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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 21

Już 4 czerwca 2013 r. przeczytasz o podatkach
Amortyzacja 
mieszkania

Wykorzystując mieszkanie na po-
trzeby prowadzonej działalności go-
spodarczej, można je amortyzować. 
Amortyzacji podlega wyłącznie ta 
część, która jest używana na potrze-
by prowadzonej działalności gospo-
darczej. Nie podlegają zaliczeniu do 
kosztów uzyskania przychodów odpisy 
amortyzacji od tej części, która służy 
potrzebom osobistym podatnika. Dla-
tego w przypadku częściowego wyko-
rzystywania mieszkania na potrzeby 
firmy tak ważne jest wydzielenie po-
wierzchni wyraźnie przeznaczonej do 
działalności gospodarczej. Podstawą 
dokonywania odpisów amortyzacyj-
nych jest wartość początkowa ustalona 
według ogólnych zasad. W przypad-
ku nabycia za wartość początkową 
przyjmuje się cenę nabycia mieszka-
nia. W razie wytworzenia we wła-
snym zakresie za wartość początkową 
przyjmuje się koszt wytworzenia, czyli 
wszystkie te wydatki, które poniesio-
no w celu wybudowania domu. Jeżeli 
podatnik nie może ustalić kosztu wy-
tworzenia, wartość początkową ustala 
się z uwzględnieniem cen rynkowych 
w wysokości określonej przez biegłego 
powołanego przez podatnika. W razie 
nabycia mieszkania w drodze spadku, 
darowizny lub w inny nieodpłatny spo-
sób za wartość początkową przyjmuje 
się wartość rynkową z dnia nabycia, 
chyba że umowa darowizny albo umo-
wa o nieodpłatnym przekazaniu okre-
śla tę wartość w niższej wysokości.

Wydatki na remont 
mieszkania

Wydatki na remont środka trwałe-
go, a więc odtworzenie jego pierwot-
nej wartości użytkowej, oraz inne 
wydatki, które nie mają charakteru 
ulepszenia w myśl przepisów podat-
kowych, nie podlegają zaliczeniu do 
jego wartości początkowej. Mogą 
być zaliczone bezpośrednio do kosz-
tów uzyskania przychodów. Zasada 
ta nie dotyczy jednak przypadku, 
w którym nakłady remontowe zo-
stały poniesione przed oddaniem 
składnika majątku do używania, zaś 
ich celem było przystosowanie tego 
składnika do używania. Takie wy-
datki powinny powiększyć wartość 
początkową środka trwałego. Mogą 
zatem wpływać na wysokość kosz-
tów uzyskania przychodów, ale tylko 
poprzez odpisy amortyzacyjne, a nie 
bezpośrednio.

Wydatki 
eksploatacyjne 
związane 
z mieszkaniem

Przepisy nie przewidują szcze-
gólnej metody rozliczania kosztów 
w związku z wydzieleniem części 
pomieszczeń mieszkalnych na dzia-
łalność gospodarczą. W praktyce naj-
częściej stosowanym sposobem roz-
liczenia tych kosztów jest proporcja 
wynikająca z metrażu używanego na 
potrzeby osobiste oraz na potrzeby 

działalności gospodarczej. Nie jest to 
jednak reguła i nie dotyczy wszyst-
kich kosztów. Proporcjonalne rozli-
czenie wydatków można stosować 
w przypadku:
● czynszu,
● energii elektrycznej,
● innych mediów, np. gazu, wody.

Stanowisko takie aprobują również 
organy podatkowe. Dyrektor Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, 
że: „Jeżeli część lokalu mieszkalnego 
jest wykorzystywana na potrzeby pro-
wadzonej działalności gospodarczej, 
to w takim zakresie związane z jego 
eksploatacją wydatki mogą stanowić 
koszty uzyskania przychodu prowa-
dzonej przez Wnioskodawcę pozarol-
niczej działalności gospodarczej”.

Już wkrótce

Jak najtaniej zatrudniać pracowników
NR 22  11–17 czerwca 2013 r.

Umowy w obrocie gospodarczym
NR 23  18–24 czerwca 2013 r.

Umowa ubezpieczenia 
w praktyce firmowej
NR 24  25 czerwca – 1 lipca 2013 r.

W poprzednich numerach

Wszystko o leasingu 
NR 17  7–13 maja 2013 r.

Dokumentacja pracownicza związana 
ze zwolnieniem z pracy 
NR 18  14–20 maja 2013 r.

Koszty i amortyzacja w małej firmie 
NR 19  21–27 maja 2013 r.
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Z tworzeniem listy płac w przedsiębiorstwie często związane są spore 
trudności. Niejednokrotnie mają one charakter nie tylko rachunkowy, ale 
dotyczą też samych zasad naliczania rozmaitych składników wynagro-
dzenia i prawidłowego nimi dysponowania.

Błędy w szczegółowych wyliczeniach mogą przedsiębiorcę drogo 
kosztować, a ich korekta może okazać się trudna lub wręcz niemożli-
wa. Komplikacje na wypadek sprawy w sądzie są oczywiste. Nie chodzi 
tu zresztą tylko o sprawy pracownicze – możliwa jest również odpo-
wiedzialność za niezapłacone składki czy odpowiedzialność karno-
-skarbowa.

Nasza publikacja stanowi praktyczny przewodnik, z którego można do-
wiedzieć się m.in., jak sporządzić listę płac, rozliczyć pracę w godzinach 
nadliczbowych czy obliczyć wynagrodzenie urlopowe. W opracowaniu 
znajdą Państwo opis omawianego zagadnienia oraz praktyczne przykła-
dy, które ułatwią zrozumienie sposobów wyliczenia poszczególnych ele-
mentów listy płac.

Lektura niniejszej publikacji z pewnością pomoże Państwu w rozwiązy-
waniu problemów pojawiających się w codziennej pracy i ułatwi prawi-
dłowe prowadzenie dokumentacji w firmie.

Stan prawny na 14 maja 2013 r. 

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Lista płac 
w praktyce 
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Jak prawidłowo sporządzić 
i korygować listę płac
Każde zdarzenie, które wpływa na po-
prawność uprzednio sporządzonej listy 
płac, należy zaewidencjonować. Nie za-
wsze jednak wymaga to korekty listy wy-
nagrodzeń. Ma to najczęściej miejsce 
w sytuacji, kiedy błąd zostanie wykryty 
przed kolejną wypłatą.

O ile pracodawca nie potrzebuje zgody pra-
cownika np. na odliczenie nadpłaconego mu 
wynagrodzenia z kolejnej bezpośredniej wy-
płaty, o tyle problem pojawia się, jeśli miało-
by to nastąpić później. Co do zasady, sposób 
korekty w obu takich przypadkach jest iden-
tyczny.

I. Nadpłata wynagrodzenia 
w związku z dostarczeniem 
zwolnienia lekarskiego 
po terminie wypłaty 
wynagrodzenia

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, 
w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w po-
przednim (bezpośrednio) terminie płatności, 
za okresy nieobecności w pracy, za które pra-
cownik nie zachowuje prawa do wynagrodze-
nia. Takie odliczenie nie wymaga zgody pra-
cownika.

Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia 
za pracę należy odróżnić od potrąceń z wyna-
grodzenia za pracę. Mimo że w następstwie 
zarówno odliczenia, jak i potrącenia z wyna-
grodzenia dochodzi do pomniejszenia wypła-
ty należnej pracownikowi, to odliczenie nad-
płaconego wynagrodzenia dokonywane jest 
na innych zasadach niż potrącenie. Podsta-
wowa różnica polega na tym, że do odliczeń 
z wynagrodzenia nie należy stosować tych re-
gulacji, które chronią je przed nadmiernymi 
potrąceniami. Oznacza to, że w przypadku 
dokonywania odliczenia nie pozostawiamy 
pracownikowi kwoty wolnej ani nie stosuje-
my granicy odliczenia, czyli nie dbamy o to, 
aby odliczenie nie przekroczyło określonej 
wysokości procentowej wynagrodzenia. Odli-
czenia dokonujemy zatem w całości, bez 
uwzględniania dodatkowych regulacji. Odli-
czenie nadpłaconego wynagrodzenia dotyczy 
jednak ograniczonego zakresu świadczeń. 

Taka sytuacja ma miejsce najczęściej wtedy, 
kiedy po obliczeniu i postawieniu do dyspo-
zycji pracownika jego wynagrodzenia wystą-
pi okoliczność uzasadniająca naliczenie wy-
nagrodzenia w niższej wysokości (np. 
dostarczenie zaświadczenia o czasowej nie-
zdolności do pracy po wypłacie wynagrodze-
nia, nieusprawiedliwiona nieobecność w pra-
cy przypadająca na ostatnie dni miesiąca). 
Problem ten, co do zasady, nie występuje 
u pracodawców, u których wynagrodzenie za 
dany miesiąc jest wypłacane w następnym 
miesiącu. To co istotne, odliczenie z wynagro-
dzenia, o którym mowa w art. 87 § 7 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej 
„k.p.”), nie wymaga zgody pracownika. Pra-
codawca jest jednak ograniczony wymogiem 
dokonania takiego odliczenia w najbliższym 
terminie płatności. W praktyce powoduje to 
utrudnienie zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
w najbliższym terminie płatności pracowni-
kowi nie przysługuje wynagrodzenie, a np. 
zasiłek chorobowy czy inne świadczenie cho-
robowe. Ograniczenie to skutkuje tym, że 
pracodawca nie może odliczyć z pensji pra-
cownika nadpłaconego wynagrodzenia po 
upływie kilku miesięcy od wystąpienia nad-
płaty. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyro-
ku z 4 października 1994 r. (I PRN 71/94, 
OSNP 1995/7/89): „Istota odliczenia przewi-
dzianego w art. 87 § 7 k.p. polega na możli-
wości zmniejszenia przez zakład pracy kwoty 
wynagrodzenia pracownika, podlegającej 
wypłaceniu w danym miesiącu, o wynagro-
dzenie wypłacone mu w (...) poprzednim ter-
minie płatności za czas nieobecności w pracy, 
za który wynagrodzenie mu nie przysługuje”.

Pracodawca nie może bez zgody pracowni-
ka potrącić nadpłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia przysługującego zatrudnio-
nemu w kolejnym miesiącu, jeżeli nadpłata 
nie jest związana z okresem nieobecności 
pracownika, ale wynika z innych okoliczno-
ści, np. z błędnego wyliczenia wysokości wy-
nagrodzenia przez pracodawcę (pismo Głów-
nego Inspektoratu Pracy z 1 lipca 2009 r. 
w sprawie potrąceń z nadpłaconego wyna-
grodzenia za pracę, GPP-110–4560–43/09/
/PE/RP). Jeżeli pracodawca przez pomyłkę 
zawyżył wynagrodzenie pracownika, a ten 
nie wyraża zgody na potrącenie nadpłaty 

nieobecność 
w pracy

nadpłata
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z bieżącego wynagrodzenia, to zatrudniające-
mu pozostaje jedynie wystąpienie na drogę są-
dową z roszczeniem o zwrot nadpłaconego wy-
nagrodzenia na podstawie przepisów Kodeksu 
cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu.

PRZYKŁAD

Wynagrodzenia u pracodawcy D. wy-
płacane są 28. dnia miesiąca. Po wypła-
cie wynagrodzenia za luty br. Mariusz 
W., wynagradzany stałą stawką mie-
sięczną w kwocie 3300 zł, dostarczył za-
świadczenie o czasowej niezdolności do 
pracy na okres od 28 lutego do 5 marca 
br. (6 dni). Za luty Mariusz W. otrzymał 
pełne wynagrodzenie 3300 zł (pracow-
nik nie otrzymuje innych składników 
wynagrodzenia).
Odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia 
za luty br. należy dokonać z wynagrodze-
nia należnego za marzec br., pomniejsza-
jąc go o łączną liczbę dni absencji choro-
bowej, w następujący sposób:
3300 zł : 30 dni = 110 zł
110 zł × 6 dni absencji chorobowej = 
= 660 zł
3300 zł – 660 zł = 2640 zł (wynagro-
dzenie za marzec).
Na dokonanie odliczenia nadpłaconego 
wynagrodzenia nie jest potrzebna zgo-
da pracownika.

Trudniejsza sytuacja ma miejsce wówczas, 
kiedy w miesiącu następującym po miesiącu, 
za który wynagrodzenie zostało nadpłacone, 
pracownik jest nadal niezdolny do pracy 
i w efekcie nie otrzymuje wynagrodzenia za 
pracę, lecz wyłącznie świadczenia chorobo-
we. Prostym rozwiązaniem byłoby wówczas 
odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia, jakie będzie przysługiwało 
pracownikowi za miesiąc po powrocie do pra-
cy (odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia 
brutto od wynagrodzenia brutto za miesiąc 
po powrocie do pracy). Ponieważ w tej sytu-
acji nie będzie to najbliższy termin płatności, 
na dokonanie odliczenia będzie potrzebna 
zgoda pracownika.

Jeżeli za cały następny miesiąc (po miesią-
cu nadpłaty) pracownikowi przysługuje wy-
nagrodzenie chorobowe, pracodawca może 
dokonać odliczenia bez zgody pracownika. 
Tak wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższe-
go z 14 października 1997 r. (I PKN 319/97, 
OSNP 1998/15/450): „(...) Z ochrony prze-

widzianej dla wynagrodzenia za pracę korzy-
stają także tzw. wypłaty gwarancyjne, tj. wy-
nagrodzenie przysługujące pracownikowi 
z mocy prawa za czas niewykonywania pracy. 
Do nich należą między innymi wynagrodze-
nie urlopowe (i w konsekwencji ekwiwalent 
za niewykorzystany urlop) oraz wynagrodze-
nie za okres (...) niezdolności do pracy z po-
wodu choroby (...)”.

Departament Prawny Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej wyjaśnił, że oznacza to, 
że z wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy mogą być dokonywane odliczenia na 
zasadach określonych w art. 87 § 7 k.p.

■ ZAPAMIĘTAJ
Odliczenie z wynagrodzenia chorobowe-
go należnego w najbliższym miesiącu 
nadpłaconego wynagrodzenia w związku 
z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego 
po terminie wypłaty nie wymaga zgody 
pracownika.

Część ekspertów radzi, aby w sytuacji kiedy 
w miesiącu następującym po miesiącu, za 
który wynagrodzenie zostało nadpłacone, 
pracownik nie wraca do pracy (np. choruje 
przez cały miesiąc), dokonać korekty listy 
płac za miesiąc, za który wynagrodzenie zo-
stało nadpłacone, a następnie ustalić kwotę 
netto nadpłaty. Zgodnie z prezentowanym 
poglądem, tak ustaloną kwotę netto nadpłaty 
należy odjąć od kwoty netto wypłaconego 
świadczenia chorobowego. Metoda ta w prak-
tyce nie znajduje jednak uzasadnienia. 
W miesiącu, za który wynagrodzenie zostało 
nadpłacone, powstał bowiem określony przy-
chód po stronie pracownika (pracownik 
otrzymał pieniądze również za okres, za któ-
ry wynagrodzenie mu nie przysługiwało), 
a co jest z tym związane, był zobowiązany do 
zapłaty podatku od uzyskanego w danym 
miesiącu przychodu. Nie można zatem skory-
gować wysokości przychodu, od którego zo-
stała naliczona zaliczka na podatek za mie-
siąc, w którym powstała nadpłata.

PRZYKŁAD

Za styczeń br. Zygmunt R. otrzymał peł-
ne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. 
Na początku lutego br. dostarczył zwol-
nienie lekarskie na okres od 27 stycznia 
do 28 lutego (33 dni). Z ostatnim dniem 
lutego nastąpiło rozwiązanie umowy

podatek

roszczenie
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o pracę z pracownikiem. Za luty należy 
wypłacić mu wyłącznie świadczenie cho-
robowe. W styczniu pracownik wykorzy-
stał przysługujący mu proporcjonalnie 
urlop wypoczynkowy, zatem nie ma pra-
wa do ekwiwalentu z tego tytułu. Aby do-
konać odliczenia wynagrodzenia nadpła-
conego w styczniu, rekomendowanym 
rozwiązaniem będzie korekta składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za 
ten miesiąc. Za styczeń płatnik przekaże 
wówczas składki w prawidłowej wysoko-
ści. Natomiast w rozliczeniu za luty na li-
ście płac należy wykazać ujemne podsta-
wy wymiaru składek i ujemne składki. 
Oznacza to, że w raporcie ZUS RCA za 
luty będą widoczne zerowe podstawy 

i zerowe składki. Takie rozliczenie spowo-
duje, że podstawa opodatkowania i za-
liczka na podatek zostaną prawidłowo 
skorygowane. W lutym zostanie naliczo-
na mniejsza (o nadpłatę ze stycznia) za-
liczka na podatek, a tym samym nastąpi 
odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia. 
Skorygowana zostanie również podstawa 
wymiaru składki zdrowotnej i składka na 
ubezpieczenie zdrowotne. Przy dokony-
waniu odliczenia nadpłaty z wynagrodze-
nia chorobowego nie jest potrzebna zgo-
da pracownika.
Jeżeli pracodawca rozliczyłby absencję 
pracownika, dokonując korekty wyna-
grodzenia za styczeń, to listy płac za 
styczeń i luty wyglądałyby następująco:

ROZLICZENIE 1 01/2013 02/2013 Suma

1 2 3 4 5
1 Wynagrodzenie zasadnicze 3000,00 3000,00 6000,00

2 Pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego -500,00 -3000,00 -3500,00

3 Wynagrodzenie chorobowe za okres 27.01 
– 28.02 (33 dni)

345,15 1932,84 2277,99

4 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalno-rentowe

2500,00 0,00 2500,00

5 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
chorobowe i wypadkowe

2500,00 0,00 2500,00

6 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pra-
cownik – 9,76%

244,00 0,00 244,00

7 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracow-
nik – 1,5%

37,50 0,00 37,50

8 Składka na ubezpieczenie chorobowe – pra-
cownik – 2,45%

61,25 0,00 61,25

9 Razem ZUS – pracownik 342,75 0,00 342,75

10 Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł 111,25 111,25 222,50

11 Ulga podatkowa – 46,33 zł 46,33 46,33 92,66

12 Przychód 2845,15 1932,84 4777,99

13 Podstawa opodatkowania 2391,00 1822,00 4213,00

14 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (NFZ) 2502,40 1932,84 4435,24

15 Podatek dochodowy – 18% 384,05 281,63 665,68

16 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 
– 7,75%

193,94 149,80 343,74

17 Składka zdrowotna do przekazania do ZUS 
– 9%

225,22 173,96 399,18

18 Zaliczka na podatek do US 190,00 132,00 322,00

19 Do wypłaty 2087,18 1626,88 3714,06

20 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pra-
codawca – 9,76%

244,00 0,00 244,00
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1 2 3 4 5
21 Składka na ubezpieczenia rentowe – praco-

dawca – 6,5%
162,50 0,00 162,50

22 Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pra-
codawca – 1,80%*

45,00 0,00 45,00

23 Fundusz Pracy – 2,45% 61,25 0,00 61,25

24 FGŚP – 0,10% 2,50 0,00 2,50

25 Razem ZUS – pracodawca – 20,61% 515,25 0,00 515,25

* przykładowa wysokość składki

Ponieważ za styczeń pracodawca wypłacił pełne wynagrodzenie i chciałby rozliczyć nad-
płatę na liście płac za luty, należy dokonać następujących obliczeń:

 ROZLICZENIE 2 01/2013 02/2013 Suma

Kontrola 
– wklejo-

ne 
wartości 
z kolum-

ny 
„Suma” 
z ROZLI-
CZENIA 1

Różnica

1 2 3 4 5 6 7

1 Wynagrodzenie zasadnicze 3000,00 0,00 3000,00 6000,00 0,00

2 Pomniejszenie wynagrodze-
nia zasadniczego

0,00 -3500,00 -3500,00 -3500,00 0,00

3 Wynagrodzenie chorobowe 
za okres 27.01 – 28.02 (33 
dni)

0,00 2277,99 2277,99 2277,99 0,00

4 Podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytal-
no-rentowe

3000,00 -500,00 2500,00 2500,00 0,00

5 Podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia chorobowe 
i wypadkowe

3000,00 -500,00 2500,00 2500,00 0,00

6 Składka na ubezpieczenie 
emerytalne – pracownik 
– 9,76%

292,80 -48,80 244,00 244,00 0,00

7 Składka na ubezpieczenia 
rentowe – pracownik – 1,5%

45,00 -7,50 37,50 37,50 0,00

8 Składka na ubezpieczenie 
chorobowe – pracownik 
– 2,45%

73,50 -12,25 61,25 61,25 0,00

9 Razem ZUS – pracownik 411,30 -68,55 342,75 342,75 0,00

10 Koszty uzyskania przychodu 
– 111,25 zł

111,25 111,25 222,50 222,50 0,00

11 Ulga podatkowa – 46,33 zł 46,33 46,33 92,66 92,66 0,00

12 Przychód 3000,00 1977,99 4977,99 4777,99 0,00

13 Podstawa opodatkowania 2477,00 1735,00 4212,00 4213,00 1,00
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1 2 3 4 5 6 7

14 Podstawa wymiaru składki 
zdrowotnej (NFZ)

2588,70 1846,54 4435,24 4435,24 0,00

15 Podatek dochodowy – 18% 399,53 265,97 665,50 665,68 0,18

16 Składka zdrowotna do odli-
czenia od podatku – 7,75%

200,62 143,11 343,73 343,74 0,00

17 Składka zdrowotna – 9% 232,98 166,19 399,17 399,18 0,01

18 Zaliczka na podatek do US 199,00 123,00 322,00 322,00 0,00

19 Do wypłaty 2156,72 1557,35 3714,06 3714,06 0,00

20 Składka na ubezpieczenie 
emerytalne – pracodawca 
– 9,76%

292,80 -48,80 244,00 244,00 0,00

21 Składka na ubezpieczenia 
rentowe – pracodawca – 6,5%

195,00 -32,50 162,50 162,50 0,00

22 Składka na ubezpieczenie wy-
padkowe – pracodawca – 1,80%

54,00 -9,00 45,00 45,00 0,00

23 Fundusz Pracy – 2,45% 73,50 -12,25 61,25 61,25 0,00

24 FGŚP – 0,10% 3,00 -0,50 2,50 2,50 0,00

25 Razem ZUS – pracodawca 
– 20,61%

618,30 -103,05 515,25 515,25 0,00

Dokonując rozliczenia za luty, należy 
dokonać następujących wyliczeń:
●  ustalić kwotę brutto, jaką należy wy-

płacić pracownikowi: 3000 zł (wyna-
grodzenie za luty) + 2277,99 zł (wy-
nagrodzenie chorobowe za 33 dni 
niezdolności do pracy, tj. za okres 
27.01–28.02) – 3500 zł (pomniejsze-
nie płacy zasadniczej: 3000 zł za luty 
i 500 zł za styczeń) = 1777,99 zł;

●  obliczyć nadpłatę składek na ubezpie-
czenia społeczne finansowane ze 
środków pracownika od zawyżonej 
podstawy wymiaru wynikającej 
z nadpłaconego wynagrodzenia za 
styczeń, tj. od kwoty 500 zł (na liście 
płac wartość ujemna):
(500 zł × 9,76%) + (500 zł × 1,5%) +  
+ (500 zł × 2,45%) = 68,55 zł;

●  ustalić podstawę wymiaru składki na 
ubezpieczenie zdrowotne (2277,99 zł – 
– 500 zł kwota zawyżonej podstawy 
w styczniu + 68,55 zł składki ZUS fi-
nansowane ze środków pracownika 
nadpłacone, które zaniżyły podstawę 
wymiaru składki zdrowotnej w stycz-
niu) = 1846,54 zł;

●  obliczyć składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne 1846,54 zł × 9% = 
= 166,19 zł (z czego odliczeniu od 
podatku podlega składka w wyso-

kości 7,75% podstawy wymiaru, 
tj. 143,11 zł;

●  ustalić podstawę opodatkowania 
i obliczyć zaliczkę na podatek docho-
dowy:
–  3000 zł (przychód – wynagrodzenie 

za luty) + 2277,99 zł (wynagrodze-
nie chorobowe) – 3500 zł (pomniej-
szenie płacy zasadniczej: 3000 zł za 
luty i 500 zł za styczeń) = 1777,99 zł 
(podstawa opodatkowania)

–  1777,99 zł (przychód) – 111,25 zł 
(koszty uzyskania przychodu)+  
+ 68,55 zł (składki na ubezpie-
czenia społeczne finansowane 
przez pracownika nadpłacone 
w styczniu) = 1735 zł (po zaokrą-
gleniu do pełnych złotych)

–  podatek: 1735 zł (podstawa opo-
datkowania) × 18% (stopa pro-
centowa podatku) – 46,33 zł (ulga 
podatkowa) = 265,97 zł;

●  obliczyć zaliczkę na podatek do urzę-
du skarbowego 265,97 zł (podatek 
dochodowy) – 143,11 zł (składka na 
ubezpieczenie zdrowotne w wysoko-
ści 7,75% podstawy wymiaru) = 
= 123 zł (po zaokrągleniu do peł-
nych złotych);

●  obliczyć kwotę do wypłaty: 
1777,99 zł (kwota brutto) + 68,55 zł 
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(nadpłacone składki na ubezpiecze-
nia społeczne finansowane przez 
ubezpieczonego) – 166,19 zł (składka 
na ubezpieczenie zdrowotne 9%) – 
– 123,00 zł (podatek do urzędu skar-
bowego) = 1557,35 zł.

Porównując sumę pozycji na listach płac 
dla opcji wypłaty świadczenia chorobo-
wego, gdy zaświadczenie o czasowej 
niezdolności do pracy zostało dostar-
czone przed terminem wypłaty (rozli-
czenie 1) z opcją, gdy zwolnienie zosta-
ło dostarczone po terminie wypłaty 
(rozliczenie 2), nieznaczne różnice wy-
stępują w pozycji „podstawa opodatko-
wania” i „podatek dochodowy”. Osta-
tecznego rozliczenia podatkowego 
dokona pracownik w zeznaniu rocz-
nym. W dokumentach rozliczeniowych 
za styczeń i luty składki zostaną wyka-
zane w sposób następujący:
Za styczeń br. należy złożyć za pracow-
nika:
●  raport imienny korygujący ZUS RCA 

z kodem tytułu 01 10 xx – w którym 
należy wykazać składki na ubezpie-
czenia społeczne wyliczone od pod-
stawy wymiaru 2500 zł i składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne wyliczoną 
od podstawy wymiaru 2502,40 zł.

Za luty br. należy złożyć za pracownika:
●  raport imienny ZUS RCA z kodem ty-

tułu 01 10 xx – w którym należy wy-
kazać zerowe podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne 
i zerowe składki oraz składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne wyliczoną 
od podstawy wymiaru 1846,54 zł,

●  raport imienny ZUS RSA z kodem ty-
tułu 01 10 xx i kodem świadczenia/
/przerwy 331 za okres od 27 stycznia 
do 28 lutego z liczbą dni 33 i łączną 
kwotą wypłaconego wynagrodzenia 
chorobowego 2277,99 zł.

W efekcie w skali dwóch miesięcy wy-
kazana podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne wyniesie 
2500 zł, natomiast na ubezpieczenie 
zdrowotne 4435,24 zł, co odpowiada 
sumie rozliczeń list płac z rozlicze-
nia 2.
Gdyby pracownikowi zamiast wyna-
grodzenia chorobowego w lutym br. 
przysługiwał zasiłek, wówczas na do-
konanie odliczenia potrzebna byłaby 
jego zgoda.

II. Korekta w przypadku 
przekroczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek 
ZUS

Roczna podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w da-
nym roku kalendarzowym nie może być wyż-
sza od kwoty odpowiadającej 30-krotności 
prognozowanego przeciętnego wynagrodze-
nia miesięcznego w gospodarce narodowej na 
dany rok kalendarzowy, określonego w usta-
wie budżetowej (art. 19 ust. 1 ustawy z 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, 
poz. 1585 z późn. zm.). W 2013 r. roczna pod-
stawa wymiaru składek wynosi 111 390 zł.

Jeżeli składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe za osobę ubezpieczoną opłaca wię-
cej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony 
zobowiązany jest zawiadomić wszystkich 
płatników o przekroczeniu kwoty rocznego 
ograniczenia podstawy. O takiej sytuacji ZUS 
jest informowany za pośrednictwem płatnika 
składek, przy czym za skutki błędnego 
oświadczenia odpowiada ubezpieczony.

W przypadku przekroczenia 30-krotności 
płatnik składek (pracodawca) jest zobowiąza-
ny do sporządzenia i przekazania do ZUS ko-
rekty dokumentów rozliczeniowych. Zdarza 
się, że ZUS dokonuje korekty z urzędu, infor-
mując o tym płatnika. W następstwie prze-
kroczenia 30-krotności, tj. maksymalnej pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, powstaje:

 ● po stronie ubezpieczonego – nadpłata 
składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe oraz niedopłata składki na ubez-
pieczenie zdrowotne,

 ● po stronie płatnika – nadpłata składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Po dokonaniu korekty dokumentów rozlicze-
niowych (i wysłaniu do ZUS) płatnik składek 
jest zobowiązany zwrócić ubezpieczonemu 
kwotę nadpłaconych składek. Zwrot nadpłaco-
nych składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe należy pomniejszyć o nieopłaconą 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwotę nadpłaconych składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe należy doliczyć 
do pozostałych przychodów pracownika uzy-
skanych w miesiącu, w którym dokonano 
zwrotu i od łącznej kwoty pobrać zaliczkę na 
podatek dochodowy od osób fizycznych z za-
stosowaniem stopy procentowej i skali podat-
kowej obowiązującej w miesiącu, w którym 
nastąpił zwrot.

płatnik 
składek
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Od zwrotu nadpłaconych składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe w części fi-
nansowanej przez pracownika (przed po-
mniejszeniem o składkę zdrowotną), należy 
pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Ko-

lejno należną zaliczkę należy pomniejszyć 
o część składki zdrowotnej podlegającej odli-
czeniu od podatku. Kwota zwrotu nie stanowi 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne.

PRZYKŁAD

Adam G. przez kilka miesięcy 2010 r. był zatrudniony równocześnie przez pracodawców 
X i Y. Kwota oskładkowanego przychodu u pracodawcy X nie przekroczyła rocznego limi-
tu podstawy wymiaru składek, wobec czego przez cały rok składki były naliczane. 
W styczniu 2013 r. ZUS powiadomił pracodawcę X o przekroczeniu rocznej podstawy wy-
miaru składek przez Adama G. w grudniu 2010 r. W powiadomieniu otrzymanym z ZUS 
wskazano, że prawidłowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe w grudniu 2010 r. powinna wynosić 389 zł. Pracownik jest nadal zatrudniony u pra-
codawców X i Y.

LISTA PŁAC ZA GRUDZIEŃ 2010 r. 12/2010 
– przed korektą

12/2010 
– po korekcie

1 Podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalno-rentowe

5100,00 389,00

2 Podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenia chorobowe i wypadkowe

5100,00 5100,00

Składki pracownik
3 Składka na ubezpieczenie emerytalne 

– pracownik – 9,76%
497,76 37,97

4 Składka na ubezpieczenia rentowe – pra-
cownik – 1,5%

76,50 5,84

5 Składka na ubezpieczenie chorobowe 
– pracownik – 2,45%

124,95 124,95

6 Razem ZUS – pracownik – 13,71% 699,21 168,76
7 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 4400,79 4931,24
8 Składka zdrowotna do odliczenia z po-

datku – 7,75%
341,06 382,17

9 Składka zdrowotna do przekazania do 
ZUS – 9%

396,07 443,81

Składki pracodawca
10 Składka na ubezpieczenie emerytalne 

– pracodawca – 9,76%
497,76 37,97

11 Składka na ubezpieczenia rentowe – pra-
codawca – 4,5%

229,50 17,51

12 Składka na ubezpieczenie wypadkowe 
– pracodawca – 2,02%

103,02 103,02

13 Razem ZUS pracodawca 830,28 158,50
Nadpłata Pracownik Pracodawca

Składka emerytalna 459,79 459,79
Składka rentowa 70,66 211,99
Nadpłata łączna 530,45 671,78

Niedopłata  
Składka zdrowotna –47,74
Różnica między nadpłatą a niedopłatą 482,71 671,78

 

składka 
zdrowotna
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LISTA PŁAC ZA STYCZEŃ 2013 r.

Rozliczenie 
wynagrodzenia 

za styczeń 
2013 r.

Dodatkowa 
lista płac 

dotycząca 
rozliczenia 

nadpłaconych 
składek

1 Płaca brutto (aktualna) 6400,00 0,00
2 ZWROT SKŁADEK ZUS 530,45 530,45
3 Podstawa wymiaru składek na ubezpie-

czenia emerytalno-rentowe
6400,00 0,00

4 Podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenia chorobowe i wypadkowe

6400,00 0,00

5 Składka na ubezpieczenie emerytalne 
– pracownik – 9,76%

624,64 0,00

6 Składka na ubezpieczenia rentowe – pra-
cownik – 1,5%

96,00 0,00

7 Składka na ubezpieczenie chorobowe 
– pracownik – 2,45%

156,80 0,00

8 Razem ZUS – pracownik – 13,71% 877,44 0,00
9 Przychód (poz. 1 + poz. 2) 6930,45 530,45

10 Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł 111,25  
11 Ulga podatkowa – 46,33 zł 46,33  
12 Podstawa opodatkowania (poz. 9 – poz. 10 – 

– poz. 8)
5942,00 530,00

13 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 
poz. 3 – poz. 8

5522,56 0,00

14 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 
(zwrot składek ZUS): poz. 2

530,45 530,45

15 Podatek dochodowy – 18% (poz. 12 × 
×  18% – poz. 11)

1023,23 95,40

16 Składka zdrowotna do odliczenia z po-
datku – 7,75% (poz. 13 × 7,75%)

428,00 0,00

17 Składka zdrowotna do przekazania do 
ZUS – 9% (poz. 13 × 9%)

497,03 0,00

18 Składka zdrowotna od zwróconych skła-
dek ZUS – do odliczenia od podatku 
– 7,75% (poz. 14 × 7,75%)

41,11 41,11

19 Składka zdrowotna od zwróconych skła-
dek ZUS – 9% (poz. 14 × 9%)

47,74 47,74

20 Zaliczka na podatek do US: poz. 15 – 
– poz. 16 – poz. 18

554,00 54,00

21 Do wypłaty: poz. 1 + poz. 2 – poz. 8 – 
– poz. 17 – poz. 19 – poz. 20

4954,24 428,71

22 Składka na ubezpieczenie emerytalne 
– pracodawca – 9,76%

624,64 0,00

23 Składka na ubezpieczenia rentowe – pra-
codawca – 4,5%

288,00 0,00

24 Składka na ubezpieczenie wypadkowe 
– pracodawca – 2,02%*

129,28 0,00

25 Fundusz Pracy – 2,45% 156,80 0,00
26 FGŚP – 0,10% 6,40 0,00
27 Razem ZUS – pracodawca 1205,12 0,00

* przykładowa wysokość składki
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Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, a następnie zwrócenie pracownikowi 
kwoty nadpłaconych składek powoduje ko-
nieczność przeliczenia podstawy wymiaru 
świadczeń chorobowych i wypłatę ich wyrów-
nania w sytuacji, kiedy wynagrodzenie za 
miesiące, w których doszło do takiego prze-
kroczenia, zostało uwzględnione w podsta-
wie wymiaru zasiłku.

Roszczenie o wypłatę bądź wyrównanie za-
siłku chorobowego, wyrównawczego, macie-
rzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się 
z upływem 6 miesięcy od ostatniego dnia okre-
su, za który przysługuje zasiłek bądź jego wy-
równanie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy nie-
zgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby 
uprawnionej. Termin 6 miesięcy liczy się wów-
czas od dnia, w którym ustała przeszkoda 
w zgłoszeniu roszczenia. Natomiast w sytuacji, 
gdy niewypłacanie zasiłku w całości lub w czę-
ści było następstwem błędu płatnika zasiłków 
– płatnika składek albo ZUS – roszczenie o wy-
płatę zasiłku przedawnia się z upływem 3 lat 
(art. 67 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świad-

czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa – t.j. 
Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

III. Przedwczesne 
zaprzestanie naliczania 
składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

W praktyce znacznie rzadziej dochodzi do 
przedwczesnego zaprzestania naliczania 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we. W konsekwencji takiej sytuacji powstaje:

 ● niedopłata składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe oraz nadpłata składki na 
ubezpieczenie zdrowotne – po stronie 
ubezpieczonego,

 ● niedopłata składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe – po stronie płatnika.

Taka sytuacja może być następstwem błędu 
płatnika składek albo skutkiem błędnego 
oświadczenia ubezpieczonego. W efekcie 
płatnik ma obowiązek sporządzić i przekazać 
do ZUS korektę dokumentów rozliczenio-
wych.

PRZYKŁAD

W styczniu 2013 r. pracodawca X otrzymał zawiadomienie z ZUS, że w grudniu 2010 r. 
nie zostały naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za Macieja R. Niena-
liczenie składek było następstwem złożenia przez ubezpieczonego błędnego oświadcze-
nia. Składki w grudniu 2010 r. powinny być naliczone od pełnego wynagrodzenia, tj. od 
4800 zł. Maciej R. jest nadal zatrudniony u pracodawcy X.

LISTA PŁAC ZA GRUDZIEŃ 2010 r. 12/2010 
– przed korektą

12/2010 
– po korekcie

1 2 3
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalno-rentowe

0,00 4800,00

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
chorobowe i wypadkowe

4800,00 4800,00

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracow-
nik – 9,76%

0,00 468,48

Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik 
– 1,5%

0,00 72,00

Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracow-
nik – 2,45%

117,60 117,60

Razem ZUS pracownik – 13,71% 117,60 658,08
Przychód 4800,00 4800,00
Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł 111,25 111,25
Podstawa opodatkowania* 4571,00 4031,00

świadczenia 
chorobowe

korekta 
dokumentów
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1 2 3
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 4682,40 4141,92
Składka zdrowotna do odliczenia z podatku 
– 7,75%

362,89 321,00

Składka zdrowotna do przekazania do ZUS – 9% 421,42 372,77
Składka na ubezpieczenie emerytalne – praco-
dawca – 9,76%

0,00 468,48

Składka na ubezpieczenia rentowe – pracodawca 
– 4,5%

0,00 216,00

Składka na ubezpieczenie wypadkowe – praco-
dawca w 2010 r. – 2,33%**

111,84 111,84

Niedopłata składek na ub. społeczne Pracownik Pracodawca
Składka emerytalna -468,48 -468,48
Składka rentowa -72,00 -216,00
Niedopłata łączna -540,48 -684,48
Nadpłata składki zdrowotnej 48,65  
Różnica między niedopłatą a nadpłatą -491,83  

*  wykazano do celów przedstawienia różnicy między podstawą ustaloną przed korektą 
a podstawą, jaka byłaby, gdyby składki zostały naliczone prawidłowo

**  przykładowa wysokość składki

W wyniku przedwczesnego zaprzesta-
nia naliczania składek powstała niedo-
płata składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe zarówno po stronie 
pracownika, jak i pracodawcy. Jedno-
cześnie powstała nadpłata składki na 
ubezpieczenie zdrowotne spowodowa-
na zawyżeniem podstawy wymiaru 
składki na ubezpieczenie zdrowotne 
(od przychodu pracownika stanowiące-
go podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne została pobrana 
niższa niż należna kwota składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe). 
W efekcie kwota nieopłaconych składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
po stronie pracownika wynosi: 
540,48 zł (składka na ubezpieczenie 
emerytalne – 468,48 zł, składka na 
ubezpieczenia rentowe – 72 zł), nato-
miast kwota nadpłaconej składki na 
ubezpieczenie zdrowotne wynosi 48,65 zł. 
Po stronie pracodawcy kwota nieopła-
conych składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe wynosi 684,48 zł 
(składka na ubezpieczenie emerytalne 
468,48 zł i składka na ubezpieczenia 
rentowe 216 zł).
Dość specyficzna sytuacja dotyczy w ta-
kim przypadku nadpłaconej składki 
zdrowotnej. Pracodawca ma obowiązek 
zwrócić ją pracownikowi, przy czym 

została ona w części (7,75% podstawy 
wymiaru) odliczona od podatku 
(41,89 zł). Ponieważ pracownik odzy-
ska tę składkę (składka nie powinna zo-
stać odliczona od podatku), to w rozli-
czeniu rocznym składanym za rok 
kalendarzowy, w którym ją odzyskał, tj. 
za 2013 r., powinien doliczyć tę składkę 
do podatku w wysokości 41,89 zł (w ze-
znaniu podatkowym rocznym w poz. 
„doliczenia do podatku”).
Pracownik otrzymujący zwrot uprzednio 
zapłaconej i odliczonej składki na ubez-
pieczenie zdrowotne ma obowiązek 
w zeznaniu podatkowym składanym za 
rok, w którym otrzymał ten zwrot, doli-
czyć do podatku kwotę tej składki 
uprzednio odliczoną (art. 45 ust. 3a 
pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych – t.j. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Zdaniem wielu ekspertów nie będzie 
błędem doliczenie do podatku składki 
zdrowotnej uprzednio odliczonej na 
bieżąco, tj. w miesiącu, w którym doko-
nywana jest korekta deklaracji ZUS 
i w którym następuje zwrot pracowni-
kowi nadpłaconej składki zdrowotnej. 
W takim przypadku podatek zostanie 
zapłacony do urzędu skarbowego wcze-
śniej, a pracownik nie będzie musiał pa-
miętać o doliczeniu do podatku
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składki zdrowotnej uprzednio odliczo-
nej w zeznaniu rocznym.
W miesiącu, w którym pracownik 
zwróci pracodawcy równowartość nie-
opłaconych w grudniu 2010 r. składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
zapłaconych za niego do ZUS, praco-

dawca, ustalając podstawę opodatko-
wania, powinien pomniejszyć dochód 
tego pracownika o kwotę zwróconych 
składek. Wynika to z tego, że składki 
obecnie zwracane przez pracownika 
zwiększyły jego opodatkowany dochód 
w grudniu 2010 r.

LISTA PŁAC ZA STYCZEŃ 2013 r. 1/2013

1 Płaca brutto 7300,00

2 Kwota niedopłaconych składek zwracana pracodawcy 540,48

3 Kwota nadpłaconej składki zdrowotnej zwracana pracownikowi 48,65

4 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 7300,00

5 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypad-
kowe

7300,00

6 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik – 9,76% 712,48

7 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik – 1,5% 109,50

8 Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik – 2,45% 178,85

9 Razem ZUS – pracownik – 13,71% 1000,83

10 Przychód: poz. 1 7300,00

11 Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł 111,25

12 Ulga podatkowa – 46,33 zł 46,33

13 Podstawa opodatkowania (poz. 10 – poz. 11 – poz. 9 – poz. 2) 5647,00

14 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 6299,17

15 Zaliczka na podatek dochodowy – 18% 970,13

16 Doliczenie do podatku – składka zdrowotna obecnie zwracana pra-
cownikowi w części odliczonej uprzednio od podatku (7,75%)

41,89

17 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku – 7,75% 488,19

18 Składka zdrowotna do przekazania do ZUS – 9% 566,93

19 Zaliczka na podatek do US 524,00

20 Do wypłaty (poz. 1 – poz. 2 + poz. 3 – poz. 9 – poz. 18 – poz. 19) 4716,41

21 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca – 9,76% 712,48

22 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracodawca – 4,5% 328,50

23 Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca – 2,33% 170,09

IV. Rozliczenie wypłaconego 
wynagrodzenia za chorobę 
po uznaniu zdarzenia 
za wypadek przy pracy

Od pierwszego dnia niezdolności do pracy, 
spowodowanej wypadkiem przy pracy lub 
chorobą zawodową, pracownikowi przysługu-
je zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypad-
kowego w wysokości 100% podstawy wymia-
ru (art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 1 ustawy 
z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym z tytułu wypadków przy pracy i cho-

rób zawodowych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322 z późn. zm.). W takim przypadku 
pracownikowi nie przysługuje wynagrodze-
nie chorobowe na podstawie art. 92 k.p. ani 
zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobo-
wego. Często zdarza się, że po dokonaniu wy-
płaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku 
z ubezpieczenia chorobowego zdarzenie, któ-
re spowodowało niezdolność do pracy, zostaje 
uznane za wypadek przy pracy lub rzadziej za 
chorobę zawodową. Sytuacja ta wymaga sko-
rygowania wypłaconych świadczeń i doku-
mentów rozliczeniowych do ZUS.

choroba 
zawodowa

zasiłek 
chorobowy
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PRZYKŁAD

Tadeusz W. (53 lata) zatrudniony od 1 stycznia br. stał się niezdolny do pracy 29 stycznia 
i jego niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie przez cały luty 2013 r. Ponieważ mię-
dzy okresami podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nie było przerwy, pracownik na-
był prawo do świadczeń chorobowych, począwszy od pierwszego dnia niezdolności do 
pracy. Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w kwocie 2850 zł i nie 
otrzymuje innych składników wynagrodzenia. Za styczeń Tadeusz W. otrzymał wynagro-
dzenie za pracę w wysokości 2565 zł, co wynika z wyliczenia:
2850 zł : 30 dni = 95 zł
95 zł × 3 dni choroby = 285 zł
2850 zł – 285 zł = 2565 zł
oraz wynagrodzenie chorobowe za 3 dni w wysokości 80% podstawy wymiaru, tj. w wy-
sokości 196,74 zł, co wynika z wyliczenia:
2850 zł – (2850 zł × 13,71%) = 2459,26 zł
2459,26 zł × 80% = 1967,41 zł
1967,41 zł : 30 dni = 65,58 zł
65,58 zł × 3 dni = 196,74 zł.
Za luty pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe za 11 dni w kwocie 721,38 zł 
(11 dni × 65,58 zł) oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego za 17 dni w kwo-
cie 1114,86 zł (17 × 65,58 zł).
Rozliczenia wypłaconego wynagrodzenia i świadczeń chorobowych za styczeń i luty 2013 r. 
powinny wyglądać następująco:

LISTA PŁAC 01/2013 02/2013
1 2 3 4
1 Płaca zasadnicza 2850,00 2850,00
2 Płaca zasadnicza po pomniejszeniu o ab-

sencję chorobową
2565,00 0,00

3 Wynagrodzenie za chorobę – 80% 196,74 721,38
4 Zasiłek chorobowy – 80% 0,00 1114,86
5 Płaca brutto 2761,74 1836,24
6 Podstawa wymiaru składek na ubezpie-

czenia emerytalno-rentowe
2565,00 0,00

7 Podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenia chorobowe i wypadkowe

2565,00 0,00

8 Składka na ubezpieczenie emerytalne 
– pracownik – 9,76%

250,34 0,00

9 Składka na ubezpieczenia rentowe – pra-
cownik –  1,5%

38,48 0,00

10 Składka na ubezpieczenie chorobowe 
– pracownik – 2,45%

62,84 0,00

11 Razem ZUS – pracownik – 13,71% 351,66 0,00
12 Przychód 2761,74 1836,24
13 Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł 111,25 111,25
14 Ulga podatkowa – 46,33 zł 46,33 46,33
15 Podstawa opodatkowania 2299,00 1725,00
16 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2410,08 721,38
17 Podatek dochodowy – 18% 367,49 264,17
18 Składka zdrowotna do odliczenia od po-

datku – 7,75%
186,78 55,91

19 Składka zdrowotna do przekazania do 
ZUS – 9%

216,91 64,92
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1 2 3 4
20 Zaliczka na podatek do US 181,00 208,00

21 Do wypłaty 2012,17 1563,32

22 Składka na ubezpieczenie emerytalne 
– pracodawca – 9,76%

250,34 0,00

23 Składka na ubezpieczenia rentowe – pra-
codawca – 6,5%

166,73 0,00

24 Składka na ubezpieczenie wypadkowe 
– pracodawca – 2,26%*

57,97 0,00

25 Fundusz Pracy – 2,45% 62,84 0,00

26 FGŚP – 0,10% 2,57 0,00

27 Razem ZUS – pracodawca (21,07%) 540,45 0,00

* przykładowa wysokość składki

W dokumentach rozliczeniowych spo-
rządzonych za styczeń 2013 r. należy 
wykazać pracownika:
●  w raporcie ZUS RCA ze składkami na 

ubezpieczenia społeczne naliczonymi 
od wynagrodzenia, tj. od kwoty 
2565 zł, oraz rozliczoną składką zdro-
wotną ustaloną od podstawy wymiaru 
2410,08 zł (wynagrodzenie 2565 zł + 
+ wynagrodzenie chorobowe 
196,74 zł – składki ZUS finansowane 
przez pracownika 351,66 zł =  
= 2410,08 zł),

●  w raporcie ZUS RSA z kodem świad-
czenia/przerwy 331 (wynagrodze-
nie za czas niezdolności do pracy 
z powodu choroby finansowane ze 
środków pracodawcy), okresem od 
29.01.2013 r. do 31.01.2013 r., liczbą 
dni 3, kwotą 196,74 zł.

W dokumentach rozliczeniowych spo-
rządzonych za luty należy wykazać pra-
cownika:
●  w raporcie ZUS RCA ze składką zdro-

wotną ustaloną od kwoty wypłaco-
nego pracownikowi wynagrodzenia 
chorobowego, tj. od kwoty 721,38 zł,

●  w raporcie ZUS RSA z kodem świad-
czenia/przerwy 331 (wynagrodzenie 
za czas niezdolności do pracy z po-
wodu choroby finansowane ze środ-
ków pracodawcy), okresem od 
01.02.2013 r. do 11.02.2013 r., liczbą 
dni 11, kwotą 721,38 zł oraz z kodem 
świadczenia/przerwy 313 (zasiłek 
chorobowy z ubezpieczenia chorobo-
wego), okresem od 12.02.2013 r. 
do 28.02.2013 r., liczbą dni 17, kwotą 
1114,86 zł.

Zdarzenie, które miało miejsce i spowo-
dowało niezdolność do pracy, zostało 
uznane w marcu za wypadek przy pra-
cy. W konsekwencji w styczniu i lutym 
pracownikowi przysługiwał zasiłek cho-
robowy z ubezpieczenia wypadkowego, 
a nie wynagrodzenie chorobowe i zasi-
łek chorobowy z ubezpieczenia choro-
bowego.
Ponieważ pracownik otrzymał wyna-
grodzenie chorobowe i zasiłek chorobo-
wy z ubezpieczenia chorobowego w wy-
sokości 80% podstawy wymiaru, po 
czym niezdolność do pracy została 
uznana za spowodowaną wypadkiem 
przy pracy, wiąże się to z uprawnieniem 
pracownika do zasiłku chorobowego 
z ubezpieczenia wypadkowego w wyso-
kości 100% podstawy wymiaru od 
pierwszego dnia tej niezdolności. 
W tym celu należy:
●  zakwalifikować wypłacone wynagro-

dzenie chorobowe oraz zasiłek cho-
robowy z ubezpieczenia chorobowe-
go jako zasiłek chorobowy 
z ubezpieczenia wypadkowego, roz-
liczając go w ciężar składek na ubez-
pieczenia społeczne,

●  wyrównać wcześniej wypłacone 
świadczenia, które zostały uznane za 
zasiłek chorobowy z ubezpieczenia 
wypadkowego do 100% podstawy 
wymiaru,

●  sporządzić korektę dokumentów 
rozliczeniowych za styczeń i luty 
(miesiące, w których pracodawca 
rozliczył wynagrodzenie chorobowe 
i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia 
chorobowego zamiast zasiłku choro-
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bowego z ubezpieczenia wypadkowe-
go),
●  zwrócić pracownikowi składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne pobraną 
z wynagrodzenia chorobowego (za-
siłek chorobowy w przeciwieństwie 
do wynagrodzenia chorobowego nie 
stanowi podstawy wymiaru składki 
na ubezpieczenie zdrowotne).

Powyższe oznacza, że za styczeń i luty 
należy dokonać korekty dokumentów 
rozliczeniowych obejmujących:
●  za styczeń:

–  raport RCA, w którym należy wy-
kazać naliczone składki na ubez-
pieczenia społeczne od podstawy 
wymiaru 2565 zł oraz rozliczoną 
składką zdrowotną ustaloną od 
podstawy wymiaru 2213,34 zł 
(wynagrodzenie 2565 zł – składki 
ZUS finansowane przez pracowni-
ka 351,66 zł = 2213,34 zł),

–  raport RSA, w którym należy wyka-
zać kod świadczenia/przerwy – 314, 
okres przerwy od 29.01.2013 r. 
do 31.01.2013 r. oraz kwotę zasiłku 
chorobowego z ubezpieczenia wy-
padkowego, tj. 196,74 zł,

–  deklarację DRA, w której należy wy-
kazać pełne rozliczenie składek i wy-
płaconych świadczeń, z uwzględnie-
niem zmian wprowadzonych 
raportami korygującymi: wypłacone 
wcześniej wynagrodzenie chorobo-
we, zakwalifikowane obecnie jako 
zasiłek chorobowy z ubezpieczenia 
wypadkowego, należy wykazać 
w bloku V, w polu 03,

●  za luty:
–  raport RCA, w którym należy wy-

kazać zerowe podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społecz-
ne i ubezpieczenie zdrowotne oraz 
zerowe składki,

–  raport RSA, w którym należy wy-
kazać kod świadczenia/przerwy 
– 314, okres przerwy od 
01.02.2013 r. do 28.02.2013 r. 
oraz kwotę zasiłku z ubezpiecze-
nia wypadkowego 1836,24 zł 
(721,38 zł + 1114,86 zł),

–  deklarację DRA, w której należy 
wykazać pełne rozliczenie składek 
i wypłaconych świadczeń, 
z uwzględnieniem zmian wprowa-
dzonych korygującymi raportami:

wypłacone wcześniej wynagrodzenie 
chorobowe i zasiłek chorobowy 
z ubezpieczenia chorobowego za-
kwalifikowane obecnie jako zasiłek 
chorobowy z ubezpieczenia wypad-
kowego należy wykazać w bloku V 
w polu 03.

Ponadto należy ustalić wysokość i wy-
płacić wyrównanie do 100% podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego z ubez-
pieczenia wypadkowego za okres od 
29.01.2013 r. do 28.02.2013 r., tj. 
za 31 dni. Kwota ta wyniesie 541,20 zł, 
co wynika z wyliczenia:
●  podstawa wymiaru zasiłku: 2850 zł –  

– (2850 zł × 13,71%) = 2459,26 zł
●  2459,26 zł : 30 dni = 81,98 zł (kwo-

ta zasiłku za jeden dzień w wysoko-
ści 100%),

●  81,98 zł – 65,58 zł (kwota świadcze-
nia za jeden dzień w wysokości 80%) 
= 16,40 zł (kwota niedopłaty zasiłku 
za 1 dzień),

●  16,40 zł × 31 dni = 508,40 zł (kwota 
wyrównania za 31 dni).

Wyrównanie w kwocie 508,40 zł należy 
wypłacić, a następnie wykazać w rapor-
cie RSA z kodem 118 sporządzonym za 
miesiąc, w którym wyrównanie zostanie 
wypłacone.
Po sporządzeniu korekty dokumentów 
rozliczeniowych za styczeń i luty na 
koncie płatnika w ZUS powstanie nad-
płata składki zdrowotnej oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne (wynagro-
dzenie chorobowe zakwalifikowane 
obecnie jako zasiłek chorobowy z ubez-
pieczenia wypadkowego podlega rozli-
czeniu w ciężar składek na ubezpiecze-
nia społeczne, a tym samym pomniejszy 
należne do zapłaty składki na te ubez-
pieczenia).
Składka zdrowotna naliczona od wyna-
grodzenia chorobowego wypłaconego 
w styczniu i lutym wyniosła 82,63 zł, co 
wynika z wyliczenia: (196,74 zł + 
+ 721,38) × 9%. Składka na ubezpie-
czenie zdrowotne w wysokości 7,75% 
podstawy wymiaru, tj. 71,15 zł, co wy-
nika z wyliczenia: (196,74 zł + 
+ 721,38 × 7,75%) została odliczona 
przez pracodawcę od zaliczki na poda-
tek dochodowy.
Należy pamiętać, że w przypadku otrzy-
mania zwrotu uprzednio zapłaconych 
i odliczonych składek na ubezpieczenie
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zdrowotne w zeznaniu podatkowym 
składanym za rok podatkowy, w którym 
wystąpiły te okoliczności, podatnik jest 
zobowiązany doliczyć do podatku kwo-
ty uprzednio odliczone (art. 45 ust. 3a 
pkt 1 u.p.d.o.f.).
W tym również przypadku nie jest błę-
dem doliczenie do podatku składki zdro-
wotnej uprzednio odliczonej na bieżąco, 
tj. w miesiącu, w którym zostały dokona-
ne korekty deklaracji ZUS i w którym 
pracodawca zwraca pracownikowi nad-
płaconą składkę zdrowotną. W takim

przypadku podatek zostanie wpłacony 
do urzędu wcześniej, a pracownik nie bę-
dzie musiał pamiętać o doliczeniu do po-
datku składki zdrowotnej uprzednio od-
liczonej w zeznaniu rocznym.
Zakładając, że w marcu 2013 r. wraz 
z wypłatą wynagrodzenia pracodawca 
wypłaci pracownikowi wyrównanie za-
siłku oraz dokona zwrotu składki zdro-
wotnej (pracownik jest uprawniony do 
podstawowych kosztów uzyskania przy-
chodów i złożył oświadczenie PIT-2), li-
sta płac będzie wyglądać następująco:

LISTA PŁAC ZA MARZEC 2013 r. 03/2013

1 Płaca zasadnicza 2850,00

2 Wynagrodzenie za chorobę – 80% 0,00

3 Zasiłek chorobowy – 80% 0,00

4 Wyrównanie zasiłku do 100% 541,20

5 Składka zdrowotna zwracana pracownikowi 82,63

6 Płaca brutto 3391,20

7 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 2850,00

8 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypad-
kowe

2850,00

9 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik – 9,76% 278,16

10 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik – 1,5% 42,75

11 Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik – 2,45% 69,83

12 Razem ZUS pracownik – 13,71% 390,74

13 Przychód 3391,20

14 Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł 111,25

15 Ulga podatkowa – 46,33 zł 46,33

16 Podstawa opodatkowania 2889,00

17 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2459,26

18 Zaliczka na podatek dochodowy – 18% 473,69

19 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku – 7,75% 190,59

20 Składka zdrowotna do przekazania do ZUS – 9% 221,33

21 Doliczenie do podatku – składka zdrowotna obecnie zwracana pra-
cownikowi w części odliczonej uprzednio od podatku (7,75%)

71,15

22 Podatek do US 354,00

23 Do wypłaty 2507,76

24 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca – 9,76% 278,16

25 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracodawca – 6,5% 185,25

26 Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca – 2,26% 64,41

27 Fundusz Pracy – 2,45% 69,83

28 FGŚP – 0,10% 2,85

29 Razem ZUS – pracodawca (21,07%) 600,50



Lista płac w praktyce

Poradnik Gazety Prawnej nr 20 (786)  | 2128 maja – 3 czerwca 2013

Wypłacając pracownikowi wynagrodze-
nie z wyrównaniem zasiłku i zwrotem 
nadpłaconej składki zdrowotnej, należy 
dokonać następujących wyliczeń:
Krok 1. Ustalić podstawę wymiaru 
składek ZUS i obliczyć składki finan-
sowane ze środków pracownika:
●  podstawa wymiaru składek na ubez-

pieczenia społeczne: 2850 zł,
●  składki finansowane ze środków pra-

cownika: (2850 zł × 9,76%) + 
+ (2850 zł × 1,5%) + (2850 zł × 
×  2,45%) = 390,74 zł.

Krok 2. Ustalić podstawę wymiaru 
i obliczyć składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne:
●  podstawa wymiaru: 2850 zł (podsta-

wa wymiaru składek na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe) – 390,74 zł 
(składki na ubezpieczenia społeczne 
finansowane przez pracownika) = 
= 2459,26 zł,

●  składka na ubezpieczenie zdrowot-
ne: 2459,26 zł × 9% = 221,33 zł 
(z czego od podatku odliczeniu pod-
lega składka w wysokości 7,75% 
podstawy wymiaru, tj. 190,59 zł).

Krok 3. Ustalić zaliczkę na podatek 
dochodowy:
●  przychód: 2850 zł + 541,20 zł = 

= 3391,20 zł,
●  podstawa opodatkowania: 3391,20 zł 

(przychód) – 111,25 zł (koszty uzy-
skania przychodów) – 390,74 zł 
(składki na ubezpieczenia społeczne 
finansowane przez pracownika) = 
= 2889 zł (po zaokrągleniu do peł-
nych złotych),

●  zaliczka na podatek: 2889 zł (pod-
stawa opodatkowania) × 18% (sto-
pa procentowa podatku) – 46,33 zł 
(ulga podatkowa) = 473,69 zł,

●  zaliczka na podatek do urzędu skar-
bowego: 473,69 zł (zaliczka na poda-
tek dochodowy) + 71,15 zł (dolicze-
nie do podatku, tj. składka zdrowotna 
obecnie zwracana pracownikowi 
w części uprzednio odliczonej od po-
datku)  – 190,59 zł (składka na ubez-
pieczenie zdrowotne w wysokości 
7,75% podstawy wymiaru) = 354 zł 
(po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Krok 4. Ustalić kwotę do wypłaty:
●  2850 zł (wynagrodzenie) + 

+ 541,20 zł (wyrównanie zasiłku 
chorobowego) + 82,63 zł (składka 

zdrowotna zwracana pracowniko-
wi) – 390,74 zł (składki na ubezpie-
czenia społeczne finansowane przez 
ubezpieczonego) – 221,33 zł (składka 
na ubezpieczenie zdrowotne – 9%) –  
– 354 zł (zaliczka na podatek do urzę-
du skarbowego) = 2507,76 zł.

V. Nadpłata i niedopłata 
wynagrodzenia
1. Niedopłata wynagrodzenia

Jeżeli w wyniku nieumyślnego bądź umyślne-
go działania pracodawcy pracownik otrzyma 
wynagrodzenie w kwocie niższej niż powinien, 
to pracodawca powinien jak najszybciej wypła-
cić brakującą część. Skutkiem niedopłaty wyna-
grodzenia dla pracodawcy jest nie tylko obowią-
zek wypłaty odsetek za zwłokę, ale także ryzyko 
rozwiązania przez pracownika umowy o pracę 
bez wypowiedzenia. W takim przypadku pra-
cownikowi będzie przysługiwało odszkodowa-
nie w wysokości wynagrodzenia za okres wypo-
wiedzenia, a gdy umowa została zawarta na 
czas określony lub na czas wykonywania okre-
ślonej pracy – za 2 tygodnie (art. 55 § 11 k.p.). 
Ponadto w razie kontroli PIP pracodawca może 
zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 
1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 k.p.).

W miesiącu wypłaty brakującej części wy-
nagrodzenia należy naliczyć od takiego 
świadczenia składki ZUS i zaliczkę na poda-
tek dochodowy. Zobowiązanie składkowo-po-
datkowe powstaje bowiem w miesiącu doko-
nania wypłaty lub postawienia przychodu do 
dyspozycji pracownika.

2. Odsetki od nieterminowej 
wypłaty

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 u.p.d.o.f., 
wolne od podatku dochodowego są odsetki 
z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń 
i świadczeń z tytułów, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.

W piśmie z 7 marca 2001 r. (znak: FUu 077– 
–7/01) po uzgodnieniu stanowiska z Minister-
stwem Pracy i Polityki Społecznej (pismo z 23 li-
stopada 2000 r., znak: U.520–333/2000) ZUS 
wyjaśnił, że: „Mimo występowania pewnego 
związku odsetek z tytułu nieterminowej wypła-
ty wynagrodzeń z zatrudnieniem w ramach sto-
sunku pracy, nie ma dostatecznych podstaw 
prawnych do naliczania od nich składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdro-
wotne”.

odszkodowanie
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3. Nadpłata wynagrodzenia

Pracodawca, co do zasady, ponosi odpowie-
dzialność za obliczenie i wypłacenie pracowni-
kowi wynagrodzenia. Dlatego zgodnie z wyro-
kiem Sądu Najwyższego z 7 sierpnia 2001 r. 
(I PKN 408/00, OSNP 2003/13/305): „Pra-
cownik ma prawo uważać, że świadczenie wy-
płacane przez pracodawcę posługującego się 
wyspecjalizowanymi służbami jest zasadne 
i zgodne z prawem, a więc nie musi liczyć się 
z obowiązkiem jego zwrotu (...)”.

W takim przypadku zwrot nadpłaconej 
kwoty zależy od dobrej woli pracownika. Je-
żeli pracownik nie zgadza się na dobrowolny 
zwrot nadpłaconej kwoty, pracodawca może 
wytoczyć mu powództwo cywilne na podsta-
wie przepisów o bezpodstawnym wzbogace-
niu. Kto bowiem bez podstawy prawnej uzy-
skał korzyść majątkową kosztem innej osoby, 
jest zobowiązany do jej zwrotu (art. 405 usta-
wy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 
Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4. Jeżeli pracownik zwraca 
nadpłacone wynagrodzenie

Odliczeniu od dochodu podlegają kwoty 
dokonanych w roku podatkowym zwrotów 
nienależnie pobranych świadczeń, które 
uprzednio zwiększyły dochód podlegający 
opodatkowaniu, w kwotach uwzględniają-
cych pobrany podatek dochodowy, jeżeli 
zwroty te nie zostały potrącone przez płatni-
ka (art. 26 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.).

5. Zwrot przez pracownika
Gdy pracownik zwraca pracodawcy nadpłaco-

ne wynagrodzenie, które wcześniej zwiększyło 
jego dochód podlegający opodatkowaniu, kwo-
tę dokonanego zwrotu łącznie z pobraną zalicz-
ką na podatek należy odliczyć od jego dochodu 
(art. 41b u.p.d.o.f.). Taki tryb postępowania jest 
możliwy jedynie w przypadku pracownika na-
dal pozostającego w zatrudnieniu. Odliczenie 
następuje wówczas na etapie obliczenia i pobo-
ru zaliczki na podatek od bieżących dochodów 
osiąganych przez podatnika. Gdy dochód uzy-
skany przez pracownika w danym miesiącu nie 
wystarcza na odliczenie pełnej kwoty zwrócone-
go świadczenia, stwierdzoną nadwyżkę praco-
dawca może rozliczać sukcesywnie, pomniejsza-
jąc dochody osiągane przez podatnika 
w kolejnych miesiącach roku podatkowego.

Sposób rozliczania zwrotu nienależnie po-
branych świadczeń przez płatnika, uregulo-
wany w art. 41b u.p.d.o.f., prowadzi do wnio-
sku, że jeżeli podatnik dokonał zwrotu 
nienależnie pobranych świadczeń, które 

uprzednio zwiększały dochód podlegający 
opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości po-
datku (zaliczek) płatnik powinien odliczyć od 
dochodu kwoty dokonanych zwrotów łącznie 
z pobranym podatkiem (zaliczką).

W interpretacji indywidualnej z 8 wrześ-
nia 2008 r. (ILPB1/415–401/08–2/AK) Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że: 

„Pracownik powinien dokonać zwrotu do-
datkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 
rok, bowiem z analizy treści art. 41b ww. usta-
wy, a także art. 26 ust. 1 pkt 5 wynika, że pra-
cownik, dokonując zwrotu nienależnie otrzy-
manego wynagrodzenia, winien dokonać tego 
zwrotu w kwocie netto, powiększonej o zalicz-
kę na podatek dochodowy. Na skutek otrzyma-
nego od pracownika zwrotu nienależnego wy-
nagrodzenia, Wnioskodawca dokona korekty 
dokumentów rozliczeniowych z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych i z tego tytułu płat-
nikowi zwrócone zostaną składki na ubezpie-
czenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w wyra-
żeniu «zwrot nienależnie pobranego świadcze-
nia» w myśl art. 41b ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, nie mieści się 
składka na ubezpieczenie zdrowotne, w związ-
ku z czym nadpłaconą kwotę składki na ubez-
pieczenie zdrowotne pracodawca zwraca pra-
cownikowi, zaś pracownik doliczy tę kwotę do 
podatku w rozliczeniu rocznym.

Kwota nadpłaconych składek na ubezpiecze-
nie społeczne finansowana przez pracownika, 
zwrócona przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych za pośrednictwem pracodawcy (płatnika 
składek), stanowi dla pracownika przychód ze 
stosunku pracy. Stąd też kwotę zwróconych 
składek, bez względu na to, czy jest to zwrot 
składek nienależnie pobranych od pracownika 
w ubiegłym roku podatkowym, czy też w bie-
żącym roku, pracodawca dolicza do wynagro-
dzenia i do pozostałych przychodów uzyska-
nych przez pracownika w miesiącu zwrotu 
i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy, sto-
sownie do postanowień powołanego powyżej 
art. 12 i 31 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, bez konieczności sporządza-
nia korekt informacji PIT-11 za rok ubiegły. 
Kwota zwrotu nie stanowi podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku zwrotu składek za rok ubie-
gły, nie ma podstaw prawnych do korekty de-
klaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 sporzą-
dzonej przez pracodawcę, gdyż informacja ta 
wystawiona za rok, ma odzwierciedlać stan 
faktyczny, a więc wysokości pobranych przez 
płatnika składek, a nie wysokości składek na-
leżnych. Natomiast w PIT-11 sporządzonym 

dochód

rok 
podatkowy
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za rok, w którym dokonano zwrotu nadpłaco-
nych składek, pracodawca wykazuje całość 
pobranych z dochodu pracownika składek, 
a kwotę zwróconych składek wykazuje łącz-
nie z innymi przychodami pracownika.

Reasumując, pracownik winien zwrócić 
Wnioskodawcy otrzymane dodatkowe wyna-
grodzenie roczne za 2007 rok w kwocie netto 
powiększone o zaliczkę na podatek dochodo-
wy. Wnioskodawca powinien dokonać korek-
ty dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych, a następnie otrzymaną nadpła-
tę składek (składkę na ubezpieczenie społecz-
ne finansowaną przez pracownika) doliczyć 
do dochodu pracownika i potrącić należną 
zaliczkę. Ponadto winien dokonać zwrotu 
składki zdrowotnej pracownikowi, którą pra-
cownik obowiązany jest stosownie do art. 45 
ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych doliczyć do podatku obli-
czonego zgodnie z art. 27 ww. ustawy”.

Podobny podgląd został wyrażony przez 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w in-
terpretacji indywidualnej z 16 czerw-
ca 2008 r. (IPPB2/415–419/08–4/MG): 

„Na skutek otrzymanego od pracownika 
zwrotu nienależnego wynagrodzenia, Spółka 
dokona korekty dokumentów rozliczeniowych 
ZUS i z tego tytułu płatnikowi zwrócone zosta-
ną składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubez-
pieczenie społeczne. (...) nadpłaconą kwotę 
składki na ubezpieczenie zdrowotne pracodaw-
ca zwróci pracownikowi, zaś pracownik doliczy 
tę kwotę do podatku w rozliczeniu rocznym. Sy-
tuacja zwrotu składek na ubezpieczenia zdro-
wotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych 
(...) została unormowana w art. 45 ust. 3a pkt 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Zgodnie z powołanym przepisem w przy-
padku otrzymania przez pracownika zwrotu 
uprzednio zapłaconych i odliczonych składek 
na ubezpieczenia zdrowotne w zeznaniu podat-
kowym składanym za rok podatkowy, w którym 
wystąpiły te okoliczności, podatnik (pracow-
nik) jest obowiązany doliczyć do podatku kwo-
ty uprzednio odliczone. (...) Przechodząc do 
kwestii zwrotu składek na ubezpieczenie spo-
łeczne, w związku z dokonaną przez pracodaw-
cę korektą dokumentów ZUS, należy także zgo-
dzić się ze stanowiskiem Spółki, iż (...) kwotę 
zwróconych składek (...) pracodawca dolicza 
do wynagrodzenia i do pozostałych przycho-
dów uzyskanych przez pracownika w miesiącu 
zwrotu i pobiera zaliczkę na podatek dochodo-
wy, stosownie do postanowień (...) art. 12 i 31 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych (...). Kwota zwrotu nie stanowi podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne”.

6. Możliwość odliczenia nadpłaty 
od bieżącego wynagrodzenia

Jeżeli pracodawca uzyska pisemną zgodę 
pracownika na zmniejszenie jego bieżącego 
wynagrodzenia o nadpłatę powstałą w po-
przednich miesiącach, to kwotę tego potrące-
nia należy wykazać w odrębnej pozycji na li-
ście płac.

7. Zwrot wynagrodzenia 
przez byłego pracownika

W sytuacji gdy zwrotu nienależnie pobra-
nego świadczenia za rok ubiegły dokona były 
pracownik, a zatem w chwili dokonania zwro-
tu nie będzie łączył już podatnika z płatni-
kiem stosunek pracy, pracodawca nie rozliczy 
podatnikowi tego zwrotu, ponieważ nie bę-
dzie dochodów, które mógłby pomniejszyć 
o ten zwrot, zgodnie z art. 41b u.p.d.o.f. Taka 
sytuacja nie upoważnia płatnika do dokona-
nia korekty informacji PIT-11 wystawionej za 
rok ubiegły. Wystawiona bowiem przez płat-
nika informacja odzwierciedla zaistniały 
w ubiegłym roku stan faktyczny, a więc spo-
rządzona była prawidłowo i tym samym brak 
jest podstaw prawnych do jej korygowania.

W takim przypadku, zgodnie z regulacją 
zawartą w art. 26 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f., 
uprawnienie do rozliczenia zwróconego 
świadczenia przysługuje podatnikowi, który 
odliczy je od dochodu w zeznaniu rocznym 
składanym za rok podatkowy, w którym do-
konał zwrotu nienależnie pobranego wyna-
grodzenia, na podstawie dowodu potwier-
dzającego wpłatę (np. przelew czy przekaz), 
ewentualnie na podstawie wystawionego 
przez byłego pracodawcę zaświadczenia. 
Kwotę świadczeń zwróconych pracodawcy 
wykazuje w PIT-O (załącznik do zeznania 
PIT-36 lub PIT-37). W przypadku gdy kwota 
zwrotu przekracza dochód uzyskany w da-
nym roku podatkowym, podatnik może odli-
czyć kwotę przekraczającą ten dochód od do-
chodu uzyskanego w najbliższych kolejno po 
sobie następujących 5 latach podatkowych.

Pozostaje jeszcze kwestia korekty składek. 
Podstawą do skorygowania dokumentów rozli-
czeniowych złożonych w ZUS jest uzyskanie 
zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodze-
nia od byłego pracownika. Pracodawca nie po-
winien korygować dokumentów rozliczenio-
wych, jeśli nie zdecyduje się na dochodzenie 
nadpłaconego wynagrodzenia, jak również 
wówczas, kiedy wystąpi z żądaniem zwrotu do 
byłego pracownika, ale zwrotu tego nie uzyska.

zaliczka

stosunek 
pracy
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PRZYKŁAD

W grudniu 2012 r. z powodu błędu pracodawca nadpłacił Marii P. wynagrodzenie w wy-
sokości 1000 zł brutto. Umowa z pracownicą została rozwiązana 31 grudnia 2012 r. Za-
miast kwoty 4000 zł, w grudniu Maria P. otrzymała 5000 zł. Błąd został wykryty w stycz-
niu br., a była pracownica (na prośbę pracodawcy) zwróciła nadpłaconą kwotę w lutym 
br. W grudniu 2012 r. zarówno podatek, jak i składki ZUS zostały naliczone od 5000 zł.

Zestawienie różnic między wynagrodzeniem wypłaconym a należnym za grudzień 
2012 r.

ROZLICZENIE Kwota 
otrzymana

Kwota 
faktycznie 

należna

Różnica 
wynikają-
ca z nad-

płaty
1 2 3 4 5
1 Wynagrodzenie 5000,00 4000,00 1000,00
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpie-

czenie emerytalno-rentowe
5000,00 4000,00 1000,00

3 Podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenie chorobowe i wypadkowe

5000,00 4000,00 1000,00

4 Składka na ubezpieczenie emerytalne 
– pracownik – 9,76%

488,00 390,40 97,60

5 Składka na ubezpieczenia rentowe – pra-
cownik – 1,5%

75,00 60,00 15,00

6 Składka na ubezpieczenie chorobowe 
– pracownik – 2,45%

122,50 98,00 24,50

7 Razem składki ZUS – 13,71% 685,50 548,40 137,10
8 Przychód 5000,00 4000,00 1000,00
9 Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł 111,25 111,25 0,00

10 Ulga podatkowa – 46,33 zł 46,33 46,33 0,00
11 Podstawa opodatkowania 4203,00 3340,00 863,00
12 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 4314,50 3451,60 862,90
13 Zaliczka na podatek dochodowy – 18% 710,21 554,87 155,34
14 Składka zdrowotna do odliczenia od po-

datku – 7,75%
334,37 267,50 66,87

15 Składka zdrowotna do przekazania do 
ZUS – 9%

388,31 310,64 77,67

16 Podatek do US 376,00 287,00 89,00
17 Do wypłaty 3550,19 2853,96 696,23

Analiza treści art. 41b u.p.d.o.f. wskazu-
je, że podatnik powinien dokonać zwro-
tu nienależnego świadczenia w kwocie 
faktycznie otrzymanej, powiększonej 
o zaliczkę na podatek dochodowy. Wyra-
żenie „zwrot nienależnie pobrane świad-
czenie” nie obejmuje pobranych przez 
płatnika składek na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne 
podatnika, których podstawę wymiaru 
stanowiły nienależne świadczenia. 

Pracownik powinien zatem zwrócić pra-
codawcy kwotę netto nadpłaconego wy-
nagrodzenia powiększoną o zaliczkę na 
podatek dochodowy: 696,23 zł + 
+ 89,00 zł = 785,23 zł (interpretacja in-
dywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Łodzi z 7 września 2011 r., 
IPTPB2/415–311/11–2/MP).
Jeżeli pracownik zwróci wyliczoną kwo-
tę 785,23 zł byłemu pracodawcy 
w 2013 r., to powinien odjąć ją od docho-
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du stanowiącego podstawę obliczenia 
zaliczki na podatek dochodowy w rozli-
czeniu rocznym składanym za ten rok.
W omawianym przypadku zwrócone 
przez pracownika nienależnie wypłaco-
ne mu wynagrodzenie nie może stano-
wić podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpiecze-
nie zdrowotne, dlatego pracodawca po-
winien sporządzić i przekazać do ZUS 
korektę dokumentów rozliczeniowych 
sporządzonych za miesiąc, w którym 
zostały rozliczone składki od nienależ-
nej wypłaty za grudzień 2012 r.
Komplet dokumentów rozliczeniowych 
korygujących sporządzonych za ten 
miesiąc powinien składać się z:
●  raportu ZUS RCA, w którym praco-

dawca rozliczy pracownikowi składki 
na ubezpieczenia społeczne i ubez-
pieczenie zdrowotne od prawidło-
wych podstaw wymiaru, tj. z wyłą-
czeniem z podstawy wymiaru kwoty 
nienależnego wynagrodzenia,

●  deklaracji ZUS DRA, w której praco-
dawca zamieści dane dotyczące 
wszystkich osób ubezpieczonych, tj.  
zarówno tych osób, za które zostały 
prawidłowo rozliczone składki 
i świadczenia w poprzednim kom-

plecie dokumentów, jak i za pracow-
nika, za którego został sporządzony 
raport korygujący.

Po dokonaniu korekty na koncie w ZUS 
powstanie nadpłata.

ALDONA SALAMON

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 78 Kodeksu pracy
§ 1. Wynagrodzenie za pracę powinno 
być tak ustalone, aby odpowiadało 
w szczególności rodzajowi wykonywa-
nej pracy i kwalifikacjom wymaganym 
przy jej wykonywaniu, a także uwzględ-
niało ilość i jakość świadczonej pracy.
§ 2. W celu określenia wynagrodzenia 
za pracę ustala się, w trybie przewidzia-
nym w art. 771–773, wysokość oraz 
zasady przyznawania pracownikom sta-
wek wynagrodzenia za pracę określone-
go rodzaju lub na określonym stanowi-
sku, a także innych (dodatkowych) 
składników wynagrodzenia, jeżeli zo-
stały one przewidziane z tytułu wyko-
nywania określonej pracy.

Wynagrodzenie 
za czas przestoju
Pracownikowi, który stawił się do pra-
cy, pracodawca musi wypłacić wyna-
grodzenie, nawet w sytuacji gdy nie 
świadczył pracy. Tylko w wyjątkowym 
przypadku, gdy przestój nastąpił z winy 
pracownika, pracodawca może nie wy-
płacać pensji za czas niewykonywania 
pracy.

Za czas niewykonywania pracy wskutek nie-
zawinionego przez pracownika przestoju pra-
cownikowi przysługuje wynagrodzenie wyni-
kające z jego osobistego zaszeregowania 
(określonego stawką godzinową lub miesięcz-
ną), a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie 
został wyodrębniony przy określaniu warun-
ków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. 
Nie może to być jednak mniej niż wynosi mini-
malne wynagrodzenie za pracę.

Jeżeli natomiast przestój został zawiniony 
przez pracownika, to przysługuje wyłącznie wy-
nagrodzenie za pracę rzeczywiście wykonaną.

Postanowienia umów o pracę czy regulami-
nów wynagradzania wyłączające uprawnienie 
pracowników do wynagrodzenia za czas nie-
wykonywania pracy, jeżeli byli oni gotowi do 
jej wykonywania, są nieważne z mocy art. 18 
§ 2 i art. 81 § 1 k.p. (uchwała SN z 18 paździer-
nika 1977 r., I PZP 23/77 OSNC 1978/4/67).

Wynagrodzenie w stawce 
godzinowej lub miesięcznej

Jeżeli pracownikowi przysługuje wynagro-
dzenie wynikające z jego osobistego zaszerego-
wania, określonego stawką godzinową lub mie-
sięczną, to jest ono podstawą naliczenia 

stawka 
godzinowa

przestój
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wynagrodzenia za przestój. Do wynagrodzenia 
przewidzianego w art. 81 § 1 k.p. nie mają za-
stosowania zasady obowiązujące przy ustalaniu 
wynagrodzenia za urlop i wobec tego w wyna-
grodzeniu tym nie mogą być uwzględnione 
inne składniki niż te, które wynikają z zaszere-
gowania pracownika i są określone stawką go-
dzinową lub miesięczną (wyrok SN z 16 listopa-
da 2000 r., I PKN 455/00, OSNP 2002/11/268).

Aby obliczyć wynagrodzenie za czas prze-
stoju pracownika, który otrzymuje stałe wy-
nagrodzenie miesięczne, należy:

 ● obliczyć stawkę wynagrodzenia za 1 go-
dzinę pracy (a tym samym za 1 godzinę 
przestoju) – miesięczną stawkę wynagro-
dzenia trzeba podzielić przez liczbę go-
dzin przypadających do przepracowania 
w danym miesiącu,

 ● ustalić kwotę wynagrodzenia za czas prze-
stoju – stawkę godzinową wynagrodzenia 
za czas przestoju należy pomnożyć przez 
liczbę godzin przestoju.

PRZYKŁAD

Pracownik z powodu przestoju nie 
świadczył pracy w marcu przez 5 dni 
(40 godzin). Na jego wynagrodzenie 
składa się jedynie płaca zasadnicza 
w wysokości 3200 zł, a zatrudniony jest 
w podstawowym systemie czasu pracy.
Aby ustalić wynagrodzenie za czas prze-
stoju, należy:
●  wynagrodzenie pracownika podzie-

lić przez liczbę godzin przypadają-
cych do przepracowania w marcu 
2013 r., tj. 168 godzin:
3200 zł : 168 godz. = 19,05 zł/godz.,

●  stawkę za 1 godzinę przestoju pomno-
żyć przez liczbę godzin przestoju:
19,05 zł/godz. × 40 godz. przesto-
ju = 762 zł.

Za czas przestoju pracownik wynagra-
dzany stałym wynagrodzeniem mie-
sięcznym powinien otrzymać takie wy-
nagrodzenie, jakie by przysługiwało, 
gdyby w tym czasie pracował, tj. 762 zł.

Brak ustalonej stawki 
godzinowej lub miesięcznej

Jeżeli pracownik nie jest wynagradzany ani 
stawką godzinową, ani miesięczną, wówczas 
za przestój przysługuje 60% pensji. W tym 
przypadku należy zastosować się do wytycz-

nych rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposo-
bu ustalania wynagrodzenia w okresie niewy-
konywania pracy oraz wynagrodzenia stano-
wiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wyna-
grodzenia oraz innych należności przewidzia-
nych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 
z późn. zm.), według których, licząc podsta-
wę wynagrodzenia przestojowego, trzeba sto-
sować zasady obowiązujące przy ustalaniu 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Aby obliczyć wynagrodzenie za czas przesto-
ju pracownika, który otrzymuje wynagrodze-
nie zmienne, należy:

 ● ustalić podstawę wymiaru z okresu 3 bądź 
12 miesięcy,

 ● określić liczbę godzin przepracowanych 
w okresie przyjmowanym do ustalania 
podstawy wymiaru,

 ● obliczyć stawkę wynagrodzenia za 1 godzi-
nę pracy – wynagrodzenie ustalone jak za 
urlop dzieli się przez liczbę godzin przepra-
cowanych przez pracownika w okresie, 
z którego ustala się to wynagrodzenie,

 ● ustalić stawkę wynagrodzenia za 1 godzinę 
przestoju – z otrzymanej stawki wylicza się 
60%,

 ● ustalić kwotę wynagrodzenia za czas prze-
stoju – stawkę za godzinę przestoju należy 
pomnożyć przez liczbę godzin przestoju.

 

PRZYKŁAD

Pracownik z powodu przestoju nie świad-
czył pracy w marcu 2013 r. przez 8 dni (64 
godziny). Wynagradzany  jest on w syste-
mie akordowym i otrzymał następujące 
wynagrodzenia akordowe:

●  w lutym 2013 r. – 3852 zł,
●  w styczniu 2013 r. – 3798 zł,
●  w grudniu 2012 r. – 3910 zł,
a przepracował odpowiednio:
●  w lutym 2013 r. – 160 godz.,
●  w styczniu 2013 r. – 176 godz.,
●  w grudniu 2012 r. – 152 godz.
Obliczamy wynagrodzenie za 1 godzinę 
pracy:
●  sumujemy zmienne składniki z okre-

su 3 miesięcy:
3852 zł + 3798 zł + 3910 zł = 11 560 zł,

●  ustalamy łączny czas przepracowany 
w okresie 3 miesięcy:
160 godz. + 176 godz. + 152 godz. =  
= 488 godz.,

urlop

wynagrodzenie 
zmienne
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●  podstawę ustaloną z 3 miesięcy dzie-
limy przez czas przepracowany 
w okresie tych 3 miesięcy:

11 560 zł : 488 godz. = 23,69 zł/godz.
Następnie liczymy wynagrodzenie za 
czas przestoju. W tym celu ustalamy:

●  stawkę za 1 godzinę przestoju (liczymy 
60% ze stawki za 1 godzinę pracy):
23,69 zł/godz. × 60% = 14,21 zł/godz.,

●  wynagrodzenie za 64 godziny przesto-
ju (stawkę za 1 godzinę przestoju mno-
żymy przez liczbę godzin przestoju):
14,21 zł/godz. × 64 godz. = 909,44 zł.

Pracownik za czas przestoju powinien 
otrzymać 909,44 zł.

Pracodawca, nie chcąc wypłacać pracowni-
kom przysługującego im wynagrodzenia za 
czas przestoju, powinien powierzyć im po 
prostu inną pracę. W takiej sytuacji pracowni-
kowi należy się wynagrodzenie przewidziane 
za wyznaczoną pracę, ale nie niższe niż wyni-
kające ze stawki osobistego zaszeregowania 
lub 60% pensji oraz nie niższe od minimalne-
go wynagrodzenia.

Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy 
przydzielonej w czasie trwania przestoju po-
woduje utratę prawa do wynagrodzenia prze-
stojowego.

DOROTA TWARDO

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 81 Kodeksu pracy
§ 1. Pracownikowi za czas niewykony-
wania pracy, jeżeli był gotów do jej 

wykonywania, a doznał przeszkód 
z przyczyn dotyczących pracodawcy, 
przysługuje wynagrodzenie wynikające 
z jego osobistego zaszeregowania, okre-
ślonego stawką godzinową lub mie-
sięczną, a jeżeli taki składnik wynagro-
dzenia nie został wyodrębniony przy 
określaniu warunków wynagradzania 
– 60% wynagrodzenia. W każdym przy-
padku wynagrodzenie to nie może być 
jednak niższe od wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę, ustalanego 
na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa 
w § 1, przysługuje pracownikowi za czas 
niezawinionego przez niego przestoju. 
Jeżeli przestój nastąpił z winy pracow-
nika, wynagrodzenie nie przysługuje.
§ 3. Pracodawca może na czas przestoju 
powierzyć pracownikowi inną odpo-
wiednią pracę, za której wykonanie przy-
sługuje wynagrodzenie przewidziane za 
tę pracę, nie niższe jednak od wynagro-
dzenia ustalonego zgodnie z § 1. Jeżeli 
przestój nastąpił z winy pracownika, 
przysługuje wyłącznie wynagrodzenie 
przewidziane za wykonaną pracę.
§ 4. Wynagrodzenie za czas przestoju 
spowodowanego warunkami atmosfe-
rycznymi przysługuje pracownikowi za-
trudnionemu przy pracach uzależnio-
nych od tych warunków, jeżeli przepisy 
prawa pracy tak stanowią. W razie po-
wierzenia pracownikowi na czas takiego 
przestoju innej pracy, przysługuje mu 
wynagrodzenie przewidziane za wyko-
naną pracę, chyba że przepisy prawa 
pracy przewidują stosowanie zasad okre-
ślonych w § 3.

Obliczanie wynagrodzenia 
urlopowego w miesiącu 
otrzymania podwyżki
Jeżeli podczas urlopu wypoczynkowego 
pensja pracownika ulega podwyższeniu, 
to wynagrodzenie ustalone w stałej wyso-
kości miesięcznej należy obliczyć oddziel-
nie za okres przed zmianą i oddzielnie za 
okres po zmianie. Podobnie należy postą-
pić w sytuacji, gdy pracownik jest wyna-
gradzany np. stałą stawką godzinową.

Generalną zasadą jest, że pracownikowi za 
czas urlopu przysługuje takie wynagrodzenie, 
jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie świad-
czył pracę. Jeżeli więc podwyżka pensji ma 
miejsce przed wykorzystywaniem urlopu wypo-
czynkowego lub w trakcie jego wykorzystywa-
nia, wówczas wynagrodzenie urlopowe należy 
ustalać z uwzględnieniem tych zmian. Jeśli na-

wynagrodzenie 
urlopowe
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tomiast zmiana wysokości wynagrodzenia 
nastąpiła w miesiącu wykorzystywania urlo-
pu, ale już po jego zakończeniu, nie wpływa 
ona w żaden sposób na wysokość pensji urlo-
powej.

Podwyżka 
wynagrodzenia stałego

W sytuacji gdy podwyżka wynagrodzenia 
określonego stawką miesięczną nastąpiła 
w miesiącu korzystania z urlopu wypoczyn-
kowego i została wprowadzona przed rozpo-
częciem tego urlopu, wówczas licząc wyna-
grodzenie urlopowe, należy uwzględnić nową 
stawkę pensji.

Jeśli jednak płaca uległa podwyższeniu 
w trakcie korzystania przez pracownika 
z urlopu, to wynagrodzenie ustalone w stałej 
wysokości miesięcznej należy obliczyć od-
dzielnie za okres przed zmianą i oddzielnie 
za okres po zmianie. W tym celu każdą ze 
stawek wynagrodzenia (sprzed zmiany i po 
zmianie) należy podzielić przez liczbę go-
dzin przypadających do przepracowania 
w danym miesiącu, a następnie pomnożyć ją 
przez liczbę godzin przepracowanych przez 
pracownika w okresie jej obowiązywania. 
Taki sposób obliczeń pozwala na ustalenie 
wysokości wynagrodzenia proporcjonalnie 
do okresu pracy przy niższej i wyższej staw-
ce zaszeregowania.

PRZYKŁAD

Pracownik w okresie od 18 do 26 kwiet-
nia 2013 r. (56 godzin) korzystał z urlo-
pu wypoczynkowego. Stawka zaszere-
gowania pracownika wynosiła 
do 21 kwietnia 3500 zł miesięcznie, na-
tomiast od 22 kwietnia otrzymał on 
podwyżkę do kwoty 4000 zł.
W takiej sytuacji, obliczając wynagro-
dzenie za urlop, należy osobno policzyć 
wynagrodzenie urlopowe za okres od 
18 do 19 kwietnia, według stawki przed 
podwyżką, i osobno od 22 do 26 kwiet-
nia, według nowej stawki.
Liczymy wynagrodzenie urlopowe:
●  za okres od 18 do 19 kwietnia (16 go-

dzin) – stawkę zaszeregowania 
sprzed podwyżki dzielimy przez licz-
bę godzin przypadających do prze-
pracowania w kwietniu, a następnie

mnożymy przez liczbę godzin  urlo-
pu, w trakcie których obowiązywała 
ta stawka:
3500 zł : 168 godz. = 20,83 zł/godz.,
20,83 zł/godz. × 16 godz. = 
= 333,28 zł,

●  za okres od 22 do 26 kwietnia (40 
godzin) – podwyższoną stawkę za-
szeregowania dzielimy przez liczbę 
godzin przypadających do przepra-
cowania w marcu, a następnie mno-
żymy przez liczbę godzin urlopu, 
w trakcie których obowiązywała ta 
stawka:
4000 zł : 168 godz. = 23,81 zł/godz.,
23,81 zł/godz. × 40 godz. urlopu = 
= 952,40 zł,

●  łącznie za okres od 18 do 26 kwiet-
nia:
333,28 zł + 952,40 zł = 1285,68 zł.

Przyznanie dodatkowego 
elementu pensji

Jeśli podwyższenie wynagrodzenia pra ele-
mentu pensji i jest wprowadzone przed ko-
rzystaniem z urlopu, wówczas za czas tego 
urlopu pracownikowi przysługuje wynagro-
dzenie urlopowe, którego podstawą nalicze-
nia jest dotychczasowe stałe wynagrodzenie 
wraz z nowym elementem pensji.

PRZYKŁAD

Pracownik w okresie od 25 marca 
do 5 kwietnia 2013 r. przebywał na 
urlopie wypoczynkowym. Jak ustalić 
pensję za czas urlopu, jeśli do końca 
marca pracownikowi przysługiwała 
płaca zasadnicza w stałej wysokości 
2750 zł, natomiast od 1 kwietnia pra-
cownik nabył prawo do dodatku bryga-
dzistowskiego?
Ustalając wysokość wynagrodzenia 
urlopowego za okres od 25 do 31 mar-
ca, należy uwzględnić płacę zasadniczą. 
Natomiast wynagrodzenie urlopowe za 
okres od 1 do 5 kwietnia należy obli-
czyć, biorąc pod uwagę zarówno płacę 
zasadniczą, jak i dodatek brygadzistow-
ski. Gdyby bowiem pracownik w tym 
czasie świadczył pracę, otrzymałby oba 
te elementy pensji.

stawka

pensja
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Podwyżka 
akordu i prowizji

W sytuacji gdy podwyżkę wynagrodzenia 
otrzymuje pracownik wynagradzany według 
stawki akordowej lub prowizyjnej, wówczas 
ustalając wynagrodzenie urlopowe, należy 
postąpić zgodnie z zasadami dotyczącymi 
zmiennych elementów pensji.

Składniki wynagrodzenia za okresy nie 
dłuższe niż jeden miesiąc trzeba uwzględnić 
przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego 
w łącznej wysokości wypłaconej pracowniko-
wi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych po-
przedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Należy jednak pamiętać, że każdą taką 
zmianę składnika pensji, określonego w staw-
ce prowizyjnej lub akordowej, przyjmowane-
go do podstawy wymiaru wynagrodzenia 
urlopowego uwzględnia się od początku 
okresu obliczeniowego (z 3 lub 12 miesięcy), 
a nie od daty jej faktycznego wprowadzenia.

Podwyżka wynagrodzenia 
godzinowego

Jeśli w miesiącu wykorzystywania urlopu 
albo miesiącach bezpośrednio poprzedzają-
cych urlop pracownik otrzymał podwyżkę 
pensji określonej w stawce godzinowej, to 

zmianę tej stawki należy uwzględniać od po-
czątku okresu obliczeniowego, tj. z 3 miesię-
cy poprzedzających miesiąc korzystania 
z urlopu wypoczynkowego. W takim przypad-
ku liczbę godzin przepracowanych w miesią-
cach poprzedzających urlop należałoby po-
mnożyć przez nową stawkę zaszeregowania, 
a następnie podzielić ponownie przez liczbę 
godzin przepracowanych. Wynikiem tych 
działań byłaby wartość nowej (podwyższo-
nej) stawki zaszeregowania.

DOROTA TWARDO

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 172 Kodeksu pracy
Za czas urlopu pracownikowi przysługu-
je wynagrodzenie, jakie by otrzymał, 
gdyby w tym czasie pracował. Zmienne 
składniki wynagrodzenia mogą być obli-
czane na podstawie przeciętnego wyna-
grodzenia z okresu 3 miesięcy poprze-
dzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; 
w przypadkach znacznego wahania wy-
sokości wynagrodzenia okres ten może 
być przedłużony do 12 miesięcy.

Jakich terminów należy 
przestrzegać, wypłacając 
świadczenia ze stosunku pracy
Nie wszystkie świadczenia wynikające 
ze stosunku pracy są wypłacane w ter-
minie określonym przez pracodawcę 
jako termin wypłaty wynagrodzenia. 
Niekiedy pracodawca musi dokonać 
określonej wypłaty wcześniej, po za-
istnieniu zdarzenia, z którego wynika 
taki obowiązek, np. z tytułu podróży 
służbowej czy rozwiązania stosunku 
pracy.

Mimo że przepisy wskazują termin np. wy-
płaty wynagrodzenia za pracę, to w przypad-
ku innych świadczeń ze stosunku pracy, mogą 
pojawić się wątpliwości w zakresie terminu 
wypłaty danego świadczenia.

Wynagrodzenie za pracę 
w stałym terminie

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje 
się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry 
ustalonym terminie. Nie jest zatem prawidłowe 
wskazanie w przepisach zakładowych terminu, 
do jakiego pracodawca powinien wypłacić wy-
nagrodzenie. Wskazanie terminu wypłaty po-
winno być bowiem precyzyjne, np. 5. dnia mie-
siąca (a nie do 5. dnia miesiąca), 10. dnia 
miesiąca (a nie do 10. dnia miesiąca). Wynagro-
dzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca 
się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej 
wysokości, nie później jednak niż w ciągu 
pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalen-

stawka 
akordowa stawka 

zaszeregowania
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darzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wy-
nagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od 
pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu po-
przedzającym (art. 78 k.p.).

PRZYKŁAD

W regulaminie pracy u pracodawcy X 
ustalono, że wynagrodzenie za pracę 
jest wypłacane 5. dnia następnego mie-
siąca. Za pracę wykonaną w lutym 
2013 r. pracodawca wypłacił pracowni-
kowi wynagrodzenie 8 marca 2013 r. 
W takim przypadku pracodawca może 
spotkać się z zarzutem nieterminowej 
wypłaty wynagrodzenia za pracę, po-
nieważ wynagrodzenie zostało wypła-
cone po dniu wypłaty ustalonym w we-
wnątrzzakładowych przepisach prawa 
pracy. Za takie postępowanie pracodaw-
ca może zostać ukarany grzywną od 
1000 do 30 000 zł.

Ekwiwalent za urlop w dniu 
ustania stosunku pracy

W przypadku niewykorzystania przysługu-
jącego urlopu wypoczynkowego w całości lub 
w części z powodu rozwiązania lub wygaśnię-
cia stosunku pracy pracownikowi przysługuje 
ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 k.p.). Prze-
pisy Kodeksu pracy nie określają wprost, w ja-
kim terminie ekwiwalent powinien zostać wy-
płacony. Biorąc jednak pod uwagę konstrukcję 
przepisów rozporządzenia w sprawie szczegó-
łowych zasad udzielania urlopu wypoczynko-
wego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia 
za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop, należy bezspornie stwierdzić, że pra-
wo pracownika do urlopu wypoczynkowego 
przekształca się w prawo do ekwiwalentu pie-
niężnego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 
Dotyczy to zarówno urlopu bieżącego, jak i za-
ległego. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyro-
ku z 15 października 1976 r. (I PRN 71/76, 
OSNC 1977/5–6/97).

Niedotrzymanie przez pracodawcę terminu 
wypłaty ekwiwalentu powoduje konieczność 
wypłacenia z tego tytułu odsetek za opóźnie-
nie. Odsetki te należą się pracownikowi za 
cały okres opóźnienia, chociażby nie poniósł 
on szkody i chociażby opóźnienie było na-
stępstwem okoliczności, za które zakład pra-
cy nie ponosi odpowiedzialności (art. 481 § 1 
k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

W dniu ustania stosunku pracy bieg rozpo-
czyna 3-letni termin przedawnienia roszcze-
nia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzy-
stane w naturze, a nieprzedawnione urlopy 
wypoczynkowe (wyrok SN z 29 marca 2001 r., 
I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14).

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia 
ekwiwalentu w przypadku, gdy strony postano-
wią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozosta-
wania pracownika w stosunku pracy na podsta-
wie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym 
samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiąza-
niu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pra-
cę z tym pracodawcą (art. 171 § 3 k.p.).

PRZYKŁAD

Miesięczny okres wypowiedzenia umo-
wy o pracę na czas nieokreślony upłynął 
28 lutego 2013 r. W tym dniu pracodaw-
ca powinien naliczyć oraz wypłacić pra-
cownikowi ekwiwalent za 6 dni urlopu 
wypoczynkowego niewykorzystanego 
podczas trwania zatrudnienia. Wypłata 
ekwiwalentu nastąpiła w dniu przyjętym 
w zakładzie jako dzień wypłaty wyna-
grodzeń, tj. 8 marca 2013 r. Podczas kon-
troli inspektor PIP zarzucił pracodawcy 
nieterminową wypłatę ekwiwalentu za 
urlop. Bez znaczenia dla takiej wypłaty  
pozostają bowiem ustalenia wewnątrz-
zakładowych przepisów prawa pracy 
w zakresie przyjętego w zakładzie termi-
nu wypłaty wynagrodzeń. Postępowanie 
inspektora pracy było prawidłowe.

Wypłata świadczeń 
delegacyjnych niezwłocznie 
po złożeniu rozliczenia

Rozliczenie kosztów podróży powinno być, co 
do zasady, dokonane przez pracownika w termi-
nie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Przepi-
sy nie określają jednak, kiedy pracodawca powi-
nien zwrócić pracownikowi poniesione przez 
niego wydatki. W tym zakresie można posiłko-
wać się uzasadnieniem wyroku Sądu Najwyż-
szego z 10 stycznia 2007 r. (III PK 90/06, OSNP 
2008/11–12/155). Sąd uznał, że: „zgodnie 
z art. 291 § 1 k.p., roszczenia ze stosunku pracy 
ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, 
w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli 
nic innego nie wynika z umowy stron stosunku 
pracy (art. 455 k.c. w zw. z art. 300 k.p.), świad-
czenie pracodawcy z tytułu diety należnej pra-

odsetki

ekwiwalent 
pieniężny



Lista płac w praktyce

Poradnik Gazety Prawnej nr 20 (786)  | 3128 maja – 3 czerwca 2013

cownikowi powinno być spełnione niezwłocznie 
po jego powrocie z podróży służbowej i złożeniu 
rozliczenia z tytułu kosztów tej podróży. Rosz-
czenie o diety staje się wymagalne w zasadzie 
z chwilą powrotu pracownika z podróży służbo-
wej. Każda dieta stanowi odrębne samoistne 
roszczenie, które przedawnia się odrębnie 
z upływem trzyletniego terminu. Diety nie są, co 
prawda, częścią wynagrodzenia za pracę, ale 
terminy wypłaty pracownikowi należności z ty-
tułu diet nie powinny zasadniczo odbiegać od 
terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę 
(art. 85 k.p.), co powinno nastąpić na koniec 
miesiąca albo najpóźniej w ciągu pierwszych 10 
dni następnego miesiąca kalendarzowego”.

Należy zatem przyjąć, że pracodawca powi-
nien zwrócić pracownikowi wszelkie ponie-
sione przez niego koszty związane z podróżą 
służbową, w tym wypłacić diety niezwłocznie 
po złożeniu rozliczenia przez pracownika, 
czyli w terminie wynikającym ze zwykłego 
wykonania niezbędnych w tym celu czynno-
ści. Niedopuszczalne jest zwrócenie kosztów 
podróży służbowej w najbliższym terminie 
wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Termin wypłaty 
wynagrodzenia za pracę 
nadliczbową

Nie ma wątpliwości, że w razie stosowania 
w zakładzie 1-miesięcznego okresu rozlicze-
niowego zarówno wynagrodzenie, jak i doda-
tek należny w związku z pracą powyżej dobo-
wej lub przeciętnej tygodniowej normy czasu 
pracy należy wypłacić pracownikowi w naj-
bliższym terminie płatności wynagrodzenia 
za pracę.

Zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych w razie 
stosowania dłuższych niż miesięczny okresów 
rozliczeniowych są inne i mogą powodować 
liczne wątpliwości. Należy uznać, że wyna-
grodzenie za godziny nadliczbowe należy wy-
płacić pracownikowi jednocześnie z normal-
nym wynagrodzeniem za dany miesiąc, 
w którym wykonywał pracę w godzinach 
nadliczbowych, niezależnie od tego, z prze-
kroczenia jakiej normy wynikła konieczność 
finansowej rekompensaty.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 
należy wypłacić pracownikowi jednocze-
śnie z normalnym wynagrodzeniem za 
dany miesiąc, w którym wykonywał pracę 
w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu 
Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej z 20 sierpnia 2008 r. (DPR-
-III-079–475/ZN/08), dodatki za przekrocze-
nie normy dobowej wypłaca się zawsze 
w okresach miesięcznych (podobnie jak wy-
nagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbo-
wych), natomiast za przekroczenie normy 
średniotygodniowej – po upływie okresu roz-
liczeniowego. Gdy jest nim np. okres 3-mie-
sięczny, wówczas dopiero po jego upływie 
można stwierdzić, czy doszło do tego prze-
kroczenia i w jakim wymiarze. W celu ustale-
nia wynagrodzenia za jedną godzinę, należy 
miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić 
przez liczbę godzin przypadających do prze-
pracowania w ostatnim miesiącu okresu roz-
liczeniowego.

A zatem rozliczanie godzin nadliczbowych 
powstałych w związku ze świadczeniem 
przez pracownika pracy powyżej normy do-
bowej musi być dokonywane na bieżąco 
w każdym miesiącu, niezależnie od długości 
okresu rozliczeniowego, chyba że pracownik 
złoży wniosek o udzielenie mu czasu wolnego 
za pracę w nadgodzinach w kolejnym lub 
w kolejnych miesiącach kalendarzowych.

Natomiast dodatek do wynagrodzenia z ty-
tułu przekroczenia przeciętnie tygodniowej 
normy czasu pracy należy wypłacać razem 
z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu 
rozliczeniowego. Dopiero bowiem po jego za-
kończeniu następuje rozliczenie czasu pracy, 
które pozwala stwierdzić, czy doszło do prze-
kroczenia przeciętnie tygodniowej normy 
czasu pracy.

PRZYKŁAD

W marcu 2013 r. pracownik wynagradza-
ny stawką godzinową w wysokości 15 zł 
przepracował łącznie 205 godzin, w tym 
29 godzin nadliczbowych z tytułu  prze-
kroczenia normy dobowej i 8 godzin 
w dniu wolnym od pracy wynikającym 
z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. 
W zakładzie obowiązuje 3-miesięczny 
okres rozliczeniowy, który  odpowiada po-
szczególnym miesiącom  kalendarzowym 
i trwa: od lutego do kwietnia, od maja do 
lipca, od sierpnia do października i od li-
stopada do stycznia. Łącznie z wynagro-
dzeniem przysługującym za 205 godzin 
pracy pracodawca powinien wypłacić pra-
cownikowi 50% dodatek za 29 godzin

podróż 
służbowa

czas 
wolny
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pracy nadliczbowej. Dodatek 100% 
za 8 godzin pracy powyżej przeciętnej 
tygodniowej normy czasu pracy zosta-
nie wypłacony pracownikowi z wyna-
grodzeniem za pracę wykonaną 
w kwietniu, jeżeli nie zostanie mu 
udzielony z tego tytułu inny dzień wol-
ny od pracy.
Wynagrodzenie za pracę wykonaną 
w marcu 2013 r. wyniosło 3075 zł, co 
wynika z wyliczenia: 205 godz. × 
×  15 zł = 3075 zł. Dodatek za pracę 
w godzinach nadliczbowych stanowią-
cych przekroczenie dobowej normy 
czasu pracy wypłacony w marcu 
2013 r. wyniósł 217,50 zł, co wynika 
z wyliczenia: 29 godz. × 7,50 zł 
(15 zł × 50%) = 217,50 zł. Dodatek 
za pracę w godzinach nadliczbowych 
stanowiących przekroczenie przecięt-
nej tygodniowej normy czasu pracy 
wypłacony w kwietniu 2013 r. wy-
niósł: 120 zł, co wynika z wyliczenia: 
8 godz. × 15 zł = 120 zł.

BEATA TOFILUK

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 85 Kodeksu pracy
§ 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę 
dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, 
w stałym i ustalonym z góry terminie.
§ 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz 
w miesiącu wypłaca się z dołu, nie-
zwłocznie po ustaleniu jego pełnej wy-
sokości, nie później jednak niż w ciągu 
pierwszych 10 dni następnego miesiąca 
kalendarzowego.
§ 3. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wy-
nagrodzenia za pracę jest dniem wol-
nym od pracy, wynagrodzenie wypłaca 
się w dniu poprzedzającym.
§ 4. Składniki wynagrodzenia za pracę, 
przysługujące pracownikowi za okresy 
dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się 
z dołu w terminach określonych w prze-
pisach prawa pracy.
§ 5. Pracodawca, na żądanie pracowni-
ka, jest obowiązany udostępnić do wglą-
du dokumenty, na których podstawie 
zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Jaka jest maksymalna kwota 
potrąceń z wynagrodzenia
Obliczając wysokość potrącenia, praco-
dawca musi brać pod uwagę nie tylko 
podstawę prawną jego dokonania, ale 
również rodzaj wymagalnej należności. 
W zależności m.in. od tych czynników 
wysokość potrącenia może być różna.

Pracodawca w sytuacjach ściśle określo-
nych w przepisach prawa może dokonywać 
potrąceń z wynagrodzenia pracownika na za-
spokojenie swoich wierzytelności lub wierzy-
telności innych podmiotów. Wysokość tych 
potrąceń nie została pozostawiona swobodzie 
pracodawcy i jest ograniczona przez wskaza-
nie maksymalnych kwot potrąceń.

Jakie należności podlegają 
potrąceniu

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu 
składek na ubezpieczenia społeczne oraz za-
liczki na podatek dochodowy od osób fizycz-

nych – podlegają potrąceniu jedynie następu-
jące należności:

 ● sumy egzekwowane na mocy tytułów wy-
konawczych na zaspokojenie świadczeń 
alimentacyjnych,

 ● sumy egzekwowane na mocy tytułów wy-
konawczych na pokrycie należności in-
nych niż świadczenia alimentacyjne,

 ● zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 ● kary pieniężne przewidziane w art. 108 

k.p. (art. 87 § 1 k.p.).
Potrąceń dokonuje się w kolejności wskaza-

nej powyżej.

■ ZAPAMIĘTAJ
Obowiązkowe odliczenia obejmują nie tyl-
ko składki na ubezpieczenia społeczne i za-
liczkę na podatek dochodowy, ale także 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W celu zapewnienia pracownikowi mini-
mum niezbędnego do egzystencji ustawo-
dawca wskazał granice potrąceń.

wierzytelności

zaliczka
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Granice potrąceń

Do wysokości 3/5 wynagro-
dzenia  pracodawca może 

potrącić

Do wysokości 1/2 wynagro-
dzenia pracodawca może 

potrącić

Do wysokości 1/10 wyna-
grodzenia* pracodawca 

może potrącić

świadczenia alimentacyjne inne należności niż świadcze-
nia alimentacyjne

kary pieniężne nałożone na 
pracownika

sumy egzekwowane na mocy 
tytułów wykonawczych na 
pokrycie należności innych 
niż świadczenia alimenta-
cyjne oraz zaliczki pienięż-
ne udzielone pracownikowi 
łącznie z potrąceniami świad-
czeń alimentacyjnych

zaliczki pieniężne wcześniej 
wypłacone pracownikowi

 

* wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń na pokrycie świad-
czeń alimentacyjnych, należności innych niż alimentacyjne oraz udzielonych zaliczek.

PRZYKŁAD

Miesięczne wynagrodzenie pracowni-
ka wynosi 3800 zł brutto. W lutym 
2013 r. pracodawca otrzymał od ko-
mornika tytuł wykonawczy, na podsta-
wie którego jest zobowiązany do potrą-
cenia z wynagrodzenia pracownika 
kwoty 1500 zł z tytułu niespłaconej 
raty za samochód.
Podstawą dokonywania potrąceń jest 
wynagrodzenie netto pracownika, czyli 
wynagrodzenie po odliczeniu składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne oraz zaliczki na podatek do-
chodowy. Wynagrodzenie netto wynosi 
2713,91 zł (przy uwzględnieniu podsta-
wowych kosztów uzyskania przychodów 
i kwoty zmniejszającej podatek).
Dopuszczalny limit potrącenia z tytułu 
świadczeń niealimentacyjnych nie 
może przekroczyć połowy wynagrodze-
nia netto pracownika (tj. granicy  potrą-
cenia) i jednocześnie pracownik musi 
otrzymać co najmniej kwotę minimalne-
go wynagrodzenia netto, czyli kwotę 
wolną od potrąceń. Ustalamy granicę 
potrącenia 2713,91 zł x 1/2 = 
= 1356,96 zł. Kwota wolna od potrąceń 
obowiązująca w 2013 r. w przypadku 
tego pracownika wynosi 1181,38 zł.
Oznacza to, że potrącenie z tytułu nie-
spłaconej raty za samochód będzie moż-
liwe, ale tylko do kwoty 1356,96 zł, 
gdyż dopuszczalny limit potrącenia 
(1356,96 zł) jest niższy od kwoty do po-
trącenia, tj. od 1500 zł.

Kwota wolna od potrąceń
Wskazując maksymalne granice potrąceń, 

przepisy Kodeksu pracy określają jednocze-
śnie wysokość tzw. kwoty wolnej od potrą-
ceń. Jej wysokość zależy od rodzaju potrąceń.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodze-
nia za pracę w wysokości:

 ● minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy 
potrącaniu sum egzekwowanych na mocy ty-
tułów wykonawczych na pokrycie innych na-
leżności niż świadczenia alimentacyjne,

 ● 75% minimalnego wynagrodzenia – przy 
potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielo-
nych pracownikowi,

 ● 90% minimalnego wynagrodzenia – przy 
potrącaniu kar pieniężnych przewidzia-
nych w art. 108 k.p.

W przypadku potrąceń dobrowolnych do-
konywanych za zgodą pracownika wyrażoną 
na piśmie wolna od potrąceń jest:

 ● kwota minimalnego wynagrodzenia – w przy-
padku potrąceń na rzecz pracodawcy,

 ● 80% minimalnego wynagrodzenia – przy 
potrącaniu innych należności.

Przepisy nie wskazują na kwotę wolną od 
potrąceń przy potrącaniu kwot na zaspokoje-
nie świadczeń alimentacyjnych, co oznacza, 
że w takim przypadku kwota wolna od potrą-
ceń nie obowiązuje. Jedynym limitem jest do-
konywanie potrąceń na te świadczenia do 3/5 
wynagrodzenia pracownika.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w pełnym wymia-
rze czasu pracy otrzymuje minimalne 

świadczenia 
alimentacyjne
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wynagrodzenie za pracę. Pracownikowi 
przysługują podstawowe koszty uzyska-
nia przychodów (111,25 zł) i kwota 
zmniejszająca zaliczkę na podatek do-
chodowy (46,33 zł).
●  Składki na ubezpieczenia społeczne 

finansowane przez pracownika: 
219,36 zł.

●  Składka zdrowotna pobierana z wy-
nagrodzenia: (1600 zł – 219,36 zł) × 
×  9% = 124,26 zł.

●  Składka zdrowotna odliczana od po-
datku: (1600 zł – 219,36 zł) × 
×  7,75% = 107 zł.

●  Zaliczka na podatek dochodowy od 
osób fizycznych:
–  podstawa obliczenia zaliczki: 

1600 zł – (111,25 zł + 219,36 zł) = 
= 1269,39 zł (po zaokrągleniu 
1269 zł),

–  zaliczka na podatek dochodowy: 
(1269 zł × 18%) – 46,33 zł = 
= 182,09 zł,

–  zaliczka po odliczeniu składki 
zdrowotnej: 182,09 zł – 107 zł = 
= 75,09 zł, po zaokrągleniu 75 zł,

–  kwota wolna od potrąceń: 1600 zł 
– (219,36 zł + 124,26 zł + 75 zł) = 
= 1181,38 zł.

Kwoty wolne od potrąceń

100% minimalnego wynagro-
dzenia

1181,38 zł

75% minimalnego wynagro-
dzenia

886,04 zł

80% minimalnego wynagro-
dzenia

945,10 zł

90% minimalnego wynagro-
dzenia

1063,24 zł

Wskazane kwoty wolne od potrąceń dotyczą 
pracownika zatrudnionego w pełnym wymia-
rze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnione-
go w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty 
te ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do 
wymiaru etatu.

JOANNA PYSIEWICZ-JĘŻAK

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 87 Kodeksu pracy
§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po od-
liczeniu składek na ubezpieczenia 

społeczne oraz zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycznych – podle-
gają potrąceniu tylko następujące na-
leżności:
1)  sumy egzekwowane na mocy tytu-

łów wykonawczych na zaspokojenie 
świadczeń alimentacyjnych,

2)  sumy egzekwowane na mocy tytu-
łów wykonawczych na pokrycie na-
leżności innych niż świadczenia ali-
mentacyjne,

3)  zaliczki pieniężne udzielone pra-
cownikowi,

4)  kary pieniężne przewidziane 
w art. 108.

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności 
podanej w § 1.
§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane 
w następujących granicach:
1)  w razie egzekucji świadczeń alimen-

tacyjnych – do wysokości trzech pią-
tych wynagrodzenia,

2)  w razie egzekucji innych należności 
lub potrącania zaliczek pieniężnych 
– do wysokości połowy wynagrodze-
nia.

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 
pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać 
połowy wynagrodzenia, a łącznie z po-
trąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 
– trzech piątych wynagrodzenia. Nieza-
leżnie od tych potrąceń kary pieniężne 
potrąca się w granicach określonych 
w art. 108.
§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu 
nagród, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne oraz należności przysługujące 
pracownikom z tytułu udziału w zy-
sku lub w nadwyżce bilansowej podle-
gają egzekucji na zaspokojenie świad-
czeń alimentacyjnych do pełnej 
wysokości.
§ 6. (uchylony).
§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza 
się, w pełnej wysokości, kwoty wypłaco-
ne w poprzednim terminie płatności za 
okres nieobecności w pracy, za który 
pracownik nie zachowuje prawa do wy-
nagrodzenia.
§ 8. Potrąceń należności z wynagrodze-
nia pracownika w miesiącu, w którym 
są wypłacane składniki wynagrodzenia 
za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, doko-
nuje się od łącznej kwoty wynagrodze-
nia uwzględniającej te składniki wyna-
grodzenia.
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Czy można zająć 
wynagrodzenie przysługujące 
zmarłemu pracownikowi
Śmierć dłużnika, którym był pracownik, 
powoduje zawieszenie postępowania 
egzekucyjnego z mocy prawa. Już ta oko-
liczność może stwarzać wątpliwości pra-
codawcy co do aktualności zajęcia, a za-
tem przekazania komornikowi wcześniej 
zajętego wynagrodzenia pracownika. 
Bez wątpienia samo zawieszenie postę-
powania egzekucyjnego nie skutkuje 
uchyleniem zajęcia wynagrodzenia za 
pracę, bo to może powodować tylko 
umorzenie postępowania. Czy można za-
tem zająć ostatnią pensję przysługującą 
zmarłemu pracownikowi?

Ustalenie trybu postępowania w takiej sytu-
acji wymaga analizy przepisów zarówno doty-
czących postępowania egzekucyjnego, jak 
i Kodeksu pracy, regulujących skutki wyga-
śnięcia stosunku pracy po śmierci pracownika.

Komornik nie otrzymuje 
zajętego wynagrodzenia

W uzasadnieniu uchwały z 16 październi-
ka 2008 r. (II CZP 90/08, OSNC 2009/9/123), 
Sąd Najwyższy stwierdził, że wobec braku 
odrębnej regulacji, czy i jakie czynności egze-
kucyjne są dopuszczalne w okresie zawiesze-
nia postępowania egzekucyjnego z mocy sa-
mego prawa, na podstawie art. 13 § 2 ustawy 
z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 z późn. zm., 
dalej „k.p.c.”) znajdzie zastosowanie odpo-
wiednio art. 179 § 3 k.p.c. Odpowiednie za-
stosowanie tego przepisu prowadzi do wnio-
sku, że w okresie zawieszenia postępowania 
egzekucyjnego z mocy ustawy komornik nie 
dokonuje żadnych czynności, z wyjątkiem 
tych, które mają na celu podjęcie postępowa-
nia. Zdaniem Sądu Najwyższego, niedopusz-
czalne jest dokonywanie w tym okresie przez 
komornika czynności egzekucyjnych, a więc 
także takich, które polegają na przyjmowaniu 
od poddłużnika należności z zajętych wcze-
śniej wierzytelności i przekazywaniu ich do 
depozytu sądowego.

Przyjęcie tego poglądu praktycznie wyklu-
czyłoby konieczność przekazania komorniko-

wi kwoty podlegającej egzekucji z ostatniego 
wynagrodzenia zmarłego pracownika. Takie 
ustalenie nie daje odpowiedzi, co zrobić 
z ostatnim wynagrodzeniem pracownika. Po-
nadto przedstawiony pogląd Sądu Najwyż-
szego został poddany krytyce.

Zajęte wynagrodzenie 
w depozycie komornika

Stanowiska polemizujące z powyższym po-
glądem SN wskazywały, że samego przyjmo-
wania od trzeciego dłużnika, w tym przypad-
ku pracodawcy, wcześniej zajętych świadczeń 
nie można zakwalifikować jako czynności eg-
zekucyjnej, ponieważ komornik nie jest 
w tym przypadku aktywną stroną takiej czyn-
ności. Przy takiej interpretacji przepisów za-
jętą kwotę należy przekazać komornikowi, 
ale powinien on złożyć ją do depozytu i prze-
kazać wierzycielowi dopiero po podjęciu po-
stępowania. Taką wykładnię trudno jednak 
zaakceptować w przypadku zajętego wyna-
grodzenia za pracę zmarłego pracownika, do 
którego prawo mają osoby uprawnione na 
podstawie art. 631 § 2 k.p., tj.:

 ● dzieci własne, dzieci drugiego małżonka 
oraz dzieci przysposobione,

 ● przyjęte na wychowanie i utrzymanie 
przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, 
rodzeństwo i inne dzieci, w tym również 
w ramach rodziny zastępczej,

 ● małżonek (wdowa i wdowiec),
 ● rodzice (za rodziców w rozumieniu usta-

wy uważa się również ojczyma i macochę 
oraz osoby przysposabiające) (art. 67 
ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, 
poz. 1227 z późn. zm.).

Zajęte wynagrodzenie 
dla spadkobierców
zmarłego pracownika

Zasady przejścia uprawnień majątkowych 
na inne osoby odnoszą się do wszystkich 
świadczeń o tym charakterze, do których pra-

uprawnienia 
majątkowe
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wo nabył zmarły pracownik. Należą się one 
osobom uprawnionym w tej samej wysokości, 
w jakiej przysługiwałyby pracownikowi. Do-
tyczy to przykładowo niewypłaconych wyna-
grodzeń, nagród, ekwiwalentu za urlop czy 
odzież roboczą itp. Przejście uprawnień ma-
jątkowych dotyczy także świadczeń, których 
były pracownik dochodził od pracodawcy 
w procesie sądowym. W takiej sytuacji po 
śmierci pracownika, która powoduje zawie-
szenie postępowania egzekucyjnego, po jego 
podjęciu w procesie uczestniczą osoby upraw-
nione z mocy art. 631 § 2 k.p., tj. małżonek 
oraz inne osoby uprawnione do renty rodzin-
nej, a w razie ich braku – spadkobiercy. Do-
piero gdy nie ma tych osób, wszystkie prawa 
majątkowe przysługujące zmarłemu pracow-
nikowi wchodzą do spadku po nim.

Takie uregulowanie odrębne od ogólnych 
zasad spadkowych powoduje daleko idące 
konsekwencje w przypadku, gdy wynagro-
dzenie pracownika było wcześniej zajęte 
przez komornika. Artykuł 819 k.p.c. przewi-
duje, że zawieszone postępowanie egzekucyj-
ne podejmuje się z udziałem spadkobierców 
zmarłego. Jeżeli spadkobiercy dłużnika nie 
objęli spadku albo nie są znani, a nie ma ku-
ratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela 
ustanawia dla nich kuratora.

Najczęściej występującą w praktyce sytu-
acją jest ta, w której prawa majątkowe po 
zmarłym pracowniku, a więc przede wszyst-
kim niewypłacone wynagrodzenie, w ogóle 
nie wejdą do spadku po zmarłym pracowni-
ku. Uczestniczenie spadkobierców w postę-
powaniu egzekucyjnym i podjęcie zawieszo-
nego postępowania egzekucyjnego w takiej 
sytuacji i tak nie miałoby wpływu na koniecz-
ność przekazania komornikowi zajętego wy-
nagrodzenia. Okoliczność, że prawa majątko-
we ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku 
są wyłączone ze spadku po nim skutkuje tym, 
że wierzyciel nie będzie mógł wyegzekwować 
tych świadczeń od spadkobierców.

Pracodawca bezpośrednio po śmierci pra-
cownika może natomiast stwierdzić, kto jest 
uprawniony do tych świadczeń, jeśli zgłoszą 
się do niego osoby uprawnione, wymienione 
w art. 631 § 2 k.p. Takim osobom pracodawca 
powinien, na ich żądanie, udzielić informacji 
o przysługujących im świadczeniach. Skoro 
osoby uprawnione nabywają prawo do świad-
czenia na mocy szczególnego przepisu, jakim 
jest art. 631 § 2 k.p., bez potrzeby przeprowa-
dzania postępowania o stwierdzenie nabycia 
spadku, to należy uznać, że świadczenia te 
nie mogą zostać przekazane komornikowi, 
ponieważ zajęcie ich już nie obejmuje.

Pewne wątpliwości może powodować 
art. 87 k.p., który zezwala na potrącenie 
z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody 
różnych należności, w tym wynikających z ty-
tułów wykonawczych. Niektórzy komentato-
rzy uważają, że przepis ten daje pracodawcy 
prawo do dokonania potrącenia wszystkich 
wymienionych w nim należności ze świad-
czeń przysługujących osobom uprawnionym 
na podstawie art. 631 § 2 k.p. Artykuł 87 k.p. 
dotyczy jednak zgody pracownika, a nie osób 
uprawnionych do świadczeń po nim.

Co jednak ważniejsze w omawianej sytu-
acji, tytuł wykonawczy, na podstawie którego 
jest prowadzona egzekucja, dotyczy zobowią-
zań pracownika, który był dłużnikiem i nie 
daje wierzycielowi prawa do egzekucji świad-
czeń od osób, które z pominięciem postępo-
wania spadkowego nabywają prawa majątko-
we po pracowniku. Możliwość dalszego 
prowadzenia egzekucji bez konieczności 
nadawania klauzuli wykonalności dotyczy 
bowiem wyłącznie spadkobierców. Małżonek 
i inne osoby uprawnione w myśl art. 631 § 2 
k.p. nabywający prawo do świadczeń po pra-
cowniku nie są natomiast wymienieni w tytu-
le wykonawczym, a ich prawo do wynagro-
dzenia jest niezależne od tego, czy są 
spadkobiercami.

Celem wprowadzenia do Kodeksu pracy re-
gulacji zawartej w art. 631 § 2 k.p. było za-
pewnienie bezpośrednio po śmierci pracow-
nika środków na utrzymanie najbliższym mu 
osobom, dlatego nie powoduje wątpliwości 
fakt, że wypłata tych świadczeń powinna na-
stąpić niezwłocznie. W każdym przypadku 
odmowy wypłaty świadczeń pracodawca na-
raża się na proces z osobami uprawnionymi, 
co spowoduje konieczność zapłaty odsetek 
i kosztów procesu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca, odmawiając osobom upraw-
nionym wypłaty świadczeń po zmarłym 
pracowniku, naraża się na proces oraz ko-
nieczność zapłaty odsetek i kosztów proce-
su.

Wnioski
Mając na uwadze liczne wątpliwości i spory 

nawet w orzecznictwie i wśród ekspertów 
prawa pracy, pracodawca, który ma wątpli-
wości, co zrobić w takiej sytuacji, może zde-
cydować się na złożenie spornego świadcze-
nia do depozytu sądowego. Prostsza sytuacja 
wystąpi wtedy, gdy nie będzie osób upraw-

odzież 
robocza

proces
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nionych do świadczeń po zmarłym na podsta-
wie art. 631 § 2 k.p. W takich okolicznościach 
nie będzie wątpliwości, że kwota należności 
przysługujących wierzycielowi zmarłego pra-
cownika będzie mogła zostać potrącona 
z kwot wypłaconych spadkobiercom. Oczywi-
ste jest jednak, że pracodawca musiałby 
wstrzymać się z wypłatą pozostałego świad-
czenia do czasu przedstawienia mu postano-
wienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli 
takie postanowienie zostało wydane, to pod-
jęciu podlega również postępowanie egzeku-
cyjne (art. 819 § 1 k.p.c.). Nie wymaga ono 
bowiem nadania klauzuli wykonalności prze-
ciwko spadkobiercy dłużnika.

RAFAŁ KRAWCZYK

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 631 Kodeksu pracy
§ 1. Z dniem śmierci pracownika stosu-
nek pracy wygasa.
§ 2. Prawa majątkowe ze stosunku pra-
cy przechodzą po śmierci pracownika, 
w równych częściach, na małżonka oraz 
inne osoby spełniające warunki wyma-
gane do uzyskania renty rodzinnej 
w myśl przepisów o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych. W razie braku takich osób prawa 
te wchodzą do spadku.

spadkobiercy

„Serwis Prawno-Pracowniczy”
w nowej odsłonie! 

Polecamy dodatki: 

●  „Prawo w jednostkach budżetowych”– skierowany do pracowników sektora pu-
blicznego,

●  „Płace i rozliczenia” – poświęcony tematyce naliczania wynagrodzeń, 

●  „Kompendium Kadrowe – procedury” –   gdzie krok po kroku wskażemy właści-
wy sposób postępowania pracodawcy w sprawach pracowniczych,

●  4 razy w roku płyta CD z obszernym zbiorem artykułów, druków i formularzy 
dotyczących jednego z zagadnień prawno-pracowniczych.

  
„Serwis Prawno-Pracowniczy” to dobry wybór każdego kadrowca!

Zadzwoń i zamów prenumeratę „Serwisu Prawno-Pracowniczego” 
tel. 22 761 30 30; 801 626 666

● tygodnik, 

● 52 numery w roku, 

● wersja internetowa gratis

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

O to pytają Księgowi

Anna 
Welsyng 

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Joanna 
Skrobisz

Marek 
Żochowski

  Problem   Kto powinien podpisać sprawozdanie inansowe, jeżeli księgowa pracuje na umowę zlecenia i na podstawie 
tej umowy świadczy usługi księgowe? W innej irmie jest ona zatrudniona na umowę o pracę jako główna księgowa.

  Odpowiedź   Księgowa, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, powinna podpisać sprawozdanie 
inansowe niezależnie od tego, czy jest zatrudniona na umowę o pracę czy na umowę zlecenia.

Uzasadnienie   Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 
ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości podpisuje 
osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunko-
wych. Powinna też podać datę podpisu. Nie ma znaczenia, 
czy osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachun-
kowych, jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia 
czy umowy o pracę.
Sprawozdanie finansowe podpisuje – oprócz osoby 
prowadzącej księgi rachunkowe – także kierownik jed-
nostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, 

sprawozdanie to podpisują wszyscy członkowie tego 
organu.
W uzasadnionych przypadkach zarówno księgowa, 
jak i kierownik jednostki (lub członkowie tego organu) mają 
prawo odmówić podpisu. W takiej sytuacji do sprawozda-
nia finansowego należy dołączyć uzasadnienie odmowy.

PODSTAWA PRAWNA:
● art. 52 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 330)
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Sprawozdawczość 
przedsiębiorstwa 
po ogłoszeniu 
upadłości cz. 1

SŁAWOMIR JĘDRZEJEWSKI – DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH 

Stan prawny na 15 maja 2013 r. 

Wszczęcie postępowania naprawczego albo upadłościo-
wego z możliwością zawarcia układu nie stanowi prze-
szkody do uznania, że działalność będzie kontynuowa-
na. Można też w takiej sytuacji nie zamykać i nie otwie-
rać ksiąg rachunkowych i – co jest z tym związane – nie 
ma konieczności sporządzania inwentaryzacji z powodu 
ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. 
Zmieniają się jednak organy zarządzające podmiotem 
i na miejscu dotychczasowego zarządu zasiada zarządca 
działający pod nadzorem nadzorcy sądowego. Zmiana 
zarządu w zarządcę stosunkowo rzadko jest związana ze 
zmianą osób, gdyż często zarząd nad masą upadłości 
pozostaje w rękach upadłego. W związku z tą zmianą od 
momentu ogłoszenia upadłości osobą odpowiedzialną 
za sporządzenie sprawozdania finansowego i wszelkich 
czynności temu towarzyszących zostaje zarządca.

Brak możliwości działania

Kierownictwo podmiotu ma jednak obowiązek założenia 
braku możliwości kontynuacji działalności i sporządzenie 
odpowiednich sprawozdań finansowych w przypadkach, 
gdy wniosek o upadłość zostanie odrzucony z powodu bra-
ku środków na przeprowadzenie postępowania upadło-
ściowego oraz ogłoszenia upadłości połączonej z likwida-
cją majątku upadłego lub rozpoczęcia likwidacji. Mówiąc 
inaczej, stwierdzenie: „jeżeli założenie kontynuacji działal-
ności, o którym mowa w art. 5 ust. 2, nie jest zasadne”, na-
leży odczytywać: „jeżeli została ogłoszona upadłość likwi-
dacyjna lub rozpoczęta likwidacja”. W pozostałych 
przypadkach jednostka powinna sporządzić sprawozdanie 
finansowe z założeniem kontynuacji działalności, dodając 

szczegółowy opis sytuacji w informacji dodatkowej. Choć 
nie istnieje ustawowy obowiązek zamknięcia ksiąg na 
dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości z możliwością 
zawarcia układu, jest to jednak bardzo wskazane ze wzglę-
dów praktycznych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wszelkie zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem 
upadłości nie mogą być regulowane do dnia zatwier-
dzenia układu. Są one regulowane w okresie od za-
twierdzenia układu do całkowitej realizacji, czyli do 
czasu zakończenia postępowania układowego, jed-
nak na odmiennych zasadach niż zobowiązania bie-
żące.

W przypadku zamykania ksiąg na dzień poprzedzający 
ogłoszenie upadłości istnieje jednak pewne ograniczenie 
ze strony systemu finansowo-księgowego. Zgodnie z usta-
wą o rachunkowości, w przypadku ogłoszenia upadłości 
rok obrotowy kończy się na dzień poprzedzający posta-
wienie jednostki w stan upadłości. Rok ten, zgodnie z za-
sadą periodyzacji, najczęściej składa się z 12 kolejnych 
miesięcy. W przypadku ogłoszenia upadłości w trakcie 
miesiąca, w jednym miesiącu „utworzone zostają” dwa 
miesiące, w ciągu roku kalendarzowego „tworzy się” 
13 miesięcy, a w jednym roku kalendarzowym – dwa lata 
obrotowe. System finansowo-księgowy nie jest i prawdo-
podobnie nigdy nie będzie narzędziem inteligentnym, 
dlatego nie potrafi odróżnić części miesiąca przed i po 
ogłoszeniu upadłości. Autor w swojej praktyce przeanali-
zował kilkanaście najpopularniejszych systemów finanso-
wo-księgowych i może z dużym prawdopodobieństwem 
stwierdzić, iż w takich sytuacjach generują one znaczące 
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błędy w zestawieniu obrotów i sald, na podstawie których 
sporządza się sprawozdania finansowe. Z dużym zatem 
prawdopodobieństwem można stwierdzić, że również 
sprawozdania finansowe zawierają znaczące błędy. Moż-
na także stwierdzić, że co prawda istnieje możliwość 
przeanalizowania każdej operacji z osobna przez człowie-
ka i zakwalifikowania jej do odpowiedniego okresu, jed-
nak jest to fizycznie możliwe jedynie w stosunku do okre-
ślonej liczby operacji występujących w ewidencji 
podmiotu. W sytuacji gdy operacji tych jest kilka lub na-
wet kilkadziesiąt tysięcy w jednym miesiącu, staje się to 
niemożliwe.

Obecnie działy finansowo-księgowe stosują w takich sy-
tuacjach zasadniczo dwa rozwiązania, polegające na utwo-
rzeniu:

 ● dodatkowego okresu w trakcie roku,
 ● „fikcyjnego” podmiotu, którego jednym składnikiem 

jest przedsiębiorstwo przed ogłoszeniem upadłości, 
a drugim to samo przedsiębiorstwo od dnia ogłoszenia 
upadłości. Bilansem otwarcia takiego podmiotu są akty-
wa i pasywa wycenione zgodnie z art. 29 ustawy o ra-
chunkowości.

Z badań wynika, że mimo swojej prostoty i logiki oby-
dwa rozwiązania powodują błędy ewidencyjne, których 
wskazanie w większości przypadków staje się niemożli-
we przy dużej liczbie operacji wykazanej w ewidencji 
księgowej. Rozwiązaniem tego problemu stałoby się 
wprowadzenie zapisu, iż dniem ogłoszenia upadłości 
jest ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wydanie de-
cyzji sądu o ogłoszeniu upadłości. W przypadku, w któ-
rym sąd podjąłby decyzję o jej ogłoszeniu na koniec mie-
siąca, należałoby zamknąć księgi. Jednak w obecnym 
stanie prawnym rozwiązanie to jest niemożliwe, gdyż 
dniem kończącym rok obrachunkowy jest dzień poprze-
dzający ogłoszenie upadłości i na ten dzień należy zamy-
kać księgi, a otwierać na dzień następny, czyli na dzień 
ogłoszenia upadłości. Biorąc jednak pod uwagę, że decy-
zja o ogłoszeniu upadłości tak likwidacyjnej, jak i ukła-
dowej podejmowana jest na posiedzeniu niejawnym, 
upadły dowiaduje się o tym fakcie często po kilku 
dniach, co jeszcze bardziej utrudnia prawidłową ewi-
dencję w systemie rachunkowości.

Innym problemem technicznym jest brak „sztywnego” 
podziału w systemie finansowo-księgowym na zobowią-
zania powstałe przed i po ogłoszeniu upadłości, co naj-
częściej wobec tych samych dostawców powoduje dużą 
trudność w ich rozliczaniu. Dlatego bardzo uzasadnio-
ne jest zamknięcie ksiąg i jednoczesny podział zobowią-
zań ze względu na datę powstania, a nie datę wymagal-
ności. Należy bowiem pamiętać, że w momencie 
ogłoszenia upadłości wszystkie zobowiązania stają się 
natychmiast wymagalne. Technicznie taki podział jest 
możliwy przez podział dostawców, czyli wszelkie zobo-
wiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości można 
traktować jako zobowiązania od dostawców identyfiko-
walnych poprzez dodanie w ich symbolu określonego 
wyróżnika (np. przez dodanie na początku symbolu li-
terki „U”).

PRZYKŁAD

Dostawca oznaczony symbolem ABC po ogłoszeniu 
upadłości wobec zobowiązań powstałych przed ogło-
szeniem upadłości byłby dostawcą UABC, a zobowią-
zania powstałe po ogłoszeniu upadłości byłyby zobo-
wiązaniami wobec ABC. Przy analizie zobowiązań 
wystarczy wybrać zobowiązania wobec wszystkich 
dostawców, których symbol rozpoczyna się od litery 
U. Wtedy znalezione zobowiązania byłyby zobowią-
zaniami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. 
Odwrotnie można również oznaczyć pewnym wyróż-
nikiem dostawców, których zobowiązania powstały 
po ogłoszeniu upadłości.

Jednak mimo że taki podział jest technicznie wykonalny, 
zamknięcie roku, przeprowadzenie inwentaryzacji i doko-
nanie bardziej szczegółowego podziału zobowiązań ze 
względu na datę ich powstania w trakcie realizacji układu 
znacząco podnosi komfort pracy działu księgowego. Jeśli 
zarządca zdecyduje o zamknięciu ksiąg na dzień poprzedza-
jący ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, 
należy stosować dotychczasowe zasady wyceny i prezenta-
cji, tworząc jedynie rezerwy na koszty postępowania upa-
dłościowego.

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładającej likwida-
cję majątku syndyk po przejęciu zarządu nad upadłą jed-
nostką obligatoryjnie i niezwłocznie podejmuje czynności 
mające na celu ustalenie składu masy upadłości, jej wartości 
i sporządza plan spłaty zobowiązań poprzez sporządzenie:

 ● spisu inwentarza oraz oszacowanie wartości majątku 
wchodzącego w skład masy upadłości. Ustawa nie podaje 
sposobu ani metody szacowania majątku, jednak mając 
na uwadze, że celem wyceny jest rozpoznanie kwoty 
możliwej do uzyskania, można podejrzewać, że wskaza-
na jest w tym miejscu wycena według wartości rynkowej,

 ● planu likwidacyjnego,
 ● sprawozdania finansowego.
Spis inwentarza i bilans na dzień poprzedzający posta-

wienie jednostki w stan upadłości powinien być sporządzo-
ny w ciągu 14 dni od decyzji sądu i wyznaczeniu syndyka, 
zaś sprawozdanie na dzień ogłoszenia upadłości powinno 
być przedstawione sędziemu komisarzowi w ciągu miesią-
ca od dnia ogłoszenia upadłości. Jeżeli wykonanie tego 
w tym terminie nie jest możliwe, syndyk składa w tym ter-
minie ogólne sprawozdanie o stanie masy upadłości 
i o możliwości zaspokojenia wierzycieli.

Kolejnym etapem działania syndyka masy upadłościowej 
jest: ostateczne ustalenie listy wierzytelności poprzez odbiór 
zgłoszonych wierzytelności składanych przez wierzycieli, 
sprawdzenie zgłoszonych wierzytelności, ustalenie wstępnej 
listy wierzytelności, przekazanie wstępnej listy wierzytelno-
ści sędziemu komisarzowi, obwieszczenie sędziego komisa-
rza o wyłożeniu listy wierzytelności, korektę listy wierzytel-
ności na podstawie złożonych sprzeciwów oraz zatwierdzenie 
listy wierzytelności przez sędziego komisarza.
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Po jej ostatecznym zatwierdzeniu rozpoczyna się likwidacja 
masy upadłościowej w drodze sprzedaży praw majątkowych, 
które wchodzą w skład masy upadłościowej, ściągnięciu wie-
rzytelności oraz wykonaniu lub zbyciu innych praw majątko-
wych. Przedsiębiorstwo upadłego powinno być sprzedane 
jako całość, chyba że nie jest to możliwe, a odstąpienie od 
sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości wymaga zezwolenia 
rady wierzycieli. Przed sprzedażą przedsiębiorstwa państwo-
wego lub jego zakładu syndyk ma obowiązek wysłuchać 
wniosków rady pracowniczej, organu założycielskiego i orga-
nu uprawnionego do reprezentowania Skarbu Państwa.

Ponieważ prawo upadłościowe nakazuje zbycie przedsię-
biorstwa w całości, zdaniem autora, konieczna jest wycena 
całego przedsiębiorstwa w cenie możliwej do uzyskania.

Inwentaryzacja przed postawieniem 
jednostki w stan likwidacji

W przypadku upadłości zakładającej likwidację majątku in-
wentaryzacja jest konieczna i wymagana przez ustawę o ra-
chunkowości. Jednak jej przebieg i zakres nie są szczegółowo 
zdefiniowane, gdy zostają dokonywane z powodu ogłoszenia 
upadłości likwidacyjnej. Inwentaryzacja powinna zatem prze-
biegać w sposób określony w art. 26–27 ustawy o rachunko-
wości, czyli analogicznie jak inwentaryzacja przeprowadzana 
na koniec każdego roku, z wyłączeniem jednak częstotliwości 
inwentaryzacji części aktywów. Inwentaryzacją, po ogłosze-

niu upadłości, jest zatem ogół czynności rachunkowych, które 
zmierzają do sporządzenia szczegółowego spisu z natury 
składników aktywów i pasywów na określony dzień, czyli 
w przypadku upadłości likwidacyjnej na dzień poprzedzający 
ogłoszenie upadłości. Inwentaryzacja taka polega na określe-
niu stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników 
aktywów oraz na wyjaśnieniu różnic występujących między 
stanem rzeczywistym a stanem, który wynika z ewidencji 
księgowej za pomocą dokonanego spisu. Różnice te mogą wy-
nikać ze zmiany naturalnych cech przedmiotów, których usta-
lenie na podstawie dowodów księgowych jest niemożliwe, 
oraz z błędów i nadużyć popełnionych przez pracowników 
magazynu lub działu księgowego.

Na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości należy doko-
nać inwentaryzacji:

 ● aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na ra-
chunkach bankowych), papierów wartościowych w posta-
ci materialnej, rzeczowych składników aktywów obroto-
wych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych 
do inwestycji, a także maszyn i urządzeń wchodzących 
w skład środków trwałych w budowie – drogą spisu ich ilo-
ści z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z da-
nymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia 
ewentualnych różnic;

 ● aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach 
bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, 
w tym papierów wartościowych w formie zdematerializo-
wanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, oraz po-

Rodzaj inwentaryzacji  Sposób przeprowadzenia 

 
(nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej) (imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej)

Skład komisji inwentaryzacyjnej: 
(zespołu spisującego) Inne osoby obecne przy spisie: 
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe) (imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

 
 
 

Spis rozpoczęto dn. ................. o godz.  ...... Spis rozpoczęto dn. ................. o godz.  ......

L.p.

Cecha
Symbol
Numer

Gatunek

Nazwa 
(określenie) 
przedmiotu 

spisywanego

Jedn. 
miary

Ilość 
stwierdzona

Cena Wartość
w cenie

Wartość
zdobywcza

zł gr zł gr zł gr

podpis osoby materialnie odpowiedzialnej podpisy członków komisji (zespołu spisujacego)

Wycenił  Sprawdził 
                         (imię i nazwisko)                  (podpis) (imię i nazwisko osoby 
 odpowiedzialnej za inwentaryzację)

Wzór przykładowego arkusza spisu z natury
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wierzonych kontrahentom własnych składników akty-
wów – drogą otrzymania od banków i uzyskania od 
kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego 
w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów 
oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;

 ● środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrud-
niony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieru-
chomości, należności spornych i wątpliwych, a w ban-
kach również należności zagrożonych, należności 
i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg ra-
chunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także ak-
tywów i pasywów niewymienionych oraz wymienionych 
powyżej, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub 
uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe 
– drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpo-
wiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych 
składników.

Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpo-
wiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg ra-
chunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice mię-
dzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach 
rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach ra-
chunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał ter-
min inwentaryzacji, czyli w przypadku upadłości likwidacyj-
nej okresu przed ogłoszeniem upadłości. Różnice 
spowodowane zmianą sposobu wyceny (z wartości histo-
rycznej na wartość zbywczą) należy odnieść na kapitał z ak-
tualizacji wyceny.

Należy przypomnieć, że w przypadku upadłości likwida-
cyjnej majątek jest w całości przeznaczony do zbycia. Nie ma 
zatem w takiej sytuacji potrzeby określania jego wartości, 
jaką miałby dla przedsiębiorstwa w przypadku kontynuacji 
działalności, a istotna jest wartość, jaką można uzyskać przy 
jego sprzedaży – wartość tę może określić sam upadły. 
W związku z tym uzasadnione jest, aby w trakcie spisu z na-
tury określić nie tylko ilość, ale również jego wartość zbyw-
czą. Choć może się to wiązać z nieco większym nakładem 
pracy i koniecznością udziału w spisie pracowników, którzy 
potrafią określić taką wartość, w przyszłości pozwoli sporzą-
dzić bilans przy mniejszym nakładzie pracy i kosztów. Dlate-
go uzasadnione jest w arkuszu spisu z natury umieścić ko-
lumnę zawierającą tę wartość.

Wycena przy braku kontynuacji 
działalności

Biorąc pod uwagę obowiązek sprawozdawczy i wynikają-
ce z niego inne zobowiązania, aktywa i pasywa powinny zo-
stać wycenione nie rzadziej niż na dzień bilansowy, określo-
ny według zasad wyceny wynikających z art. 28 ustawy 
o rachunkowości. Uniwersalną zasadą jest prezentacja war-
tości majątku w kwocie netto, czyli w przypadku środków 
trwałych jest to wartość środków trwałych z uwzględnie-
niem dokonanych odpisów amortyzacyjnych i innych odpi-
sów z tytułu utraty wartości, zaś składników majątku obro-
towego w kwocie brutto pomniejszonej o wszelkiego rodzaju 
odpisy aktualizujące. Spowodowane jest to tym, że rzeczo-

wy majątek trwały traci swą wartość w trakcie użytkowania. 
Chodzi tu zarówno o zużycie fizyczne (na wysokość zużycia 
fizycznego wywierają przede wszystkim wpływ: rodzaj i ja-
kość środka trwałego, intensywność eksploatacji, staran-
ność obsługi czy częstotliwość remontów), jak i ekonomicz-
ne, czyli moralne (które wynika z postępu technicznego 
i powoduje potrzebę wymiany dobrych jeszcze fizycznie 
obiektów na nowsze, a co za tym idzie – tańsze w eksploata-
cji). Cykliczne odpisy mają na celu korygowanie o równo-
wartość zużycia wartości początkowej środków trwałych do 
wartości netto.

Przy sporządzeniu sprawozdań finansowych należy pa-
miętać, że: „sprawozdania finansowe powinny przedstawiać 
rzetelnie i jasno sytuację majątkową, finansową oraz wynik 
finansowy. Aby taki cel był spełniony, również w księgach 
rachunkowych należy przedstawiać transakcje i inne zda-
rzenia gospodarcze prawdziwie, rzetelnie i jasno. Wydaje 
się to niezwykle ważne w przypadku sporządzania sprawoz-
dania finansowego przy braku założenia kontynuacji dzia-
łalności.

Nie ulega wątpliwości, iż zasada kontynuacji działalno-
ści jest ściśle powiązana ze sposobem wyceny składników 
majątku upadłego. Przy założeniu kontynuacji działalno-
ści, zgodnie z ustawą o rachunkowości, wszelkie operacje 
gospodarcze powinny być ujęte według historycznych cen 
nabycia lub sprzedaży, natomiast utrata możliwości konty-
nuacji z reguły powoduje zaktualizowanie wartości mająt-
ku do aktualnych cen, za jakie dany składnik aktywów 
mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane 
na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zaintereso-
wanymi oraz dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi 
ze sobą stronami, lub według wartości zbywczej. Taka wy-
cena w zasadniczy sposób zmienia sytuację majątkową 
podmiotu.

Ustawa o rachunkowości reguluje w sposób szczegółowy 
zasady wyceny. W każdym przypadku majątek wyceniony 
zgodnie z ustawą o rachunkowości posiada wartość niższą 
(lub co najwyżej równą) niż wykazana w bilansie sporzą-
dzonym z założeniem kontynuacji działalności. Kodeks spół-
ek handlowych, podobnie jak ustawa o rachunkowości, na-
kazuje wycenić składniki majątku osobno, z pominięciem 
wartości zorganizowanego przedsiębiorstwa, jednak do bi-
lansu przyjąć je według ich wartości zbywczej (selling va-
lue)”. Brakuje jednak definicji, co należy rozumieć przez 
wartość zbywczą.

Założenie braku kontynuacji działalności, obok koniecz-
ności zamknięcia ksiąg rachunkowych, ustalenia wartości 
majątku oraz weryfikacji poprzez inwentaryzację aktywów 
i pasywów, a także innych bezspornych dokumentów, skut-
kuje również koniecznością:

 ● wyłączenia aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu, je-
żeli nie spełniają one w świetle art. 3 ust. 4 ustawy o ra-
chunkowości wymagań zaliczenia ich do leasingu finan-
sowego; zwłaszcza często może to wystąpić 
u finansującego,

 ● wyodrębnienia aktywów zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych, które nie wchodzą do masy upadłości,

 ● odniesienia różnic na kapitał z aktualizacji wyceny,
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 ● w sprawozdaniu finansowym przeniesienia dotychczaso-
wych zobowiązań długoterminowych do grupy wyma-
galnych, które stają się zarazem zobowiązaniami krótko-
terminowymi,

 ● odniesienia zobowiązań objętych układem, przewidzia-
nych do umorzenia lub zamiany na akcje lub udziały, na 

Wn kont należności (zwykle grupy 21, 24 i strony Ma 
konta 84 „Rezerwy”),

 ● zaksięgowania kosztów związanych z postępowaniem 
upadłościowym na konta rodzajowe kosztów i następnie 
na konto kosztów ogólnego zarządu („Koszty zarządu” 
lub pozostałych kosztów operacyjnych).

Tabela 1. Typowe operacje związane z wyceną w momencie ogłoszenia upadłości
Operacja gospodarcza Wn konto Ma konto

Różnica wyceny środków trwałych na kapi-
tał z aktualizacji wyceny

„Kapitał z aktualizacji wyceny” „Środki trwałe”

Różnica wyceny wartości niematerialnych 
i prawnych

„Kapitał z aktualizacji wyceny” „Wartości niematerialne i prawne”

Różnica wyceny materiałów „Kapitał z aktualizacji wyceny” „Materiały na składzie”
Różnica wyceny produkcji niezakończonej „Kapitał z aktualizacji wyceny” „Produkcja”
Różnica wyceny wyrobów gotowych „Kapitał z aktualizacji wyceny” „Produkty gotowe”
Różnica wyceny należności „Kapitał z aktualizacji wyceny” „Należności”
Rezerwy na przewidywane koszty i straty „Kapitał z aktualizacji wyceny” „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Tabela 2. Korekta pozycji aktywów
Operacja gospodarcza Wn konto Ma konto

Wyksięgowania dotychczasowego umorze-
nia środków trwałych

„Umorzenia środków trwałych” „Środki trwałe”

Wyksięgowania dotychczasowego umorze-
nia wartości niematerialnych i prawnych

„Umorzenia wartości niematerialnych 
i prawnych”

„Wartości niematerialne i prawne”

Wyksięgowanie odpisów aktualizujących 
należności

„Odpisy aktualizujące składniki aktywów 
obrotowych”

„Należności”

Przeniesienie kapitału rezerwowego na ka-
pitał podstawowy

„Kapitał rezerwowy” „Kapitał podstawowy”

Przeniesienie kapitału zapasowego na kapi-
tał podstawowy

„Kapitał zapasowy” „Kapitał podstawowy”

Przeniesienie straty z lat ubiegłych na kapi-
tał podstawowy

„Kapitał podstawowy” „Rozliczenie wyniku finansowego”

Przeniesienie straty bieżącego roku na ka-
pitał podstawowy

„Kapitał podstawowy” „Rozliczenie wyniku finansowego”

Następuje zarazem połączenie kapitałów własnych, 
a powstały z tego połączenia kapitał podstawowy zosta-
je pomniejszony akcjami lub udziałami przeznaczonymi 
do sprzedaży i wartością należnych, niewniesionych 
wkładów na poczet kapitału, jednak tylko w sytuacji, 
gdy nie wezwano zainteresowanych do ich wniesienia.

Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej syndyk może 
prowadzić nie tylko działania likwidacyjne, ale również 
wygasającą działalność gospodarczą. Syndyk nie powi-

nien rozpoczynać nowych projektów, chyba że umowa 
ich wykonania została zawarta przed ogłoszeniem upa-
dłości, a koszty jej zerwania nadmiernie obciążyłyby 
masę upadłościową. Wpływa to na naliczanie amortyza-
cji, gdyż oczywiste jest, że w warunkach prowadzenia 
tylko działań likwidacyjnych nie nalicza się amortyzacji 
z powodu niewykorzystywania środków trwałych do 
działalności gospodarczej i przeznaczenia ich do sprze-
daży.

Tabela 3. Wycena aktywów podmiotu, wobec którego założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne

Nazwa pozycji Propozycja zmian

1 2
A. Aktywa trwałe Po ogłoszeniu upadłości należy zaprzestać amortyzacji składników majątku przeznaczonych do zby-

cia. Jednocześnie, skoro majątek nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności i, zgodnie z założe-
niem postępowania upadłościowego, stanowi on część majątku, który po zbyciu zasili fundusze masy 
upadłościowej, wskazane jest wykazanie go jako majątku krótkoterminowego w wartości zbywczej. 
Składniki majątku trwałego, które planuje się wykorzystywać w dalszej działalności, logicznie rzecz bio-
rąc, powinny zostać wykazane w dotychczasowej wartości, a zużycie powinno zwiększać koszty amor-
tyzacji. Jednak ani ustawa o rachunkowości, ani Kodeks spółek handlowych nie dopuszczają takiego 
sposobu wyceny, określając, że wszystkie składniki majątku należy wycenić w wartości zbywczej lub 
możliwej do uzyskania w drodze zbycia. Możliwa jest prezentacja składników majątku wykorzysty-
wanych w dalszej działalności w wartości określonej przez ustawy o rachunkowości lub Kodeks spółek 
handlowych, bez dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a także odnoszenie na kapitał z aktualizacji
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1 2
wyceny różnic w wartości powstałych w okresie użytkowania, co w sprawozdaniu finansowym skutkowałoby 
tylko zmianą w wysokości kapitału własnego.

I.  Wartości niematerialne 
i prawne

 

1.  Koszty zakończonych 
prac rozwojowych

Jeśli wartość ta jest możliwa do zbycia w przypadku sprzedaży całego przedsiębiorstwa, należy ją 
uwzględnić według wartości możliwej do uzyskania, pomijając całkowicie poniesione nakłady, gdyż in-
formacja o tym nie posiada żadnej wartości dla wierzycieli.

2. Wartość firmy Różnica między ceną nabycia innej jednostki lub jej zorganizowanej części a wartością godziwą przejętych 
aktywów netto staje się informacją nieposiadającą żadnej wartości poznawczej dla interesariuszy podmiotu 
upadłego. W związku z tym wartość tę należy pominąć przy sporządzaniu takiego sprawozdania. Wartość 
wcześniej nabytych lub przejętych podmiotów zależnych należy wykazać w wartości zbywczej obejmującej 
ich wartość majątku i wartość firmy jako inwestycje.

3.  Inne wartości niemate-
rialne i prawne

Należy odrzucić zasadę wyceny według poniesionych nakładów, prezentując jedynie wartość możliwą 
do uzyskania.

4.  Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne

Jak wyżej. Jednak w przypadku, gdy istnieje możliwość ich odzyskania po odpowiednich aneksach do wcze-
śniej zawartych umów, należy je wykazać jako należności z zachowaniem zasady ostrożności. W przypadku 
gdy nie jest to możliwe, a wpłacone zaliczki dotyczą majątku, który nie będzie posiadał wartości zbywczej (np. 
w przypadku nakładów poniesionych na wcześniejsze badania lub ekspertyzy), nie należy ich wykazywać.

II.  Rzeczowe aktywa trwałe  
1. Środki trwałe Należy wycenić w wartości zbywczej pomniejszonej o ewentualny koszt sprzedaży, z pominięciem war-

tości nabycia i wszelkich wcześniejszych odpisów. Wartość ta może być jedynie pomniejszona w sytuacji 
ponadnormatywnego zużycia. W tym przypadku koniecznie należy odrzucić zasadę ostrożności zawar-
tej w określeniu „nie wyższej niż...”. Podana wartość ma określać wyłącznie kwotę, za jaką można zbyć 
określony składnik majątku, a informacje historyczne o poniesionych nakładach i dokonanych odpisach 
nie posiadają żadnej wartości.

2.  Środki trwałe 
w budowie

Należy wycenić wyłącznie według wartości możliwej do uzyskania w drodze zbycia z pominięciem war-
tości poniesionych nakładów, gdyż informacja o tym staje się całkowicie bezwartościowa dla odbiorców 
informacji płynących ze sprawozdania finansowego.

3.  Zaliczki na środki trwałe 
w budowie

Analogicznie do zaliczek na wartości niematerialne i prawne.

III.  Należności 
długoterminowe

Po ogłoszeniu upadłości część należności długoterminowych powinna zostać zbyta w celu skrócenia okresu 
trwania upadłości. W związku z tym, po przeprowadzeniu wyceny należności możliwych do zbycia, przed 
terminem ich wymagalności, po analizie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych i pomniejsze-
niu o ewentualny opust i przewidywane koszty zbycia, należy przenieść do należności krótkoterminowych. 
W informacji dodatkowej należy koniecznie zamieścić notę o składnikach tej pozycji i ewentualnych trud-
nościach w zbyciu. W przypadku gdy ich zbycie stanie się niemożliwe przed terminem wymagalności w ko-
lejnych sprawozdaniach należy przywrócić te pozycje w wartości bieżącej. Wartości, o których od początku 
wiadomo, iż nie można zbyć (może to wynikać np. z zapisów umowy lub innej specyfiki), należy wykazać 
w wartości bieżącej ze szczegółowym zestawieniem ich w informacji dodatkowej.

IV.  Inwestycje 
długoterminowe

Mając na względzie, że inwestycje długoterminowe stanowią aktywa nabyte przez przedsiębiorstwo 
w celu osiągnięcia korzyści, które mogą wynikać z uzyskania w przyszłości odsetek, dywidend, innych 
przychodów, lub z przyrostu wartości danej inwestycji w momencie ogłoszenia upadłości i zmianie celu 
działalności przedsiębiorstwa, zmienia się również radykalnie przeznaczenie inwestycji. Składniki te, 
w momencie ogłoszenia upadłości, stają się częścią masy upadłościowej przeznaczonej do zbycia w czę-
ściach lub całości, a ich posiadanie nie jest związane z oczekiwanymi przyszłymi korzyściami.
W związku z tym wszelkie aktywa rzeczowe, takie jak nieruchomości, które spółka kupiła nie na własny 
użytek, lecz je na przykład dzierżawi, czy wszelkiego rodzaju inwestycje finansowe, takie jak: akcje i udzia-
ły, lokaty bankowe, udzielone pożyczki wykazane wcześniej w tej pozycji należy przenieść do innych z za-
stosowaniem wyceny do niej analogicznej, a tę pozycję pominąć.

1.  Nieruchomości Należy przenieść do pozycji „II. Rzeczowe aktywa trwałe” „b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądo-
wej i wodnej”, a następnie do odpowiedniej pozycji aktywów obrotowych zgodnie z opisem powyżej.

2.  Wartości niematerialne 
i prawne

Należy przenieść do odpowiedniej podgrupy „I. Wartości niematerialne i prawne”, a następnie do odpo-
wiedniej pozycji aktywów obrotowych zgodnie z opisem powyżej.

3.  Długoterminowe aktywa 
finansowe

Majątek posiadający niematerialny charakter w związku z odrzuceniem możliwości uznania go jako in-
westycje, należy, z zachowaniem dotychczasowego podziału, przenieść do pozycji „I. Wartości niemate-
rialne i prawne” z zachowaniem odpowiednich zasad wyceny w tej pozycji, a następnie do odpowiedniej 
pozycji aktywów obrotowych zgodnie z opisem powyżej.

4.  Inne inwestycje 
długoterminowe

Należy połączyć z „Inne wartości niematerialne i prawne”, a następnie do odpowiedniej pozycji akty-
wów obrotowych zgodnie z opisem powyżej.

V.  Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe

Wszelkie koszty dotyczące okresu przed ogłoszeniem upadłości, które nie mają zastosowania do następ-
nego okresu, należy przywrócić do wyniku finansowego pod postacią kosztów. Pozostałe należy prze-
nieść do „IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”.

B.  Aktywa obrotowe Należy wykazać wartość całego majątku dotychczas traktowanego jako krótkoterminowy, powiększoną 
o wartość majątku dotychczas traktowanego jako trwały, wobec którego nie ma uzasadnienia traktowania 
jako taki składnik. Zatem w pozycji tej powinny zostać wykazane wszystkie składniki przedsiębiorstwa 
przeznaczone do zbycia w ciągu roku od dnia sporządzenia sprawozdania. Nadmienić należy, iż w tym 
przypadku istotne jest przeznaczenie, a nie data faktycznego zbycia. Specyfika postępowania upadłościo-
wego powoduje, że zdecydowana część majątku zostaje przeznaczona do zbycia natychmiast po ogłosze-
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niu upadłości, choć faktycznie zostaje zbyta nawet po kilku latach prowadzenia postępowania upadło-
ściowego. Również w takiej sytuacji składniki powinny zostać przedstawione jako obrotowe, gdyż przy 
kwalifikacji do majątku trwałego i obrotowego istotne jest założenie, a nie czas faktycznego zbycia.

I.  Zapasy Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwo może kontynuować dotychczasową działalność. Działalność 
ta jednak najczęściej wymuszona jest podpisanymi wcześniej umowami lub koniecznością zakończenia 
cyklu produkcyjnego, nie jest to więc podstawowa działalność z założenia prowadzona w długim okre-
sie. W tej pozycji należy zatem wykazać jedynie zapasy przeznaczone do wykorzystania w działalności 
analogicznej do prowadzonej przed ogłoszeniem upadłości, z zachowaniem dotychczasowych zasad 
kwalifikacji.

II.  Należności 
krótkoterminowe

Po ogłoszeniu upadłości wartość należności krótkoterminowych powinna zostać powiększona o odpo-
wiednią część należności długoterminowych. Wszystkie należności krótkoterminowe należy wykazać 
w wartości możliwej do uzyskania w krótkim okresie, czyli nominalnej, pomniejszonej o odpisy aktu-
alizacyjne z tytułu przedawnienia, nieściągalności lub innego tytułu. W przypadku gdy możliwe jest 
uzyskanie dodatkowych odsetek za zwłokę lub w znacznym stopniu uprawdopodobnione jest uzyskanie 
dodatkowych wpływów, np. z tytułu kar umownych, należy je również uwzględnić w wartości możliwej 
do uzyskania. W dodatkowym raporcie należy przedstawić zestawienie zastosowanych korekt z wyszcze-
gólnieniem i uzasadnieniem przyjętego stopnia ryzyka przy szacowaniu ewentualnych odpisów dodatnich 
lub ujemnych. Zatem w tym przypadku zastosowanie zasady ostrożności, analogicznie jak w przypadku 
sporządzania sprawozdań z założeniem kontynuacji działalności powodującej zmniejszenie wartości na-
leżności o odpisy aktualizujące, spowodowałoby znaczące zmniejszenie wartości tego składnika aktywów, 
powodując, że informacja płynąca ze sprawozdania nie byłaby rzetelna. Stąd w przypadku sporządzania 
sprawozdania z odrzuceniem zasady kontynuacji należy dopuścić możliwość podwyższania tej wartości 
o uprawdopodobnione w znacznym stopniu wpływy.

III.  Inwestycje 
krótkoterminowe

W momencie ogłoszenia upadłości składniki te należy wycenić według wartości możliwej do uzyska-
nia z pominięciem zasady wyceny obowiązującej przy założeniu kontynuacji działalności, zawartej 
w art. 28 ust. 1 pkt 5, czyli „według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (war-
tości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa”. Zachowanie tej zasady spowodowałoby koli-
zję podobną do opisywanej wcześniej, spowodowanej ograniczeniem zawartym w art. 29 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości (...możliwych do uzyskania, nie wyższych od...). Podobnie udzielone pożyczki oraz 
aktywa, których utrzymywanie jest konieczne do terminu wymagalności, należy wycenić według war-
tości zbywczej na dzień sporządzenia sprawozdania, czyli według skorygowanej ceny nabycia. Środki 
pieniężne wyrażone w walucie krajowej należy wykazać w wartości nominalnej, a w walutach obcych 
należy wycenić po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez na dzień bilansowy.

IV.  Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe powstają wtedy, gdy zostanie poniesiony koszt dotyczący innego okresu 
niż rozliczeniowy. Pozwalają ustalić rzeczywisty wynik finansowy okresu, ponieważ eliminują z tego 
wyniku część kosztów dotyczącą innych okresów sprawozdawczych. Jest to szczególnie ważne w sy-
tuacji sporządzenia sprawozdania finansowego w okresie upadłości, gdy koszty z nią związane były 
ponoszone we wcześniejszych okresach. Wówczas wszelkie koszty poniesione przed ogłoszeniem upa-
dłości przez właśnie rozliczenia międzyokresowe powinny zostać przeniesione do właściwego okresu 
w wartości rzeczywiście poniesionych nakładów. Działanie takie pozwoli ocenić rzeczywiste koszty po-
stępowania upadłościowego.

AKTYWA RAZEM

Tabela 4. Wycena pasywów podmiotu, wobec którego założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne

PASYWA Stan na dzień
1 2

A.  Kapitał (fundusz) 
własny

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości, składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek 
postawionych w stan likwidacji lub upadłości należy, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania 
upadłościowego, połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go:

 ●  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych i towarzy-
stwach reasekuracji wzajemnej – o udziały własne;

 ●  w spółkach akcyjnych – o należne wkłady na poczet kapitału, jeżeli nie wezwano zainteresowanych 
do ich wniesienia, oraz o akcje własne.

Wszelkie różnice w wycenie należy odnieść pośrednio przez kapitał z aktualizacji wyceny również na 
ten kapitał.

B.  Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania

 

I.  Rezerwy W przypadku gdy kontynuacja działalności jednostki nie jest zasadna, należy utworzyć rezerwy 
na przewidywane koszty likwidacji, które jednostka będzie zobligowana ponosić w trakcie postę-
powania upadłościowego. Można tu mieć na myśli koszty wyceny majątku i jego zbycia, wyna-
grodzenia syndyka, koszty archiwizacji dokumentacji, demontażu, utylizacji składników majątku 
niebezpiecznych dla środowiska lub ich wywozu czy koszty przywrócenia terenu do stanu pierwot-
nego. Nie są to zatem koszty spotykane w trakcie dotychczasowej działalności. Jednocześnie na 
znaczeniu traci rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w związku z tym propo-
nuje się jej zastąpienie rezerwami typowymi dla postępowania upadłościowego. Należy je osza-
cować zgodnie z preliminarzem wydatków, który podlega złożeniu na ręce sędziego komisarza 
przez syndyka zgodnie z art. 306 Prawa upadłościowego i naprawczego. Ponadto w trakcie trwania
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postępowania upadłościowego mogą wystąpić okoliczności, w wyniku których konieczna stanie się we-
ryfikacja utworzonych wcześniej rezerw i jej rozwiązanie. Obecnie zdarzenie to zgodnie z art. 29 ustawy 
o rachunkowości, powinno zostać zaewidencjonowane w korespondencji z kapitałem z aktualizacji wyceny, 
a zaprezentowane w sprawozdaniu jako różnica w kapitale własnym w proponowanym modelu kapitale 
własnym

1.  Rezerwa na przewidy-
wane dodatkowe koszty 
i straty spowodowane 
zaniechaniem lub utra-
tą zdolności do konty-
nuowania działalności, 
w tym:

Przy tworzeniu rezerw koniecznie należy wziąć pod uwagę wszystkie przewidywane koszty związane 
z procesem upadłości i przyszłej likwidacji podmiotu.

a)  osobowe w tym 
z tytułu:

Koszty te są głównie związane z koniecznością wcześniejszego rozwiązania umów o pracę, umów zle-
ceń, umów o dzieło i kontraktów z pracownikami, a w szczególności ze związaną z tym wypłatą odpraw, 
ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy oraz innych należnych świadczeń pracowniczych, powięk-
szonych o koszty ubezpieczeń społecznych w części finansowanych przez pracodawcę.–  odpraw 

pracowniczych, 
ekwiwalentów 
urlopowych, 
i innych świadczeń

–  wynagrodzenia 
syndyka

–  wynagrodzenia 
pracowników 
w trakcie 
postępowania 
upadłościowego

b)  koszty i kary 
związane 
z zerwaniem 
kontraktów

Należy tu zakwalifikować wiarygodnie oszacowane przyszłe koszty, takie jak: kary umowne i odszko-
dowania, koszty przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego. Przykładowo można tu wymienić karę 
umowną z tytułu skrócenia okresu najmu lokalu, jeśli wynika ona z umowy. Kary mogą też dotyczyć 
umów stałych usług świadczonych na rzecz upadłego, typu: telefonów komórkowych, dostaw Interne-
tu, użytkowania oprogramowania, wszelkich umów leasingu. Kosztami mogą być też ewentualne kary 
lub sankcje z powodu zerwania kontraktów lub nienależytego wywiązania się z nich, w przypadku gdy 
upadły jest dostawcą. Jeżeli istnieje możliwość negocjacji ich wysokości, należy je ująć w uprawdopo-
dobnionej wysokości (kwoty nominalnej pomniejszonej o możliwe upusty).

c)  archiwizacja 
dokumentacji

Obowiązek wynika między innymi z art. 76 ustawy o rachunkowości. W przypadku upadłości spółka 
jest zobowiązana ponieść ten koszt jednorazowo, nawet za okres 50 lat. Biorąc pod uwagę stosunkowo 
wysokie ceny tego typu za usługi świadczone przez profesjonalne podmioty i stosunkowo długi okres, 
koszt ten może być znaczący szczególnie w przypadku mniejszych podmiotów. Ze względu na to, iż jest 
on następstwem likwidacji podmiotu, czyli ściśle związanym z postępowaniem upadłościowym, na ten 
cel powinna zostać utworzona rezerwa w wiarygodnie oszacowanej wysokości.

d)  koszty 
środowiskowe

W tej grupie należy wykazać przewidywane koszty związane z demontażem, wywozem, likwidacją 
i utylizacją składników majątku niebezpiecznych dla środowiska. W określonych przypadkach niezbęd-
nymi kosztami likwidacji mogą również okazać się koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
Oczywistym jest, iż koszty te nie wystąpią w przypadku każdego likwidowanego podmiotu, ale w okre-
ślonych przypadkach mogą być one znacząco wyższe niż pozostałe koszty likwidacji. Można tu mieć 
na myśli likwidację podmiotów uciążliwych dla środowiska (np. kopalni, zakładu chemicznego, składu 
węgla), ale też inne podmioty (np. szpital).

e)  koszt sporządzenia 
sprawozdania

Sporządzenie sprawozdania z założeniem kontynuacji działalności, w którym majątek jest wyceniany naj-
częściej według wartości historycznych, jest zdecydowanie tańsze niż sporządzenie sprawozdania z odrzu-
ceniem kontynuacji działalności. Spowodowane jest to głównie faktem, iż sporządzając takie sprawozdanie, 
należy wycenić zarówno całe przedsiębiorstwo, jak i jego składniki według wartości możliwych do uzyskania 
w drodze zbycia. Wyceny takiej może dokonać syndyk masy upadłościowej lub sam upadły, jednak do tego 
celu konieczna jest specjalistyczna wiedza i w związku z tym czynności te są najczęściej powierzane specja-
listycznym podmiotom. Pracochłonność oraz konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy powodują, że 
koszt sporządzenia takiego sprawozdania staje się zdecydowanie wyższy, a dodatkowo związany z prowa-
dzonym postępowaniem upadłościowym. Konieczne staje się również utworzenie rezerwy na koszt sporzą-
dzenia takiego sprawozdania i ich aktualizację w kolejnych latach prowadzonego postępowania.

f)  koszty sądowe Przykładowo w tej grupie można wymienić takie koszty, jak: wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi 
oraz ogłoszeniami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale też wszelkie koszty postępowania przed 
sądem w postaci: opłat sądowych, kosztów sądowego ustanowienia likwidatorów i obsługi prawnej.

g)  pozostałe koszty 
upadłości

W związku z tym, iż powyższa lista koniecznych do utworzenia rezerw nie jest zamknięta i w dużym 
stopniu jest uzależniona od specyfiki działalności upadłej spółki, w ostatniej pozycji rezerw związanych 
z postępowaniem upadłościowym należy uwzględnić wszelkie niewymienione wcześniej konieczne do 
utworzenia rezerwy związane z likwidacją upadłego.

2.  Pozostałe rezerwy Rezerwy niezwiązane z prowadzonym postępowaniem upadłościowym. W związku ze specyfiką postę-
powania upadłościowego trudno jest zakładać działalność w długim okresie, dlatego zasadne staje się 
wykazanie wszelkich rezerw jako krótkoterminowe.

II.  Zobowiązania 
długoterminowe

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawa upadłościowego, „zobowiązania pieniężne upadłego, których termin 
płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości.” Zatem 
wszelkie zobowiązania długoterminowe stają się natychmiast wymagalne i w związku z tym należy
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1.  Wobec jednostek 

powiązanych
je przekształcić w zobowiązania krótkoterminowe. W bilansie sporządzonym po ogłoszeniu upadłości 
w pozycji tej powinna zostać wykazana kwota równa zero lub powinna zostać pominięta. Sporządza-
jąc sprawozdanie na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości i za okresy wcześniejsze, w przypadku 
wystąpienia przesłanek odrzucenia założenia kontynuacji działalności, nie można zakładać funkcjo-
nowania podmiotu w długim okresie i w związku z tym należy stosować zasady analogiczne do zasad 
sporządzania sprawozdania finansowego po ogłoszeniu upadłości.

2.  Wobec pozostałych 
jednostek
a)  kredyty i pożyczki
b)  z tytułu emisji 

dłużnych papierów 
wartościowych

c)  inne zobowiązania 
finansowe

d)  inne
III.  Zobowiązania 

krótkoterminowe
Zgodnie z powyższym, w momencie ogłoszenia upadłości wszystkie zobowiązania upadłego stają się 
krótkoterminowe. Zatem sporządzając sprawozdanie finansowe bez założenia kontynuacji działalno-
ści w tej grupie, należy wykazać wszystkie zobowiązania podmiotu, bez względu na ich wcześniejszy 
okres wymagalności. Mając jednak na względzie, iż sprawozdanie to ma służyć innej grupie odbiorców 
i dostarczać innych informacji niż sprawozdanie sporządzone za wcześniejsze okresy z założeniem kon-
tynuacji działalności, należy również zastosować zdecydowanie inny podział od dotychczasowego, czyli 
zgodny z art. 342 Prawa upadłościowego z zachowaniem zobowiązań w stosunku do kolejnych grup 
interesów.

1.  Wobec wierzycieli 
pierwszej kategorii 
interesu

Należy uwzględnić zobowiązania z tytułu kosztów postępowania upadłościowego, przypadających za czas 
po ogłoszeniu upadłości należności alimentacyjnych oraz renty za wywołanie choroby, niezdolności do pra-
cy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywot-
nią rentę, należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, należności z zawartych przez 
upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, należności powstałych 
z czynności syndyka albo zarządcy oraz należności, które powstały z czynności upadłego dokonanych po 
ogłoszeniu upadłości, niewymagających zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za jego zgodą.

– w tym odsetki Odsetki od powyższych.
2.  Wobec wierzycieli 

drugiej kategorii 
interesu

Zobowiązania przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości z tytułu należności ze stosunku pracy, 
należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należno-
ści alimentacyjnych oraz renty za wywołane choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty 
z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadających za 
dwa ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 
wraz z odsetkami i kosztami egzekucji.

– w tym odsetki Odsetki od powyższych dotyczące ostatniego roku.
3.  Wobec wierzycieli 

trzeciej kategorii 
interesu

Zobowiązania z tytułu podatków i innych danin publicznych oraz pozostałych należności z tytułu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji.

– w tym odsetki Odsetki od powyższych.
4.  Wobec wierzycieli 

czwartej kategorii 
interesu

Zobowiązania z tytułu innych należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w kategorii piątej, wraz 
z odsetkami za ostatni rok przed datą ogłoszenia upadłości, z odszkodowaniem umownym, kosztami 
procesu i egzekucji.

– w tym odsetki Odsetki od powyższych.
5.  Wobec wierzycieli 

piątej kategorii interesu
Zobowiązania z tytułu odsetek, które nie należą do wyższych kategorii, w kolejności, w jakiej podlega 
zaspokojeniu kapitał, a także z tytułu sądowych i administracyjnych kar, grzywien oraz należności z ty-
tułu darowizn i zapisów.

– w tym odsetki Odsetki od powyższych.
6.  Pozostałe Zobowiązania niewymienione powyżej.
3.  Fundusze specjalne W sprawozdaniach finansowych spółek kapitałowych, sporządzonych z założeniem kontynuacji dzia-

łalności; w tej pozycji najczęściej są wykazywane zarezerwowane przez jednostkę środki na określo-
ne cele będące w dyspozycji spółki, lecz niezaliczane do jej kapitału własnego. Można tu przykładowo 
wymienić: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych. W związku z tym, że w momencie ogłoszenia upadłości podmiot traci status zakładu pracy 
chronionej i nie ma obowiązku tworzenia odpisów na zfśs, zachowanie tej pozycji traci sens. Dlatego 
proponuje się, aby pominąć ją w sprawozdaniu sporządzonym bez założenia kontynuacji działalności, 
a pozostałe środki wykazać jako kapitał własny.

IV.  Rozliczenia 
międzyokresowe

 

1.  Ujemna wartość firmy W sprawozdaniach finansowych sporządzonych bez założenia kontynuacji działalności informacja pły-
nąca z tej pozycji ma niewielkie znaczenie i w związku z tym wcześniej wykazana wartość powinna 
korygować kapitał własny.

2.  Inne rozliczenia 
międzyokresowe

W kolejnych sprawozdaniach sporządzanych w trakcie postępowania upadłościowego pozycja ta traci 
sens w świetle zaproponowanego wcześniej odrzucenia zasady współmierności przychodów i kosztów.

– długoterminowe
– krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
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WESZŁY W ŻYCIE
28 kwietnia 2013 r.
TRANSAKCJE HANDLOWE
Ustawa z 8 marca 2013 r. 
o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych

Omawiana ustawa określa szczegól-
ne uprawnienia wierzyciela i obowiąz-
ki dłużnika w związku z terminami za-
płaty w transakcjach handlowych. 
Przepisy ustawy stosuje się do transak-
cji handlowych, których wyłącznymi 
stronami są:
1)  przedsiębiorcy w rozumieniu prze-

pisów art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodar-
czej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, 
poz. 1447 z późn. zm.);

2)  podmioty prowadzące działalność, 
o której mowa w art. 3 ustawy 
z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej;

3)  podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 
z późn. zm.);

4)  osoby wykonujące wolny zawód;
5)  oddziały i przedstawicielstwa 

przedsiębiorców zagranicznych;
6)  zagraniczni przedsiębiorcy, o któ-

rych mowa w art. 1 ustawy z 6 lip-
ca 1982 r. o zasadach prowadzenia 
na terytorium Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej działalności go-
spodarczej w zakresie drobnej wy-
twórczości przez zagraniczne 
osoby prawne i fizyczne (t.j. Dz.U. 
z 1989 r. nr 27, poz. 148 z późn. 
zm.), prowadzący przedsiębior-
stwa na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej;

7)  przedsiębiorcy z państw członkow-
skich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej.

Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1)  długów objętych postępowaniami 

prowadzonymi na podstawie prze-
pisów ustawy z 28 lutego 2003 r. 
– Prawo upadłościowe i naprawcze 

(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 
z późn. zm.);

2)  umów, na podstawie których są wy-
konywane czynności bankowe w ro-
zumieniu przepisów art. 5 ust. 1 i 2 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1376 z późn. zm.);

3)  umów, których stronami są wyłącz-
nie podmioty zaliczane do sektora 
finansów publicznych w rozumie-
niu przepisów o finansach publicz-
nych;

4)  dostaw i usług, do których stosuje 
się przepis art. 346 ust. 1 lit. b Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej.

Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli 
strony transakcji handlowej, z wyłą-
czeniem podmiotu publicznego będą-
cego podmiotem leczniczym, przewi-
działy w umowie termin zapłaty 
dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może 
żądać odsetek ustawowych po upły-
wie 30 dni, liczonych od dnia spełnie-
nia swojego świadczenia i doręczenia 
dłużnikowi faktury lub rachunku, po-
twierdzających dostawę towaru lub 
wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale 
nie dłużej niż do dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego.

W przypadku gdy termin zapłaty 
nie został określony w umowie, wie-
rzycielowi, bez wezwania, przysługu-
ją odsetki ustawowe, po upływie 30 
dni, liczonych od dnia spełnienia swo-
jego świadczenia do dnia zapłaty, ale 
nie dłużej niż do dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego.

W transakcjach handlowych 
– z wyłączeniem transakcji, w któ-
rych dłużnikiem jest podmiot pu-
bliczny – wierzycielowi, bez wezwa-
nia, przysługują odsetki w wysokości 
odsetek za zwłokę określanej na pod-
stawie art. 56 § 1 ustawy z 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. 
zm.), chyba że strony uzgodniły wyż-
sze odsetki, za okres od dnia wyma-
galności świadczenia pieniężnego do 
dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącz-
nie następujące warunki:
1)  wierzyciel spełnił swoje świadcze-

nie;

2)  wierzyciel nie otrzymał zapłaty 
w terminie określonym w umowie 
albo wezwaniu.

Termin zapłaty określony w umowie 
nie może przekraczać 60 dni, liczo-
nych od dnia doręczenia dłużnikowi 
faktury lub rachunku, potwierdzają-
cych dostawę towaru lub wykonanie 
usługi, chyba że strony ustalą inaczej 
i pod warunkiem że ustalenie to nie 
jest sprzeczne ze społeczno-gospodar-
czym celem umowy i zasadami współ-
życia społecznego oraz jest obiektyw-
nie uzasadnione, biorąc pod uwagę 
właściwość towaru lub usługi.

Wierzycielowi, od dnia nabycia 
uprawnienia do odsetek, bez wezwa-
nia, przysługuje od dłużnika z tytułu 
rekompensaty za koszty odzyskiwania 
należności równowartość kwoty 40 
euro przeliczonych na złote według 
średniego kursu euro ogłoszonego 
przez NBP ostatniego dnia roboczego 
miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym świadczenie pieniężne stało 
się wymagalne.

Jeżeli strony transakcji handlowej 
zastrzegły w umowie, że świadczenie 
pieniężne będzie następować częścia-
mi, uprawnienie do:
1)  odsetek – przysługuje w stosunku 

do niezapłaconej części;
2)  kwoty od dłużnika z tytułu rekom-

pensaty za koszty odzyskiwania na-
leżności – przysługuje odrębnie do 
niezapłaconej części.

Warto nadmienić, że nieważne są 
postanowienia umowy wyłączające 
lub ograniczające przedstawione 
uprawnienia wierzyciela lub obowiąz-
ki dłużnika.

Do transakcji handlowych zawar-
tych przed dniem wejścia w życie 
omawianej ustawy stosuje się dotych-
czasowe przepisy. W przypadku trans-
akcji handlowych zawieranych w wy-
niku przeprowadzenia postępowań 
o udzielenie zamówienia publiczne-
go, na podstawie przepisów ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó-
wień publicznych, wszczętych przed 
dniem wejścia w życie ustawy, należy 
stosować przepisy dotychczasowe.
Dz.U. z 2013 r., poz. 403

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 15 MAJA 2013 R.

✔ PODRÓŻE SŁUŻBOWE POZA GRANICAMI KRAJU (cz. 2)
WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH – OD 1 MARCA 2013 R.

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu 
na nocleg

1 2 3 4 5
1 Afganistan EUR 47 140
2 Albania EUR 41 120
3 Algieria EUR 50 200
4 Andora jak w Hiszpanii
5 Angola USD 61 180
6 Arabia Saudyjska EUR 45 180
7 Argentyna USD 50 150
8 Armenia EUR 42 145
9 Australia AUD 88 250

10 Austria EUR 52 130
11 Azerbejdżan EUR 43 150
12 Bangladesz USD 50 120
13 Belgia EUR 48 160
14 Białoruś EUR 42 130
15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100
16 Brazylia EUR 43 120
17 Bułgaria EUR 40 120
18 Chile USD 60 120
19 Chiny EUR 55 170
20 Chorwacja EUR 42 125
21 Cypr EUR 43 160
22 Czechy EUR 41 120
23 Dania DKK 406 1 300
24 Egipt USD 55 150
25 Ekwador USD 44 110
26 Estonia EUR 41 100
27 Etiopia USD 55 300
28 Finlandia EUR 48 160
29 Francja EUR 50 180
30 Grecja EUR 48 140
31 Gruzja EUR 43 140
32 Hiszpania EUR 50 160
33 Indie EUR 38 190
34 Indonezja EUR 41 110
35 Irak USD 60 120
36 Iran EUR 41 95
37 Irlandia EUR 52 160
38 Islandia EUR 56 160
39 Izrael EUR 50 150
40 Japonia JPY 7 532 22 000
41 Jemen USD 48 160
42 Jordania EUR 40 95
43 Kambodża USD 45 100
44 Kanada CAD 71 190
45 Katar EUR 41 200
46 Kazachstan EUR 41 140
47 Kenia EUR 41 150
48 Kirgistan USD 41 150
49 Kolumbia USD 49 120
50 Kongo, Demokratyczna 

Republika Konga
USD 66 220

51 Korea Południowa EUR 46 170
52 Koreańska Republika 

Ludowo-Demokratyczna
EUR 48 170

53 Kostaryka USD 50 140
54 Kuba EUR 42 110
55 Kuwejt EUR 39 200
56 Laos USD 54 100
57 Liban USD 57 150
58 Libia EUR 52 100
59 Liechtenstein jak w Szwajcarii
60 Litwa EUR 39 130
61 Luksemburg jak w Belgii
62 Łotwa EUR 57 132

1 2 3 4 5
63 Macedonia EUR 39 125
64 Malezja EUR 41 140
65 Malta EUR 43 180
66 Maroko EUR 41 130
67 Meksyk USD 53 140
68 Mołdowa EUR 41 85
69 Monako jak we Francji
70 Mongolia EUR 45 140
71 Niderlandy EUR 50 130
72 Niemcy EUR 49 150
73 Nigeria EUR 46 240
74 Norwegia NOK 451 1 500
75 Nowa Zelandia USD 58 180
76 Oman EUR 40 240
77 Pakistan EUR 38 200
78 Palestyńska Władza Narodowa jak w Izraelu
79 Panama USD 52 140
80 Peru USD 50 150
81 Portugalia EUR 49 120
82 Republika Południowej Afryki USD 52 275
83 Rosja EUR 48 200
84 Rumunia EUR 38 100
85 San Marino jak we Włoszech
86 Senegal EUR 44 120
87 Republika Serbii i Republika 

Czarnogóry
EUR 40 100

88 Singapur USD 56 230
89 Słowacja EUR 43 120
90 Słowenia EUR 41 130
91 Stany Zjednoczone Ameryki 

(USA), w tym:
USD 59 200

– Nowy Jork 350
– Waszyngton 300

92 Syria USD 50 150
93 Szwajcaria CHF 88 200
94 Szwecja SEK 459 1 800
95 Tadżykistan EUR 41 140
96 Tajlandia USD 42 110
97 Tanzania USD 53 150
98 Tunezja EUR 37 100
99 Turcja USD 53 173

100 Turkmenistan EUR 47 90
101 Ukraina EUR 41 180
102 Urugwaj USD 50 80
103 Uzbekistan EUR 41 140
104 Wenezuela USD 60 220
105 Węgry EUR 44 130
106 Wielka Brytania GBP 35 200
107 Wietnam USD 53 160
108 Włochy EUR 48 174
109 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100
110 Zimbabwe EUR 39 90
111 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 200
112 Państwa inne niż wymienione 

w lp.1–111
EUR 41 140

Przy podróżach do:
– Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
– Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,
– Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.

Podstawa prawna:

● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnione-
mu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).

Opracował Adam Malinowski
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Dziennik Gazeta Prawna 
wydanie magazynowe

na weekend

Jeszcze więcej do czytania:
magazynowe wydanie DGP z inspirującymi tekstami o tematyce gospodarczej 
i społecznej, wywiadami z ludźmi biznesu, felietonami

żółta Gazeta Prawna z sekcjami: podatki, prawo pracy i prawo gospodarcze

dodatek Kultura z programem telewizyjnym, recenzjami filmów, książek, 
spektakli i wystaw

Prawo na co dzień, a w nim porady dla każdego napisane przystępnym językiem, 
zilustrowane przykładami z życia

Zawsze od piątku w kioskach!


