze zm.)

UOW32_Srodki.indd   8UOW32_Srodki.indd   8 3/5/2014   4:05:50 PM3/5/2014   4:05:50 PM
Podstawowy czarnyPodstawowy czarny



9

Rozdział 1.
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 
– podstawowe zasady  

Wynagrodzenie za pracę rozumiane jest w postępowaniu egzekucyjnym bardzo 
szeroko. Są nim periodyczne wynagrodzenie za pracę i za prace zlecone oraz 
nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak 
również związany ze stosunkiem pracy zysk lub udział w funduszu zakłado-
wym oraz wszelkich innych funduszach pozostających w związku ze stosun-
kiem pracy (art. 881 § 2 zdanie drugie kpc). 

Pomniejszenie wynagrodzenia za pracę (odliczanie i potrącanie) jest dopusz-
czalne tylko w przypadkach określonych ustawowo. Pracodawca, dokonując 
potrącenia w innych sytuacjach niż te uregulowane prawnie, naraża się na rosz-
czenie podwładnego o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może 
ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pra-
cownika.

Pojęcie „potrącenie” to w praktyce czynności o różnym charakterze prawnym, 
których cechą wspólną są przede wszystkim uprawnienie lub wręcz obowiązek 
pracodawcy do zmniejszenia wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do 
wypłaty. Następuje to poprzez odliczenie konkretnych należności i rozdyspono-
wanie ich zgodnie z przepisami. Potrącenia mogą dotyczyć zarówno wynagro-
dzeń za pracę, jak i innych przychodów, które są przekazywane za pośrednic-
twem pracodawcy pracownikom, zleceniobiorcom lub innym osobom.

Potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje się według ściśle ustalonej kolejno-
ści (art. 87 § 1 kp). Pierwszeństwo w zaspokojeniu z wynagrodzenia za pracę 
mają świadczenia alimentacyjne. Następnie potrąceniu podlegają sumy egze-
kwowane na mocy tytułów wykonawczych, na pokrycie należności innych niż 
alimentacyjne, a w dalszej kolejności – odpowiednio udzielone pracownikowi 
zaliczki i kary pieniężne.
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Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wyko-
nalności (art. 776 kpc). Najczęściej są to wyroki sądowe zaopatrzone przez sąd 
w taką klauzulę. Wysokość potrąceń jest także ustawowo ograniczona zarówno 
w odniesieniu do potrąceń dokonywanych bez zgody, jak i za zgodą pracowni-
ka. Łączna kwota potrąceń z tytułu udzielonych zaliczek i sum egzekwowanych 
na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń innych niż alimen-
tacyjne nie może przekraczać połowy wysokości wynagrodzenia. Osobny limit 
potrącenia dotyczy kar pieniężnych. Najbardziej uprzywilejowana jest egze-
kucja na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimenta-
cyjnych, gdyż tutaj ograniczenie wysokości potrącenia to aż trzy piąte wynagro-
dzenia. Przez świadczenia alimentacyjne rozumie się świadczenia wynikające 
nie tylko z obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, ale także z rent cywilnych 
spełniających funkcję alimentacyjną (art. 444 § 2, art. 903 kc).

Egzekucję z wynagrodzenia za pracę prowadzi komornik przy sądzie rejono-
wym ogólnej właściwości dłużnika, tj. miejsca zamieszkania pracownika, pod 
nadzorem sądu. Egzekucję wszczyna zajęcie wynagrodzenia. Następuje ono 
przez zawiadomienie dłużnika o zakazie odbierania wynagrodzenia, poza czę-
ścią wolną od zajęcia, i rozporządzania nim do czasu pełnego pokrycia długu. 
Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi, co często 
oznacza, że odbiorcą tytułu wykonawczego jest pracodawca, który fi zycznie 
taką egzekucję przeprowadza. Zasadniczymi skutkami zajęcia są nieważność 
rozporządzania wynagrodzeniem, przekraczających część wolną od zajęcia 
(art. 885 kpc), oraz możliwość wykonywania przez wierzyciela wszelkich praw 
i roszczeń wobec dłużnika (art. 887 § 1 kpc).

Komornik wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał pracownikowi, poza częścią 
wolną od zajęcia, żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał je bezpośrednio 
wierzycielowi, zawiadamiając komornika o pierwszej wpłacie, albo przekazywał 
je komornikowi. Na wezwanie komornika pracodawca jest zobowiązany do: 
� przedstawienia w ciągu tygodnia zestawienia za każdy miesiąc oddzielnie wy-

nagrodzenia i dochodów pracownika uzyskanych z wszelkich innych tytułów 
za okres 3 miesięcy, 

� określenia terminu przekazywania wierzycielowi potrąconych kwot i ich wysokości, 
� podania informacji o przeszkodach do wypłacenia wynagrodzenia, osobach 

roszczących sobie prawa do wynagrodzenia oraz podstawach tych roszczeń 
(art. 882 § 1 kpc). 
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