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Już 9 lipca 2013 r. przeczytasz o prawie ubezpieczeń
Kontrola pracowników 
na zwolnieniach 
lekarskich

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do 
ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 
ubezpieczonych, a także ZUS – w stosun-
ku do ubezpieczonych, którym wypłaca 
zasiłki, są uprawnieni do kontrolowania 
ubezpieczonych w zakresie prawidłowo-
ści wykorzystywania zwolnień lekarskich 
od pracy zgodnie z ich celem oraz do for-
malnej kontroli tych zwolnień. Celem 
kontroli prawidłowości wykorzystywa-
nia zwolnień lekarskich od pracy z powo-
du choroby jest ustalenie, czy pracownik 
w okresie orzeczonej niezdolności do 
pracy nie wykonuje pracy zarobkowej 
albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od 
pracy w sposób niezgodny z jego celem. 
Jeżeli w czasie kontroli zostanie stwier-
dzona choćby jedna z tych okoliczności, 
pracownik utraci prawo do zasiłku cho-
robowego za cały okres objęty zaświad-
czeniem lekarskim. Wyjątek od tej zasa-
dy dotyczy zaświadczenia lekarskiego 
obejmującego okres pobytu w szpitalu 
i poszpitalny okres niezdolności do pra-
cy. W przypadku gdy zwolnienie lekar-
skie, w czasie trwania którego została 
przeprowadzona kontrola, obejmowało 
zarówno okres pobytu w szpitalu, jak 
i poszpitalny okres niezdolności do pra-
cy, utrata prawa do zasiłku chorobowego 
dotyczy tylko okresu niezdolności do pra-
cy po wypisaniu pracownika ze szpitala.

Obniżenie zasiłku 
chorobowego o 25%

Obniżenie zasiłku chorobowego o 25% 
jest stosowane w sytuacji nietermino-

wego dostarczenia przez pracownika 
zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA 
płatnikowi tego zasiłku, tj. pracodawcy 
albo ZUS. Pracownicy powinni dostar-
czać zwolnienia lekarskie płatnikowi 
składek, nawet jeśli zasiłek wypłaca im 
ZUS. Płatnik, który nie jest uprawniony 
do wypłaty zasiłków, ponieważ w listo-
padzie poprzedniego roku zgłaszał do 
ubezpieczenia chorobowego nie więcej 
niż 20 ubezpieczonych, ma obowiązek 
niezwłocznie przekazać zaświadczenie 
lekarskie do ZUS, podając datę dostar-
czenia zaświadczenia przez ubezpieczo-
nego (wpisując ją na odwrocie zwolnie-
nia i poświadczając ten wpis pieczątką 
i podpisem upoważnionej osoby). Przy 
ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia 
się dnia, w którym pracownik otrzymał 
zaświadczenie lekarskie. Zatem termin 
7 dni, w jakim pracownik powinien 
dostarczyć zwolnienie lekarskie, nale-
ży liczyć od dnia następnego po dniu 
otrzymania tego zwolnienia przez ubez-
pieczonego. Przyjmuje się, że ubezpie-
czony otrzymał zwolnienie w dniu jego 
wystawienia przez lekarza.

Wynagrodzenie 
chorobowe 
na przełomie 
roku kalendarzowego

Gdy niezdolność do pracy przypada 
na przełomie roku, świadczenie, jakie 
będzie przysługiwało pracownikowi 
od 1 stycznia następnego roku, zależy 
od tego, czy 31 grudnia poprzedniego 
roku pracownik miał prawo do wyna-
grodzenia za czas choroby czy do za-
siłku chorobowego. Jeżeli 31 grudnia 

pracownik miał prawo do wynagrodze-
nia chorobowego, to z uwagi na fakt, 
że w poprzednim roku kalendarzowym 
nie wykorzystał w całości zagwaranto-
wanego przepisami k.p. limitu 14/33 
dni – od 1 stycznia następnego roku 
temu pracownikowi nadal przysługuje 
prawo do wynagrodzenia chorobowe-
go. W takim przypadku od 1 stycznia 
okres 14/33 dni jest liczony ponownie. 
Jeżeli pracownik w roku kalendarzo-
wym chorował dłużej niż 14/33 dni 
i za okres ten pobierał wynagrodzenie 
chorobowe, a 31 grudnia przysługu-
je mu zasiłek chorobowy, wówczas od 
1 stycznia temu pracownikowi nadal 
przysługuje zasiłek chorobowy. Zasiłek 
przysługuje za cały nieprzerwany okres 
niezdolności do pracy, aż do wyczer-
pania pełnego 182- lub 270-dniowego 
okresu zasiłkowego.

Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 26
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Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby 
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Najem 
w działalności 
gospodarczej

Umowa najmu jest powszechnie znaną i stosowaną umową. Choć na 
pierwszy rzut oka jest to prosta konstrukcja, w praktyce budzić może jed-
nak wiele wątpliwości. Najem polega na tym, że jedna strona czasowo 
i za wynagrodzeniem udostępnia rzecz drugiej stronie do korzystania. 
Nie następuje przy tym zmiana właściciela rzeczy. Według zasad okre-
ślonych w umowie i w Kodeksie cywilnym prawa właściciela są czasowo 
ograniczone na rzecz osoby korzystającej z rzeczy. 

Przepisy o najmie komplikuje traktowanie przez ustawodawcę najmu 
lokali jako osobnego rodzaju tej umowy. Przy analizie tego aspektu umo-
wy najmu należy pamiętać o konieczności uwzględnienia – obok Kodek-
su cywilnego – przepisów szczególnych, chroniących najemców lokali 
mieszkalnych.

W „Poradniku” omawiamy szczegółowo zasady najmu lokalu użytko-
wego i mieszkania. Analizujemy prawa i obowiązki stron, problem kaucji 
oraz zgodnego z prawem wypowiadania umowy. Wyjaśniamy ponadto, 
czym jest najem okazjonalny oraz przedstawiamy podatkowe kwestie 
związane z rozliczaniem kosztów zakwaterowania pracowników i zlece-
niobiorców.

Zapraszamy do lektury.
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Umowa najmu 
lokalu użytkowego
Umowa najmu nieruchomości lub po-
mieszczenia zawierana na dłużej niż rok 
powinna być sporządzona na piśmie. Na-
leży w niej określić wysokość czynszu. 
Dla zabezpieczenia roszczeń można sko-
rzystać z poręczenia.

Dane stron i lokalu

Umowa najmu powinna być sporządzona na 
piśmie. Należy w niej określić datę i miejsce za-
warcia oraz strony – wynajmującego (właści-
ciela) i najemcę. Rodzaj danych dotyczących 
stron zależy od ich statusu. Przedsiębiorca po-
daje firmę, siedzibę, numer, pod jakim figuru-
je w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewi-
dencji gminnej. Przedsiębiorca będący spółką 
z o.o., akcyjną lub komandytowo-akcyjną musi 
również wpisać wysokość kapitału zakładowe-
go i NIP. Osoba fizyczna wskazuje imię i na-
zwisko, adres i numer dowodu tożsamości.

Umowa musi określać nie tylko jej przed-
miot, ale także tytuł prawny wynajmującego 
do lokalu, np. właściciel czy najemca z pra-
wem podnajmu. Lokal musi być dokładnie 
oznaczony. Należy podać adres, jego po-
wierzchnię, liczbę pomieszczeń, kondygna-
cję, na której się znajduje, i przeznaczenie 
– np. lokal handlowy, produkcyjny. Jeśli w lo-
kalu znajduje się wyposażenie (meble, urzą-
dzenia), jego wykaz sporządza się w załącz-
niku do umowy.

Zapisy w umowie

Umowa może być zawarta na czas oznaczo-
ny (np. rok, do końca roku, na 6 miesięcy itp.) 
albo nieoznaczony. Jeśli najem zawarty jest 
na czas dłuższy niż 10 lat (a pomiędzy przed-
siębiorcami dłuższy niż 30 lat), po upływie 
tego terminu uznaje się go za zawarty na czas 
nieoznaczony. 

W umowie należy też określić wysokość 
czynszu – w jakim terminie i w jaki sposób bę-
dzie płatny. Dobrze jest też zawrzeć klauzulę 
waloryzacji czynszu – wskazać, jak często 
może być przeprowadzana i według jakich 
kryteriów. 

Kodeks cywilny liberalnie podchodzi do 
kwestii podwyżek, do takich umów nie odno-

szą się restrykcyjne zasady dotyczące lokato-
rów. Jeśli strony nie przyjmą odmiennych 
ustaleń w umowie, wynajmujący może pod-
wyższyć czynsz, wypowiadając jego dotych-
czasową wysokość najpóźniej na miesiąc na-
przód, na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Strony powinny ponadto określić, kto będzie 
ponosił koszty użytkowania mediów – m.in. 
zużycia wody, gazu, prądu, centralnego ogrze-
wania, wywozu nieczystości, odśnieżania, 
utrzymania porządku. 

Dla zabezpieczenia roszczeń umownych 
można skorzystać z poręczenia lub np. zażą-
dać od najemcy kaucji, stanowiącej wielokrot-
ność miesięcznego czynszu. W umowie należy 
podać jej wysokość i termin zwrotu, a także 
czy i w jaki sposób będzie waloryzowana.

■ ZAPAMIĘTAJ
Najem lokalu użytkowego regulują przepi-
sy Kodeksu cywilnego, chyba że strony 
przyjmą w umowie inne ustalenia. Do lo-
kali użytkowych nie stosuje się restrykcyj-
nych przepisów ustawy o ochronie praw 
lokatorów. Dzięki temu łatwiej jest taką 
umowę zawrzeć i rozwiązać.

Odpowiedzialność 
wynajmującego

Wynajmujący powinien wydać najemcy lo-
kal w stanie przydatnym do umówionego 
użytku i utrzymywać go w takim stanie przez 
czas trwania najmu. 

Drobne nakłady połączone ze zwykłym 
używaniem rzeczy (np. wezwanie hydraulika 
albo wymiana żarówek) obciążają najemcę. 

Jeżeli lokal uległ zniszczeniu z powodu 
okoliczności, za które wynajmujący odpowie-
dzialności nie ponosi (np. najemca doprowa-
dził do zalania pomieszczeń), wynajmujący 
nie ma obowiązku przywrócenia stanu po-
przedniego. 

Wady lokalu

Niekiedy zdarza się, że wynajmowane po-
mieszczenie po bliższych oględzinach okazu-
je się wadliwe – nie ma właściwości, o któ-
rych zapewniał wynajmujący, bądź też ma 

podnajem

najemca
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nawet wadę prawną – np. należy do innej 
osoby.

Jeżeli lokal ma wady, które ograniczają 
jego przydatność do umówionego użytku, na-
jemca może żądać odpowiedniego obniżenia 
czynszu za czas trwania wad. Jeżeli w chwili 
przekazania miał wady, które uniemożliwiają 
przewidziany w umowie użytek, albo jeżeli 
wady takie powstały później, a wynajmujący 
mimo otrzymanego zawiadomienia nie usu-
nął ich w odpowiednim czasie, albo jeżeli 
wady usunąć się nie dadzą, najemca może 
wypowiedzieć najem bez terminów wypowie-
dzenia. Do wad nieusuwalnych można zali-
czyć np. krzywą ścianę. 

Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu 
wad, jak również uprawnienie do wypowie-
dzenia nie przysługuje najemcy, jeżeli 
w chwili zawarcia umowy wiedział o wa-
dach. Jeżeli jednak wady najętego lokalu są 
tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy 
lub jego domowników albo osób u niego za-
trudnionych, np. ściany pokryte są toksyczną 
substancją grzybobójczą, najemca może wy-
powiedzieć umowę bez zachowania termi-
nów wypowiedzenia, chociażby nawet wie-
dział o wadach.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca jednoosobowy podpisał 
umowę najmu pawilonu handlowego 
w centrum handlowym z czynszem 
w wysokości 2000 zł netto miesięcznie. 
W protokole przekazania lokalu znala-
zła się adnotacja: okno wychodzące na 
podwórko jest nieszczelne, naprawa ob-
ciąża wynajmującego, który zobowiązu-
je się dokonać jej w ciągu 30 dni od dnia 
przekazania lokalu. W takiej sytuacji 
nie jest możliwe obniżenie czynszu z ty-
tułu jawnej wady lokalu.

Obowiązki najemcy

Najemca powinien przez czas trwania naj-
mu używać lokalu w sposób określony 
w umowie, a gdy umowa nie reguluje tych 
kwestii – w sposób odpowiadający właściwo-
ściom i przeznaczeniu lokalu. Nie ma on pra-
wa zmienić przeznaczenia pomieszczeń, 
szczególnie gdy zmiana może wpłynąć na 
jego stan, czy nawet zagrozić budowie jego 
struktury. Może tak być, gdy np. lokal wyna-
jęto na cele pracy biurowej, a w rzeczywisto-

ści będzie przekształcony w warsztat wyposa-
żony w ciężki sprzęt. 

Na wszelkie zmiany najemca musi uzyskać 
zgodę wynajmującego lokal. Jeśli o nią nie 
wystąpi i jej nie uzyska, nie ma prawa zmie-
niać przeznaczenia lokalu odmiennie niż to 
wynika z zawartej umowy najmu czy właści-
wości nieruchomości. Jeśli to jednak zrobi na 
własną rękę, wynajmujący może go upomnieć 
i nakazać użytkowanie lokalu w celach, do 
których został wynajęty. Brak reakcji na upo-
mnienia pozwala wynajmującemu wypowie-
dzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
Takie prawo przysługuje mu również, gdy na-
jemca zaniedbuje lokal do tego stopnia, że 
może to spowodować szkody czy całkowite 
zniszczenia pomieszczeń, np. dewastacja wy-
posażenia (art. 667 § 1 k.c.). 

✔ CO NA TO SĄD?
Dokonanie przez najemcę w lokalu zajmowa-
nym na podstawie przydziału wyłącznie jako 
pracowni malarskiej przeróbek przystosowu-
jących lokal użytkowy na mieszkalny bez zgo-
dy wynajmującego jest sprzeczne z przezna-
czeniem tego lokalu (art. 667 k.c.).
Uchwała Sądu Najwyższego z 11 paździer-
nika 1990 r., III CZP 57/90, niepublikowana

Najemca może oddać lokal w całości lub 
części osobie trzeciej do bezpłatnego używa-
nia albo w podnajem, tylko jeśli uzyska zgodę 
wynajmującego. Najemca i osoba trzecia są 
wtedy odpowiedzialni względem wynajmują-
cego za to, że lokal będzie używany zgodnie 
z obowiązkami wynikającymi z umowy. Na-
jemcę obciążają niektóre naprawy i nakłady 
w lokalu – są to np. drobne naprawy podłóg, 
drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz 
wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak 
również naprawy instalacji i urządzeń zapew-
niających korzystanie ze światła, ogrzewania, 
dopływu i odpływu wody. Najemca może za-
łożyć oświetlenie, gaz, telefon, radio i inne 
podobne urządzenia, chyba że sposób ich za-
łożenia sprzeciwia się przepisom albo zagra-
ża bezpieczeństwu. Jeżeli potrzebne jest 
współdziałanie wynajmującego, najemca 
może tego żądać za zwrotem kosztów.

Wypowiedzenie umowy

Podstawowym trybem rozwiązania umowy 
najmu lokalu użytkowego jest wypowiedze-
nie. W zasadzie dotyczy ono stosunków praw-
nych o charakterze ciągłym, a zatem nie jest 

wady

zwrot
kosztów
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możliwe wypowiedzenie najmu na czas okre-
ślony. W praktyce jednak, jeśli stosowny zapis 
znajdzie się w umowie, to można z niego sko-
rzystać. 

Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczo-
ny, zarówno wynajmujący, jak i najemca 
mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem 
terminów przyjętych w umowie, a jeśli ich 
brak, z zachowaniem terminów ustawowych 
(art. 673 § 1 k.c.). Ustawowe terminy wypo-
wiedzenia są następujące:

 ● gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu 
dłuższych niż miesiąc, najem można wypo-
wiedzieć najpóźniej na trzy miesiące na-
przód na koniec kwartału kalendarzowego;

 ● gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na 
miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalen-
darzowego;

 ● gdy czynsz jest płatny w krótszych odstę-
pach czasu – na trzy dni naprzód,

 ● gdy najem jest dzienny – na jeden dzień na-
przód.
Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, 

zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą 
wypowiedzieć najem w wypadkach określo-
nych w umowie. Jeśli strony tolerują dalsze 
zajmowanie lokalu użytkowego po wygaśnię-
ciu umowy, należy domniemywać, że najem 
został przedłużony na czas nieoznaczony. 

Po zakończeniu najmu najemca obowiąza-
ny jest wydać lokal w stanie niepogorszonym; 
jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zu-
życie będące następstwem prawidłowego 
używania. Jeżeli najemca ulepszył lokal, wy-
najmujący może według swego wyboru albo 
zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpo-
wiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo 
żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

✔ CO NA TO SĄD?
Zbycie przedmiotu najmu po upływie terminu 
wypowiedzenia prowadzi do przejścia upraw-
nienia do żądania zwrotu rzeczy (art. 675 § 1 
k.c.) na jej nowego właściciela. Wprawdzie 
w hipotezie art. 678 § 1 k.c. mowa wprost 
o „zbyciu rzeczy najętej w czasie trwania naj-
mu”, ale przesłanka ta nie powinna być jednak 
interpretowana w sposób literalny. Istotą tej re-
gulacji jest bowiem wstąpienie przez nabywcę 
w sytuację prawną zbywcy, a więc we wszyst-
kie prawa i obowiązki związane ze stosunkiem 
najmu. W wypadku zbycia przedmiotu najmu 
dochodzi więc do przekształcenia podmio-
towego, w wyniku którego nabywca zajmuje 
w stosunku prawnym miejsce zbywcy.
Wyrok Sądu Najwyższego z 29 październi-
ka 2010 r., I CSK 625/09, niepublikowany

Zapłata czynszu

Jeżeli termin płatności nie jest określony 
w umowie, czynsz powinien być płacony 
z góry, a mianowicie:

 ● jeżeli najem ma trwać nie dłużej niż mie-
siąc – za cały czas najmu,

 ● jeżeli najem ma trwać dłużej niż miesiąc 
albo gdy umowę zawarto na czas nieozna-
czony – co miesiąc do 10. dnia miesiąca.
Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń 

dodatkowych, z którymi najemca zalega nie 
dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu 
ustawowe prawo zastawu na rzeczach rucho-
mych najemcy wniesionych do przedmiotu 
najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zaję-
ciu (np. przedmioty osobiste). Prawo to wy-
gasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną 
wyniesione z lokalu. 

Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu 
obciążonych rzeczy i zatrzymać je na własne ry-
zyko, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłaco-
ny lub zabezpieczony. Jeżeli najemca dopusz-
cza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za 
dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może 
najem wypowiedzieć bez terminów wypowie-
dzenia. Ma też prawo żądać zapłaty odsetek 
ustawowych od zaległości. Jeżeli lokator do-
puszcza się zwłoki (czyli zawinionego opóźnie-
nia) z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne 
okresy płatności, a wynajmujący zamierza na-
jem wypowiedzieć bez zachowania terminów 
wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najem-
cę na piśmie, udzielając mu dodatkowego mie-
sięcznego terminu do zapłaty zaległości.

■ ZAPAMIĘTAJ
Ustawowe prawo zastawu na rzeczach ru-
chomych najemcy wniesionych do przed-
miotu najmu przysługuje dla zabezpiecze-
nia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, 
z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 659 Kodeksu cywilnego
§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący 
zobowiązuje się oddać najemcy rzecz 
do używania przez czas oznaczony lub 
nie oznaczony, a najemca zobowiązuje 
się płacić wynajmującemu umówiony 
czynsz.
§ 2. Czynsz może być oznaczony w pie-
niądzach lub w świadczeniach innego 
rodzaju.

ustawowe 
terminy

odsetki
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Umowa najmu mieszkania
Podstawowe zasady dotyczące najmu lo-
kali mieszkalnych znajdują się w Kodek-
sie cywilnym i w ustawie o ochronie 
praw lokatorów. Przepisy tam zawarte 
nakładają na wynajmującego i najemcę 
wiele obowiązków. Określają przy tym 
zasady wypowiadania takich umów.

Prawa i obowiązki stron 
umowy najmu

Umowa najmu polega na oddaniu do uży-
wania mieszkania w zamian za comiesięczny 
czynsz. Ma ona przy tym podwójny charakter 
– dlatego omówimy najpierw prawa i obo-
wiązki stron wynikające z ustawy z 23 kwiet-
nia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 
poz. 93 z późn. zm., dalej „k.c.”), a następnie 
z regulacji szczegółowych. 

I tak najemcę obciążają drobne naprawy 
i nakłady w lokalu – są to np. drobne naprawy 
podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, 
podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wej-
ściowych, jak również naprawy instalacji 
i urządzeń technicznych, zapewniających ko-
rzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, do-
pływu i odpływu wody. Jeżeli wady najętego 
lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu 
najemcy lub jego domowników albo osób 
u niego zatrudnionych, najemca może wypo-
wiedzieć najem bez zachowania terminów 
wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia 
umowy wiedział o wadach.

Najemca powinien stosować się do porząd-
ku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny 
z uprawnieniami wynikającymi z umowy; po-
winien również liczyć się z potrzebami innych 
mieszkańców i sąsiadów. Może założyć w na-
jętym mieszkaniu oświetlenie elektryczne, 
gaz, telefon, radio i inne podobne urządze-
nia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia 
się przepisom albo zagraża bezpieczeństwu. 
Jeżeli potrzebne jest współdziałanie wynaj-
mującego, najemca może domagać się tego 
współdziałania za zwrotem wynikłych stąd 
kosztów. Jeżeli najemca wykracza w sposób 
rażący lub uporczywy przeciwko obowiązują-
cemu porządkowi domowemu albo przez 
swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzy-
stanie z innych lokali w budynku uciążliwym, 
wynajmujący może wypowiedzieć umowę 
bez zachowania terminów wypowiedzenia. 
Wynajmujący może podwyższyć czynsz, wy-
powiadając dotychczasową wysokość czyn-

szu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec 
miesiąca kalendarzowego.

■ ZAPAMIĘTAJ
Umowa najmu nieruchomości lub po-
mieszczenia na czas dłuższy niż rok powin-
na być zawarta na piśmie. W razie nieza-
chowania tej formy poczytuje się umowę 
za zawartą na czas nieoznaczony.

Warto też wiedzieć, że właściciel ma prawo 
zastawu na rzeczach wniesionych do jego 
mieszkania. Prawo to rozciąga się także na 
ruchomości członków rodziny najemcy razem 
z nim mieszkających. 

Jeżeli lokator dopuszcza się zwłoki z zapła-
tą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy 
płatności, a wynajmujący zamierza najem 
wypowiedzieć bez zachowania terminów wy-
powiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę 
na piśmie, udzielając mu dodatkowego termi-
nu miesięcznego do zapłaty zaległego czyn-
szu. Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest 
oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, 
najem można wypowiedzieć najpóźniej na 
trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca ka-
lendarzowego.

PRZYKŁAD

30 września 2006 r. do umowy najmu 
został wprowadzony zapis, iż w przy-
padku gdy żadna ze stron nie zawiado-
mi drugiej o chęci rozwiązania umowy, 
zostaje ona automatycznie przedłużana 
na następny rok. 1 października 2012 r. 
najemca otrzymał aneks podnoszący 
czynsz. W piśmie podano, że odmowa 
podpisania jest równoznaczna z rozwią-
zaniem najmu. Zgodnie z prawem taka 
sytuacja nie może mieć miejsca. Właści-
ciel może podwyższyć czynsz albo inne 
opłaty za używanie lokalu, wypowiada-
jąc jego dotychczasową wysokość, naj-
później na koniec miesiąca kalen da-
rzowego, z zachowaniem terminów 
wypowiedzenia. Termin wypowiedze-
nia wysokości czynszu albo innych opłat 
za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, 
chyba że strony w umowie ustalą termin 
dłuższy (ale nie krótszy). Jak zatem wi-
dzimy, do unicestwienia umowy może

terminy 
wypowiedzenia

okresy
płatności
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dojść dopiero po upływie ustawowych 
terminów – nie mogą one być krótsze 
niż wskazane 3 miesiące.

Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat 
odpowiadają solidarnie z najemcą stale za-
mieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpo-
wiedzialność osób ogranicza się do wysokości 
czynszu i innych opłat należnych za okres ich 
stałego zamieszkiwania. Oznacza to jednak, 
że właściciel może wybrać osobę zobowiąza-
ną do zapłaty i domagać się od niej spłaty ca-
łości zadłużenia (art. 6881 k.c.). Oczywiście 
będzie to osoba, która daje najlepszą gwaran-
cję takiej spłaty (o której właściciel wie, że bę-
dzie w stanie oddać pieniądze). 

Bez zgody wynajmującego najemca nie 
może oddać lokalu lub jego części do bezpłat-
nego używania ani go podnająć. Zgoda wy-
najmującego nie jest wymagana co do osoby, 
względem której najemca jest obciążony obo-
wiązkiem alimentacyjnym.

Niekiedy najem nie wygasa 
nawet po śmierci

Zdarza się niekiedy, że główny najemca za-
mieszkujący wraz z innymi osobami umrze 
i wtedy aktualny staje się problem „dziedzicze-
nia” uprawnienia do lokalu. Umowa najmu to 
typowy stosunek zobowiązaniowy, który wiąże 
tylko strony, niemniej jednak prawo musi wyjść 
naprzeciw potrzebom praktyki i zagwaranto-
wać mieszkanie współlokatorom zmarłego.

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkal-
nego w stosunek najmu wstępują:

 ● małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
 ● dzieci najemcy i jego współmałżonka; war-

to wiedzieć, że wnuk zmarłego nie należy 
do uprawnionych nawet wtedy, gdy łączyła 
go z najemcą szczególna więź gospodarcza 
i uczuciowa,

 ● inne osoby, wobec których najemca był obo-
wiązany do świadczeń alimentacyjnych,

 ● osoba, która pozostawała faktycznie we 
wspólnym pożyciu z najemcą.
Wymienione osoby wstępują w stosunek 

najmu mieszkania, jeżeli stale zamieszkiwały 
z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmier-
ci. W razie braku wymienionych osób stosu-
nek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Oso-
by, które wstąpiły w stosunek najmu mogą 
wypowiedzieć właścicielowi umowę najmu 
z zachowaniem terminów ustawowych, cho-
ciażby umowa była zawarta na czas oznaczo-
ny (art. 691 k.c.).

Ustawowe terminy 
wypowiedzenia 

Termin wypowiedzenia najmu zależny jest 
od terminu płatności czynszu. I tak:

 ● gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu 
dłuższych niż miesiąc, najem można wypo-
wiedzieć najpóźniej na trzy miesiące na-
przód na koniec kwartału kalendarzowego;

 ● gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na 
miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalen-
darzowego;

 ● gdy czynsz jest płatny w krótszych odstę-
pach czasu – na trzy dni naprzód;

 ● gdy najem jest dzienny – na jeden dzień na-
przód.
Wypowiadając umowę, należy więc prze-

analizować terminy płatności czynszu. Po-
wstaje jednak pytanie, co dzieje się, jeżeli 
spadkobiercy zajmować będą mieszkanie bez 
umowy (bez tytułu prawnego). Wówczas są 
one zobowiązane wobec właściciela do uisz-
czania odszkodowania aż do wyprowadzki. 
Wysokość odszkodowania odpowiada wyso-
kości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać 
z tytułu najmu lokalu. W przypadku gdy wyso-
kość odszkodowania nie pokrywa poniesio-
nych przez właściciela strat, może on żądać od 
spadkobierców odszkodowania uzupełniające-
go. Może też oczywiście usunąć niechcianych 
lokatorów, wszczynając proces eksmisyjny.

Ochrona praw lokatorów

Szczegółowe zasady dotyczące wynajmo-
wania mieszkań znajdziemy w ustawie 
z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. 
nr 31, poz. 266 z późn. zm.). 

Pod pojęciem lokatora rozumiemy najemcę 
lokalu lub osobę używającą lokal na podsta-
wie innego tytułu prawnego niż prawo wła-
sności, a pod pojęciem właściciela wynajmu-
jącego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora 
stosunek prawny uprawniający go do używa-
nia mieszkania.

Umowa o odpłatne używanie mieszkania 
może być zawarta na czas oznaczony lub nie-
oznaczony. Jeśli dotyczy ona lokalu wchodzą-
cego w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
lub innych jednostek samorządu terytorialne-
go, z wyjątkiem lokalu socjalnego lub lokalu 
związanego ze stosunkiem pracy, może być 
zawarta wyłącznie na czas nieoznaczony, 
chyba że zawarcia umowy na czas oznaczony 
żąda lokator.

czynsz

odszkodowanie
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Czy można żądać kaucji

Podpisanie umowy może być uzależnione 
od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpie-
czającej pokrycie należności z tytułu najmu, 
przysługujących wynajmującemu w dniu wy-
prowadzki. Kaucja nie może przekraczać 
dwunastokrotności miesięcznego czynszu za 
dany lokal, obliczonego według stawki czyn-

szu obowiązującej w dniu zawarcia umowy. 
Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

 ● dotyczy najmu lokalu zamiennego lub so-
cjalnego,

 ● jest zawierana w związku z zamianą loka-
lu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez do-
konania jej waloryzacji.
Trzeba pamiętać, że kaucja nie jest stała 

i podlega waloryzacji. Zwrot zwaloryzowanej 

Tabela 1. Obowiązki lokatora i właściciela
Lp. Najemca Wynajmujący
1. Na jem ca jest obo wią za ny utrzy my wać lo kal 

oraz po miesz cze nia, do uży wa nia któ rych 
jest upraw nio ny, we wła ści wym sta nie tech-
nicz nym i hi gie nicz no -sa ni tar nym okre ślo-
nym od ręb ny mi prze pi sa mi oraz prze strze-
gać po rząd ku do mo we go. Na jem ca jest tak że 
obo wią za ny dbać i chro nić przed uszko dze-
niem lub de wa sta cją czę ści bu dyn ku prze-
zna czo ne do wspól ne go użyt ku, jak dźwi gi 
oso bo we, klat ki scho do we, ko ry ta rze, po-
miesz cze nia zsy pów, in ne po miesz cze nia go-
spo dar cze oraz oto cze nie bu dyn ku.

Wy naj mu ją cy jest obo wią za ny do za pew nie-
nia spraw ne go dzia ła nia ist nie ją cych in sta la-
cji i urzą dzeń zwią za nych z bu dyn kiem 
umoż li wia ją cych na jem cy ko rzy sta nie z wo-
dy, pa liw ga zo wych i cie kłych, cie pła, ener gii 
elek trycz nej, dźwi gów oso bo wych oraz in-
nych in sta la cji i urzą dzeń sta no wią cych wy-
po sa że nie lo ka lu i bu dyn ku okre ślo ne od ręb-
ny mi prze pi sa mi. W ra zie od da nia w na jem 
lo ka lu opróż nio ne go przez do tych cza so we go 
na jem cę, wy naj mu ją cy jest obo wią za ny wy-
mie nić zu ży te ele men ty wy po sa że nia lo ka lu. 

2. Na jem cę ob cią ża na pra wa i kon ser wa cja: 
1)  pod łóg, po sa dzek, wy kła dzin pod ło go-

wych oraz ścien nych okła dzin ce ra micz-
nych, szkla nych i in nych, 

2) okien i drzwi, 
3)  wbu do wa nych me bli, łącz nie z ich wy-

mia ną, 
4)  trzo nów ku chen nych, kuch ni i grzej ni-

ków wo dy prze pły wo wej (ga zo wych, 
elek trycz nych i wę glo wych), pod grze-
wa czy wo dy, wa nien, bro dzi ków, mis 
klo ze to wych, zle wo zmy wa ków i umy-
wa lek wraz z sy fo na mi, ba te rii i za wo-
rów czer pal nych oraz in nych urzą dzeń 
sa ni tar nych, w któ re lo kal jest wy po sa-
żo ny, łącz nie z ich wy mia ną, 

5)  osprzę tu i za bez pie czeń in sta la cji elek-
trycz nej, z wy łą cze niem wy mia ny prze-
wo dów oraz osprzę tu an te ny zbior czej, 

6)  pie ców wę glo wych i aku mu la cyj nych, 
łącz nie z wy mia ną zu ży tych ele men tów, 

7)  eta żo we go cen tral ne go ogrze wa nia, 
a w przy pad ku gdy nie zo sta ło ono za in-
sta lo wa ne na koszt wy naj mu ją ce go, tak-
że je go wy mia na, 

8)  prze wo dów od pły wo wych urzą dzeń sa ni-
tar nych aż do pio nów zbior czych, w tym 
nie zwłocz ne usu wa nie ich nie droż no ści; 

9)  in nych ele men tów wy po sa że nia lo ka lu 
i po miesz czeń przy na leż nych przez: 

 a)  ma lo wa nie lub ta pe to wa nie oraz na pra-
wę uszko dzeń tyn ków ścian i su fi tów, 

 b)  ma lo wa nie drzwi i okien, wbu do wa-
nych me bli, urzą dzeń ku chen nych, 
sa ni tar nych i grzew czych. 

Do obo wiąz ków wy naj mu ją ce go na le ży 
w szcze gól no ści: 
1)  utrzy ma nie w na le ży tym sta nie, po rząd-

ku i czy sto ści po miesz czeń i urzą dzeń bu-
dyn ku, słu żą cych do wspól ne go użyt ku 
miesz kań ców, oraz je go oto cze nia, 

2)  do ko ny wa nie na praw bu dyn ku, je go po-
miesz czeń i urzą dzeń, o któ rych mo wa 
w pkt 1, oraz przy wró ce nie po przed nie-
go sta nu bu dyn ku uszko dzo ne go, nie za-
leż nie od przy czyn, z tym że na jem cę 
ob cią ża obo wią zek po kry cia strat po-
wsta łych z je go wi ny, 

3)  do ko ny wa nie na praw lo ka lu, na praw 
lub wy mia ny in sta la cji i ele men tów wy-
po sa że nia tech nicz ne go w za kre sie nie-
ob cią ża ją cym na jem cy, a zwłasz cza: 

 a)  na praw i wy mia ny we wnętrz nych in-
sta la cji: wo do cią go wej, ga zo wej i cie-
płej wo dy – bez ar ma tu ry i wy po sa że-
nia, a tak że na praw i wy mia ny 
we w nętrz nej in sta la cji ka na li za cyj nej, 
cen tral ne go ogrze wa nia wraz z grzej-
ni ka mi, in sta la cji elek trycz nej, an te ny 
zbior czej – z wy jąt kiem osprzę tu, 

 b)  wy mia ny pie ców grzew czych, sto lar ki 
okien nej i drzwio wej oraz pod łóg, po-
sa dzek i wy kła dzin pod ło go wych, 
a tak że tyn ków.

stawka
 czynszu

zamiana 
lokalu
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kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi 
kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego 
w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu 
przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak 
w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. Kau-
cja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od 
dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego wła-
sności przez najemcę, po potrąceniu należno-
ści z tytułu najmu.

PRZYKŁAD

1 sierpnia 2009 r. strony zawarły umo-
wę najmu dwupokojowego mieszkania 
(55 m2) w Warszawie na 3 lata, zabez-
pieczoną kaucją w wysokości 7200 zł 
(miesięczny czynsz wynosił 1200 zł).
W dniu wygaśnięcia umowy czynsz wy-
nosił już 1350 zł, a zatem kaucja do 
zwrotu wzrosła również do kwoty 
8100 zł. Najemcy zalegali jednak z za-
płatą za lipiec 2012 r., a zatem zwraca-
jąc pieniądze, właściciel może odliczyć 
tę kwotę od kaucji i powinien zwrócić 
6750 zł.

Protokół wydania lokalu 
i ulepszenia

Przed wydaniem lokalu najemcy strony 
sporządzają protokół, w którym określają 
stan techniczny i stopień zużycia znajdują-
cych się w nim instalacji i urządzeń. Protokół 
stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie 
mieszkania. 

Najemca może wprowadzić w lokalu ulep-
szenia tylko za zgodą wynajmującego i na 
podstawie pisemnej umowy określającej spo-
sób rozliczeń z tego tytułu. Po wyprowadzce 
najemca jest obowiązany odnowić mieszka-
nie i dokonać w nim obciążających go na-
praw, a także zwrócić wynajmującemu rów-
nowartość zużytych elementów wyposażenia 
technicznego, które znajdowały się w lokalu 
w chwili wydania go najemcy. Jeżeli lokator 
w okresie najmu dokonał wymiany niektó-
rych elementów tego wyposażenia, przysłu-
guje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy 
ich wartości między stanem istniejącym 
w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróż-
nienia. Należne kwoty oblicza się według cen 
obowiązujących w dniu rozliczenia. Oczywi-
ście, by uwiarygodnić żądane kwoty, trzeba 
dysponować fakturami, a przynajmniej para-
gonami ze sklepu. 

Wynajmujący może żądać usunięcia ulep-
szeń wprowadzonych przez najemcę z naru-
szeniem przepisów i przywrócenia stanu po-
przedniego, jeżeli nie naruszy to substancji 
lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwro-
tem ich wartości uwzględniającej stopień zu-
życia.

Podwyżka czynszu

Właściciel może podwyższyć czynsz albo 
inne opłaty za używanie lokalu, wypowiada-
jąc (koniecznie na piśmie) jego dotychczaso-
wą wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca 
kalendarzowego, z zachowaniem terminów 
wypowiedzenia. 

Termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, 
chyba że strony w umowie ustalą termin dłuż-
szy. Podwyżka, w wyniku której wysokość 
czynszu albo innych opłat za używanie lokalu 
w skali roku przekroczy albo następuje z po-
ziomu wyższego niż 3% wartości odtworze-
niowej lokalu, może nastąpić tylko w uzasad-
nionych przypadkach. Na pisemne żądanie 
lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania tego żądania, pod rygorem nie-
ważności podwyżki, przedstawi na piśmie 
przyczynę podwyżki i jej kalkulację. Jeżeli 
właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu 
na poziomie zapewniającym pokrycie wydat-
ków związanych z utrzymaniem lokalu, jak 
również zapewniającym zwrot kapitału 
i zysk, wówczas podwyżkę pozwalającą na 
osiągnięcie tego poziomu uważa się za uza-
sadnioną, o ile mieści się w następujących 
granicach – podwyższając czynsz albo inne 
opłaty za używanie lokalu, właściciel może 
ustalić:

 ● zwrot kapitału w skali roku na poziomie 
nie wyższym niż:
–  1,5% nakładów poniesionych przez wła-

ściciela na budowę albo zakup lokalu lub
–  10% nakładów poniesionych przez 

właściciela na trwałe ulepszenie istnie-
jącego lokalu zwiększające jego war-
tość użytkową – aż do ich pełnego 
zwrotu;

 ● godziwy zysk.

■ ZAPAMIĘTAJ
Podwyżkę czynszu albo innych opłat za 
używanie lokalu w wysokości nieprzekra-
czającej w danym roku kalendarzowym 
średniorocznego wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
w poprzednim roku kalendarzowym uwa-
ża się za uzasadnioną.

stan
 techniczny

zwrot
kapitału
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Można kwestionować 
podwyżkę

Lokator nie jest pozostawiony samemu so-
bie i może zakwestionować wysokość pod-
wyżki, walcząc w sądzie o jej anulowanie 
bądź zracjonalizowanie. W ciągu 2 miesięcy 
od dnia wypowiedzenia lokator może:

 ● odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki – ze 
skutkiem rozwiązania najmu z upływem 
okresu wypowiedzenia; w tej sytuacji loka-
tor jest obowiązany płacić w dotychczaso-
wej wysokości do dnia rozwiązania umowy,

 ● zakwestionować podwyżkę – wnosząc do 
sądu pozew o ustalenie, że podwyżka jest 
niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej 
wysokości; udowodnienie zasadności pod-
wyżki ciąży na właścicielu; lokator z kolei 
musi płacić w dotychczasowej wysokości 
do dnia uprawomocnienia się orzeczenia 
kończącego postępowanie w sprawie.
Jeżeli lokator nie zakwestionuje wysokości 

podwyżki, wówczas musi płacić więcej od 
upływu terminu wypowiedzenia. W przypad-
ku uznania przez sąd podwyżki za zasadną 
(choćby w innej wysokości niż wynikająca 
z wypowiedzenia), obowiązkiem lokatora 
jest zapłata kwoty odpowiadającej różnicy 
między podwyższonym a dotychczasowym 
czynszem – za okres od upływu terminu wy-
powiedzenia. Wskazane zasady nie mają za-
stosowania do podwyżek opłat niezależnych 
od właściciela (woda, światło, gaz, internet).

■ ZAPAMIĘTAJ
Właściciel może podnieść czynsz raz na pół 
roku. Termin ten biegnie od dnia, w któ-
rym podwyżka zaczęła obowiązywać.

W razie podwyższania opłat niezależnych 
od właściciela jest on obowiązany do przed-
stawienia lokatorowi na piśmie zestawienia 
opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia. Lo-
kator obowiązany jest opłacać podwyższone 
opłaty tylko w takiej wysokości, jaka jest nie-
zbędna do pokrycia przez właściciela kosztów 
dostaw. Oczywiście będzie tak tylko w sytu-
acji, gdy lokator nie ma podpisanych umów 
z dostawcami mediów.

Kiedy właściciel może 
wejść do wynajmowanego 
mieszkania

Niekiedy zdarza się, że mamy do czynienia 
z poważną awarią w wynajmowanym miesz-
kaniu. W takim wypadku lokator jest obowią-

zany niezwłocznie udostępnić mieszkanie 
w celu jej usunięcia. 

Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia 
udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo 
wejść w obecności funkcjonariusza Policji lub 
straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to po-
mocy straży pożarnej – także przy jej udziale. 
Jeżeli otwarcie mieszkania nastąpiło pod nie-
obecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale 
z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiąza-
ny zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim 
rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności 
tych sporządza się protokół. Po wcześniejszym 
ustaleniu terminu lokator powinien także udo-
stępnić właścicielowi lokal w celu dokonania:

 ● okresowego, a w szczególnie uzasadnio-
nych wypadkach również doraźnego, prze-
glądu stanu i wyposażenia technicznego 
mieszkania oraz ustalenia zakresu nie-
zbędnych prac i ich wykonania,

 ● zastępczego wykonania przez właściciela 
prac obciążających lokatora.
Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wy-

maga, lokator jest obowiązany przeprowa-
dzić się na koszt właściciela do lokalu za-
miennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. 
Po upływie tego terminu właściciel jest obo-
wiązany udostępnić naprawiony lokal. 
Czynsz za lokal zamienny, bez względu na 
jego wyposażenie techniczne, nie może być 
wyższy niż za lokal dotychczasowy.

Jak zgodnie z prawem 
wypowiedzieć umowę

Wypowiedzenie najmu nie jest łatwe i dla-
tego warto przyjrzeć się bliżej dotyczącym go 
regulacjom. Przede wszystkim powinno być 
pod rygorem nieważności dokonane na pi-
śmie oraz określać przyczynę takiej decyzji. 
Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec 
miesiąca kalendarzowego, właściciel może 
wypowiedzieć najem, jeżeli lokator:

 ● pomimo pisemnego upomnienia nadal uży-
wa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub 
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zanie-
dbuje obowiązki, dopuszczając do powstania 
szkód, niszczy urządzenia przeznaczone do 
wspólnego korzystania przez mieszkańców 
albo wykracza w sposób rażący lub uporczy-
wy przeciwko porządkowi domowemu;

 ● jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych 
opłat za używanie lokalu co najmniej za 
trzy pełne okresy płatności pomimo uprze-
dzenia go na piśmie o zamiarze wypowie-
dzenia i wyznaczenia dodatkowego, mie-
sięcznego terminu do zapłaty;

lokator

upomnienie
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 ● wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatne-
go używania lokal lub jego część bez wy-
maganej pisemnej zgody właściciela;

 ● używa lokalu, który wymaga opróżnienia 
w związku z koniecznością rozbiórki lub 
remontu budynku.
Nie później niż na pół roku naprzód, na ko-

niec miesiąca kalendarzowego, właściciel może 
wypowiedzieć najem, o ile zamierza zamiesz-
kać w mieszkaniu – jeżeli lokatorowi przysługu-
je tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać 
w warunkach takich, jakby otrzymał lokal za-
mienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal 
zamienny. W lokalu zamiennym wysokość 
czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych 
od właściciela, musi uwzględniać stosunek po-
wierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do 
lokalu zwalnianego.

Kolejny przypadek przewiduje jeszcze 
dłuższe wypowiedzenie. Otóż nie później niż 
na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalen-
darzowego, właściciel może wypowiedzieć 
najem, o ile zamierza zamieszkać w należą-
cym do niego lokalu, a nie dostarcza mu 
loka lu zamiennego i lokatorowi nie przysłu-
guje prawo do innego mieszkania. Jeżeli lo-
katorem jest osoba, której wiek w dniu wy-
powiedzenia przekroczył 75 lat, a która po 
upływie 3 lat nie będzie posiadała tytułu 
prawnego do innego mieszkania, w którym 
może zamieszkać, ani nie ma osób, które zo-
bowiązane są wobec niej do świadczeń ali-
mentacyjnych, wypowiedzenie staje się sku-
teczne dopiero w chwili śmierci lokatora. 
Prawo chroni przy tym właściciela – w takim 
wypadku nie ma możliwości wstąpienia 
w stosunek najmu. 

Jeżeli właściciel nie zamieszkał w swoim 
lokalu lub zaprzestał w nim zamieszkiwać 
przed upływem pół roku od ustania najmu, 
lokator jest uprawniony, według swojego wy-
boru, bądź do powrotu do lokalu na dotych-
czasowych warunkach bądź do żądania od 
właściciela zapłaty różnicy w czynszu 
i w opłatach, które płaci obecnie, w stosunku 
do tych, które płacił w ramach wypowiedzia-
nego najmu za okres jednego roku. W takim 
wypadku właściciel ponosi koszty przepro-
wadzki, a ponadto musi zapłacić lokatorowi 
karę ustawową w wysokości 15% wartości 
odtworzeniowej lokalu (art. 11 ustawy 
o ochronie praw lokatorów). Wskazane zasa-
dy stosuje się, jeżeli w lokalu właściciela ma 
zamieszkać jego pełnoletni zstępny (dzieci, 
wnuki), wstępny (rodzice, dziadkowie) lub 
osoba, wobec której właściciel ma obowiązek 
alimentacyjny. Wypowiedzenie stosunku 
prawnego, pod rygorem nieważności, powin-

no wskazywać osobę mającą zamieszkać 
w lokalu właściciela.

PRZYKŁAD

Antoni P. dwa lata temu wynajął mło-
demu małżeństwu mieszkanie w War-
szawie. Niestety od kilku miesięcy sto-
sunki między stronami znacznie się 
pogorszyły, ponieważ najemcy wpadli 
w finansowe tarapaty i przestali pła-
cić. Jak dotąd zalegają z opłatami 
za 5 miesięcy i nie ma żadnych wido-
ków na poprawę tej sytuacji. By pozbyć 
się lokatorów, właściciel musi wypo-
wiedzieć umowę (wcześniej uprzedza-
jąc lokatorów o takim zamiarze), a gdy 
lokatorzy nie zechcą sami opuścić lo-
kalu, konieczny może się okazać po-
zew o eksmisję. Jak stanowi art. 11 
ustawy o ochronie praw lokatorów – je-
żeli lokator jest uprawniony do odpłat-
nego używania lokalu, wypowiedzenie 
może nastąpić tylko z przyczyn okre-
ślonych w art. 11 ust. 2–5 (o czym za 
chwilę) oraz w art. 21 ust. 4 i 5 (doty-
czą mieszkaniowego zasobu gminy) 
ustawy. Wypowiedzenie powinno być 
pod rygorem nieważności dokonane 
na piśmie oraz określać przyczynę. Co 
do konkretnych przyczyn, to prawo 
przewiduje, że nie później niż na mie-
siąc naprzód, na koniec miesiąca ka-
lendarzowego, właściciel może wypo-
wiedzieć stosunek prawny, jeżeli 
lokator zalega z zapłatą czynszu lub 
innych opłat co najmniej za trzy pełne 
okresy płatności pomimo uprzedzenia 
go na piśmie o zamiarze wypowiedze-
nia i wyznaczenia dodatkowego, mie-
sięcznego terminu do zapłaty zale-
głych i bieżących należności. Z kolei 
art. 14 ustawy stanowi, że w wyroku 
eksmisyjnym sąd orzeka o uprawnie-
niu do lokalu socjalnego. Orzekając 
o lokalu socjalnym, sąd nakazuje 
wstrzymanie eksmisji do czasu złoże-
nia przez gminę oferty zawarcia umo-
wy najmu lokalu socjalnego.

■ ZAPAMIĘTAJ
Z ważnych przyczyn (innych niż stanowią-
ce podstawę wypowiedzenia) właściciel 
może złożyć w sądzie sprawę o rozwiąza-
nie najmu i eksmisję.

loka l
zamienny
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 6 ustawy o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego
1. Zawarcie umowy najmu może być 
uzależnione od wpłacenia przez najemcę 
kaucji zabezpieczającej pokrycie należ-
ności z tytułu najmu lokalu, przysługują-
cych wynajmującemu w dniu opróżnie-
nia lokalu. Kaucja nie może przekraczać 
dwunastokrotności miesięcznego czyn-
szu za dany lokal, obliczonego według 
stawki czynszu obowiązującej w dniu za-
warcia umowy najmu.
2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

1)  dotyczy najmu lokalu zamiennego 
lub socjalnego;

2)  jest zawierana w związku z zamianą 
lokalu, a najemca uzyskał zwrot kau-
cji bez dokonania jej waloryzacji.

3. Zwrot zwaloryzowanej kaucji nastę-
puje w kwocie równej iloczynowi kwoty 
miesięcznego czynszu obowiązującego 
w dniu zwrotu kaucji i krotności czyn-
szu przyjętej przy pobieraniu kaucji, 
jednak w kwocie nie niższej niż kaucja 
pobrana.
4. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu 
miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub 
nabycia jego własności przez najemcę, 
po potrąceniu należności wynajmujące-
go z tytułu najmu lokalu.

Umowa najmu okazjonalnego
Właściciele lokali mieszkalnych (osoby 
fizyczne, nieprowadzące działalności 
gospodarczej w zakresie wynajmu) 
mogą je wynajmować na podstawie 
umów o najem okazjonalny. Ta uprosz-
czona forma najmu jest dostępna tylko 
dla określonej kategorii wynajmują-
cych. Wynajmujący mieszkania na pod-
stawie najmu okazjonalnego mogą się 
zwrócić do komornika o eksmisję uciąż-
liwych lub zalegających z czynszem lo-
katorów, bez konieczności uzyskania 
wyroku eksmisyjnego.

Kto może zawrzeć umowę 
najmu okazjonalnego

Umowę najmu okazjonalnego mogą za-
wrzeć jedynie wynajmujący, którzy potra-
fią wykazać, że przejściowo nie korzystają 
z lokalu w celu zaspokojenia własnych po-
trzeb mieszkaniowych. Umowy najmu oka-
zjonalnego nie mogą zawierać osoby, które 
wynajmują lokale mieszkalne profesjonal-
nie, np. kamienicznicy. Z umowy najmu 
okazjonalnego nie mogą także skorzystać 
osoby, które mają na przykład dwa miesz-
kania: jedno, w którym mieszkają, i dru-
gie, które wynajmują, czerpiąc z tego stałe 
dochody. Nie będą one bowiem w stanie 
wykazać ani „przejściowości” najmu, ani 
tego, że lokal był przeznaczony na zaspo-
kajanie ich własnych potrzeb mieszkanio-
wych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Umowa najmu okazjonalnego lokalu to 
umowa najmu lokalu:
●  służącego zaspokajaniu potrzeb miesz-

kaniowych,
●  którego właścicielem jest osoba fizycz-

na,
●  którego właściciel nie prowadzi działal-

ności gospodarczej w zakresie wynajmo-
wania lokali,

●  zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy 
niż 10 lat.

Jakie zalety 
ma najem okazjonalny

Najem okazjonalny to korzystne rozwiąza-
nie dla wynajmujących (właścicieli lokali). 
Nie muszą oni występować z powództwem 
eksmisyjnym. Wystarczy bowiem, aby wynaj-
mujący doprowadził do nadania klauzuli wy-
konalności aktowi notarialnemu, w którym 
lokator dobrowolnie poddał się egzekucji. 

Oświadczenie najemcy, w formie aktu no-
tarialnego, o poddaniu się egzekucji i zobo-
wiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu 
używanego na podstawie umowy o najem 
okazjonalny powinno stanowić załącznik do 
umowy. W przypadku najmu okazjonalnego 
nie ma konieczności zapewnienia lokatorowi 
lokalu socjalnego czy też pomieszczenia tym-
czasowego. Eksmitowany lokator zostaje 
przeniesiony do mieszkania, które sam wska-
zał przy zawarciu umowy. Eksmisję z lokalu 

lokal
mieszkalny

powództwo 
eksmisyjne
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wynajmowanego okazjonalnie można prze-
prowadzić niezależnie od pory roku i statusu 
najemcy.

Poza pewnymi wyjątkami (dotyczącymi 
m.in. zasad wypowiadania umowy) do najmu 
okazjonalnego nie mają zastosowania przepi-
sy ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego. Prawa lokatorów określają tu 
uregulowania umowne między stronami oraz 
postanowienia Kodeksu cywilnego.

Umowa najmu okazjonalnego może być za-
bezpieczona kaucją na cele pokrycia należności 
z tytułu najmu okazjonalnego lokalu. Kaucja 
nie może jednak przekroczyć sześciokrotności 
miesięcznego czynszu przysługującego wynaj-
mującemu za dany lokal.

Jak zawrzeć umowę najmu 
okazjonalnego

Umowę najmu okazjonalnego należy za-
wrzeć w formie pisemnej, pod rygorem nie-
ważności. Umowy najmu okazjonalnego mogą 
być zawierane na czas oznaczony, jednak nie 
dłuższy niż 10 lat. Do umowy należy załączyć:

 ● oświadczenie najemcy, w formie aktu nota-
rialnego, o poddaniu się egzekucji i zobowią-
zaniu do opróżnienia i wydania lokalu uży-
wanego na podstawie umowy o najem 
okazjonalny lokalu w określonym terminie 
(wynagrodzenie dla notariusza z tytułu tego 
oświadczenia nie może przekroczyć 1/10 mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę),

 ● wskazanie innego lokalu przez najemcę, 
lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać 
w przypadku wykonania egzekucji obo-
wiązku opróżnienia lokalu,

 ● oświadczenie właściciela lokalu lub osoby 
posiadającej tytuł prawny do lokalu o wy-
rażeniu zgody na zamieszkanie najemcy 
i osób z nim zamieszkujących w lokalu 
wskazanym w oświadczeniu. Na żądanie 
wynajmującego oświadczenie to należy 
opatrzyć podpisem poświadczonym nota-
rialnie.
Aby skorzystać z zalet takiej umowy, wynaj-

mujący muszą zgłosić podpisanie umowy o na-
jem naczelnikowi urzędu skarbowego. Takie 
rozwiązanie ma zniechęcić do nieformalnego 
wynajmowania mieszkań w celu unikania obo-
wiązków podatkowych. Zgłoszenia należy do-
konać w terminie 14 dni od rozpoczęcia naj-
mu, pod rygorem wyłączenia przepisów 
specjalnych dla najmu okazjonalnego lokalu 
na rzecz pełnej regulacji ochrony praw lokato-
rów. Oznaczałoby to m.in. konieczność wystę-
powania z powództwem eksmisyjnym.

Kiedy można wypowiedzieć 
umowę o najem okazjonalny

Tak jak i inne umowy najmu lokali, umowę 
najmu okazjonalnego można wypowiedzieć 
w przypadku używania lokalu w sposób 
sprzeczny z umową, podnajmu albo oddania 
lokalu do używania innej osobie bez zgody 
właściciela bądź też pozostawania w zwłoce 
z zapłatą czynszu przez okres trzech miesię-
cy. Taką przyczyną będzie także rażące 
wykroczenie przeciwko porządkowi domo-
wemu. Niewskazanie przez najemcę miesz-
kania, do którego przeprowadzona ma być 
eksmisja, może skutkować rozwiązaniem 
umowy za siedmiodniowym wypowiedze-
niem.

Wzór 1. Umowa najmu okazjonalnego

Umo wa naj mu lo ka lu miesz kal ne go w try bie naj mu oka zjo nal ne go

za war ta w dniu .............. w .................... po mię dzy

1.  Ja nem Wil kiem za miesz ka łym w War sza wie przy ul. Gró jec kiej 22 m. 6, zwa nym w tre ści 
umo wy „Wy naj mu ją cym”, a

2.  To ma szem Ko tem za miesz ka łym w Ra do miu przy ul. Pro stej 16, zwa nym w tre ści umo wy 
„Na jem cą”, 

o na stę pu ją cej tre ści: 

§ 1
Wy naj mu ją cy oświad cza, że jest wła ści cie lem lo ka lu miesz kal ne go nr 6 po ło żo ne go w bu-

dyn ku nr 22 przy ul. Gró jec kiej w War sza wie, o łącz nej po wierzch ni 55 m2. 

forma 
pisemna

urząd 
skarbowy
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§ 2
Wy naj mu ją cy wy naj mu je i od da je w użyt ko wa nie Na jem cy ca ły wy mie nio ny w § 1 lo kal, 

a Na jem ca bie rze przed mio to wy lo kal w użyt ko wa nie. Wraz z lo ka lem Wy naj mu ją cy od da je 
Na jem cy do użyt ko wa nia urzą dze nia wy mie nio ne w pro to ko le prze ka za nia Na jem cy przed-
mio to we go lo ka lu. 

§ 3
1. Wy naj mu ją cy oświad cza, że wy naj mu je przed mio to wy lo kal miesz kal ny w związ ku 

z wy jaz dem za gra ni cę, a Na jem ca oświad cza, że w związ ku z tą sy tu acją uzna je za sad ność 
tej for my naj mu oraz że zna ne są mu prze pi sy od no śnie do naj mu oka zjo nal ne go. 

§ 4
Na jem ca oświad cza, że za po znał się ze sta nem tech nicz nym lo ka lu i prze ka za nych mu 

urzą dzeń, że lo kal ten i urzą dze nia zdat ne są do użyt ku zgod nie z ich prze zna cze niem i nie 
wno si żad nych za strze żeń do ich sta nu tech nicz ne go. 

§ 5
Czynsz stro ny usta la ją w wy so ko ści 1500 zł (słow nie: je den ty siąc pięć set zło tych) mie-

sięcz nie, płat ny z gó ry do dnia 10. każ de go mie sią ca na kon to Wy naj mu ją ce go w ban ku 
…………….……………… nu mer ra chun ku ……………………………… Wy naj mu ją cy mo-
że pod wyż szyć czynsz, wy po wia da jąc je go wy so kość z mie sięcz nym okre sem wy po wie dze-
nia ze skut kiem na ko niec mie sią ca ka len da rzo we go. 

§ 6
Na jem ca wpła ca kau cję w wy so ko ści 3000 zł (słow nie: trzech ty się cy zło tych), któ rej od-

biór Wy naj mu ją cy ni niej szym kwi tu je. Kau cja pod le ga zwro to wi w no mi nal nej wy so ko ści 
po prze ka za niu lo ka lu w sta nie nie po gor szo nym i do ko na niu wszel kich płat no ści Na jem cy. 

§ 7
Stro ny usta la ją, iż wszel kie kosz ty i opła ty zwią za ne z eks plo ata cją lo ka lu, przez czas 

trwa nia umo wy, po no sić bę dzie Na jem ca. 
§ 8

Umo wa mo że zo stać roz wią za na przez Na jem cę za dwu mie sięcz nym wy po wie dze niem, 
zło żo nym na pi śmie ze skut kiem na ko niec mie sią ca ka len da rzo we go. 

§ 9
Wszel kie ada pta cje i ulep sze nia przed mio tu wy naj mu wy ma ga ją pi sem nej zgo dy Wy naj-

mu ją ce go. Na jem cy bez pi sem nej zgo dy Wy naj mu ją ce go nie wol no od da wać przed mio tu 
naj mu w pod na jem. Po za koń cze niu naj mu Na jem ca zo bo wią za ny jest zwró cić lo kal wraz 
z wy po sa że niem w sta nie nie po gor szo nym, wy ni ka ją cym z nor mal nej eks plo ata cji. 

§ 10
Umo wa ni niej sza zo sta ła za war ta do dnia ............................. . 

§ 11
Wszel kie zmia ny i uzu peł nie nia umo wy wy ma ga ją for my pi sem nej, w po sta ci anek su. 

§ 12
W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szą umo wą ma ją za sto so wa nie prze pi sy Ko dek su cy-

wil ne go i art. 10 ust. 1–3, art. 11 ust. 1 i 2 pkt 1–3, art. 13 i art. 18 ust. 1 i 2, art. 19a–19d 
usta wy z dnia 21 czerw ca 2001 r. o ochro nie praw lo ka to rów, miesz ka nio wym za so bie gmi ny 
i zmia nie Ko dek su cy wil ne go. 

   Wy naj mu ją cy Na jem ca

……………………….. ………………………

Za łącz ni ki: 
–  no ta rial ne oświad cze nie Na jem cy o pod da niu się eg ze ku cji, 
–  wska za nie przez Na jem cę in ne go lo ka lu, w któ rym bę dzie mógł za miesz kać w przy pad ku 

wy ko na nia eg ze ku cji obo wiąz ku opróż nie nia lo ka lu, 
–  oświad cze nie o wy ra że niu zgo dy na za miesz ka nie Na jem cy w lo ka lu po ło żo nym w Ra do-

miu przy ul. Pro stej 20,
–  pro to kół zdaw czo -od bior czy.
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 19a ust. 1 ustawy o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego
1. Umową najmu okazjonalnego lokalu 
jest umowa najmu lokalu służącego do 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 
którego właściciel, będący osobą fizyczną, 
nie prowadzi działalności gospodarczej 
w zakresie wynajmowania lokali, zawarta 
na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
2. Do umowy najmu okazjonalnego lo-
kalu załącza się w szczególności:
1)  oświadczenie najemcy w formie 

aktu notarialnego, w którym najem-
ca poddał się egzekucji i zobowiązał 
się do opróżnienia i wydania lokalu 
używanego na podstawie umowy 
najmu okazjonalnego lokalu w ter-
minie wskazanym w żądaniu, o któ-
rym mowa w art. 19d ust. 2;

2)  wskazanie przez najemcę innego lo-
kalu, w którym będzie mógł zamiesz-
kać w przypadku wykonania egzeku-
cji obowiązku opróżnienia lokalu;

3)  oświadczenie właściciela lokalu lub 
osoby posiadającej tytuł prawny do lo-
kalu, o którym mowa w pkt 2 lub 
ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamiesz-
kanie najemcy i osób z nim zamieszku-
jących w lokalu wskazanym w oświad-
czeniu; na żądanie wynajmującego 
załącza się oświadczenie z podpisem 
notarialnie poświadczonym.

3. W razie utraty możliwości zamieszka-
nia w lokalu, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2, najemca jest obowiązany w termi-
nie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, 
w którym mógłby zamieszkać w przypad-
ku wykonania egzekucji obowiązku 
opróżnienia lokalu, oraz przedstawić 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 
pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umo-
wy, o którym mowa w art. 19d ust. 5.
4. Zawarcie umowy najmu okazjonalne-
go lokalu może być uzależnione od 
wpłacenia przez najemcę kaucji zabez-
pieczającej pokrycie należności z tytułu 
najmu okazjonalnego lokalu przysługu-
jących właścicielowi w dniu opróżnie-
nia lokalu oraz ewentualnych kosztów 
egzekucji obowiązku opróżnienia loka-
lu. Kaucja nie może przekraczać sze-
ściokrotności miesięcznego czynszu za 
dany lokal, obliczonego według stawki 
czynszu obowiązującej w dniu zawarcia 
umowy najmu okazjonalnego lokalu.
5. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu mie-
siąca od dnia opróżnienia lokalu, po po-
trąceniu należności właściciela, o któ-
rych mowa w ust. 4.
6. Umowa najmu okazjonalnego lokalu 
oraz zmiany tej umowy wymagają for-
my pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wynagrodzenie notariusza za ogół 
czynności notarialnych dokonanych przy 
sporządzeniu oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi nie więcej niż 
1/10 minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, o którym mowa w ustawie 
z dnia 10 października 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 
nr 200, poz. 1679, z 2004 r. nr 240, 
poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314).

Podatkowe rozliczanie kosztów 
zakwaterowania pracowników 
i zleceniobiorców
Pracodawca często decyduje się na za-
pewnienie pracownikowi zakwaterowa-
nia w miejscu oddelegowania w sytuacji, 
gdy np. codzienne dojazdy do miejsca pra-
cy byłyby dla niego zbyt uciążliwe. Formy 
zapewnienia zakwaterowania mogą być 
bardzo różne. W zależności od tego różnie 
będzie kształtowała się kwestia opodat-

kowania i obciążenia składkami na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne otrzyma-
nych w ten sposób świadczeń.

Prawo do świadczeń z tytułu zakwaterowa-
nia mają również zleceniobiorcy, jeżeli w tym 
zakresie strony zawarły odpowiednie ustale-
nia w łączącej ich umowie.
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Zakwaterowanie pracownika 
w warunkach oddelegowania 
do pracy lub zmiany miejsca 
wykonywania pracy

W umowie o pracę pracodawca powinien 
określić m.in. miejsce wykonywania pracy 
przez pracownika. Bez jego zgody pracodaw-
ca może zmienić miejsce świadczenia pracy 
na okres nieprzekraczający 3 miesięcy pod 
warunkiem, że jest to uzasadnione potrzeba-
mi pracodawcy, a powierzona praca nie po-
woduje obniżenia wynagrodzenia i odpowia-
da kwalifikacjom pracownika (art. 42 § 4 
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.”).

W przypadku gdy okres zmiany miejsca 
pracy miałby być dłuższy niż 3 miesiące, pra-
codawca może zmienić miejsce wykonywania 
pracy wyłącznie za wypowiedzeniem dotych-
czasowych warunków pracy i płacy.

W praktyce okresowa zmiana stałego miej-
sca pracy pracownika jest oddelegowaniem. 
Mimo że pojęcie to nie zostało zdefiniowane 
w przepisach prawa pracy, wiąże się ze zmia-
ną miejsca wykonywania pracy niepolegają-
cą jednak na udaniu się w podróż służbową. 
Potwierdza to stanowisko Mazowieckiego 
Urzędu Skarbowego w Warszawie w inter-
pretacji indywidualnej z 21 września 2007 r. 
(1471/DPF/415–69/07/TM): „Oddelegowa-
nia pracownika w celu wykonywania przez 
niego pracy na budowie na okres kilkumie-
sięczny nie można uznać za podróż służbo-
wą. Dlatego też w tym przypadku oddelego-
wanym pracownikom nie będą przysługiwały 
diety (...). Nie ma przy tym znaczenia fakt 
braku zmiany w umowie o pracę miejsce jej 
wykonywania”.

Stałe miejsce pracy może być określone 
jako pewien obszar terytorialny – geograficz-
nie, administracyjnie lub jeszcze inaczej, ale 
w określonym obszarze działalności praco-
dawcy. Konsekwencją tak określonego miej-
sca pracy będzie uznanie, że przemieszczanie 
się pracownika w ramach tego obszaru nie 
będzie uznane za podróż służbową. W tej sy-
tuacji może pojawić się problem korzystania 
przez pracownika z noclegów poza miejscem 
zamieszkania, których koszty pokrywa praco-
dawca. Nie będą to jednak koszty podróży 
służbowej, tylko inne koszty związane z wy-
konywaniem pracy.

W wyroku z 11 kwietnia 2001 r. 
(I PKN 350/00, OSNP 2003/2/36) Sąd Naj-
wyższy stwierdził, że: „Nie jest podróżą służ-

bową stałe wykonywanie zadań w różnych 
miejscowościach i terminach, których wybo-
ru dokonuje każdorazowo sam pracownik 
w ramach uzgodnionego rodzaju pracy. 
Miejsce wykonywania pracy powinno być 
tak ustalone, aby pracownik miał możliwość 
wykonywania zadań, wliczając w to czas do-
jazdu do miejsca ich wykonywania, w ra-
mach umówionej dobowej i tygodniowej 
normy czasu pracy w przyjętym okresie roz-
liczeniowym”.

W takim przypadku pracodawca może za-
pewnić pracownikowi możliwość skorzysta-
nia z zakwaterowania np. w hotelu. Nie bę-
dzie to wprawdzie koszt podróży służbowej, 
ale po spełnieniu określonych warunków 
może być zwolniony z opodatkowania jako 
koszt zakwaterowania pracownika w związ-
ku z wykonywaną przez niego pracą. Dla pra-
codawcy będzie to koszt uzyskania przycho-
dów, a dla pracownika świadczenie w naturze 
częściowo zwolnione z opodatkowania.

Pracodawca nie może bowiem przerzucać 
na pracownika kosztów wykonywanej przez 
niego pracy. Z tego wynika traktowane jako 
pewien standard zobowiązanie pracodawcy 
do pokrywania kosztów noclegu czy zakwate-
rowania w razie konieczności pozostania pra-
cownika poza miejscem zamieszkania ze 
względu na rodzaj wykonywanych przez nie-
go obowiązków. Tak wynika m.in. z uzasad-
nienia wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwiet-
nia 2001 r. (I PKN 350/00, OSNP 2003/2/36).

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca ma obowiązek pokrywania 
kosztów noclegu czy zakwaterowania w ra-
zie konieczności pozostania pracownika 
poza miejscem zamieszkania ze względu na 
rodzaj wykonywanych przez niego obo-
wiązków.

Z podróżą służbową nie mamy do czynie-
nia, gdy pracownik zostanie czasowo przenie-
siony do innej miejscowości niż jego stałe 
miejsce zamieszkania, a pracodawca zapewni 
mu tam zakwaterowanie i pobyt czasowy. 
W wyroku z 11 października 2005 r. (I PK 
67/05, OSNP 2006/17–18/268) Sąd Najwyż-
szy stwierdził, że niezależnie od dopełniania 
obowiązku meldunkowego sam fakt zamiesz-
kiwania w danej miejscowości w związku 
z wykonywaną pracą, którego koszty pokry-
wa pracodawca, nie oznacza, że pracownik 
odbywa podróż służbową. Pracownik przeby-
wa tam czasowo w rozumieniu przepisów 
o krajowych podróżach służbowych, a tym sa-
mym nie ma prawa do diet i innych należno-

nocleg

świadczenie 
w naturze
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ści za czas podróży służbowej. W takim przy-
padku mówimy o oddelegowaniu.

W praktyce zdarza się, że podjęcie pracy 
u danego pracodawcy wiąże się ze zgodą pra-
cownika na stałe wykonywanie pracy w miej-
scu, które nie jest jego miejscem zamieszka-
nia. Jednocześnie pracodawca zobowiązuje 
się do pokrywania kosztów zakwaterowania 
pracownika, nie oczekując od niego zmiany 
miejsca zamieszkania na stałe.

PRZYKŁAD

Anna W. mieszka na stałe w Poznaniu. 
W lutym 2013 r. przyjęła ofertę pracy 
firmy, której siedziba mieści się w War-
szawie. Wykonywanie pracy dla tej fir-
my wiąże się z koniecznością obecności 
w Warszawie 3 razy w tygodniu. 
W związku z tym nowy pracodawca zo-
bowiązał się do zapewnienia zakwate-
rowania Annie W. na czas jej pobytu 
w Warszawie. W tym celu wynajął 
mieszkanie, którego koszty utrzymania 
w całości obciążą pracodawcę.

Pokrywanie przez pracodawcę 
kosztów zakwaterowania 
a przychód pracownika

Zapewnienie pracownikowi zakwatero-
wania stanowi świadczenie w naturze 
i mieści się w pojęciu przychodów ze sto-
sunku pracy (art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.). Na 
potrzeby rozliczeń podatkowych wartość 
tego świadczenia przyjmuje się najczęściej 
w wysokości faktycznie poniesionych przez 
pracodawcę kosztów zakwaterowania. 
Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, wartość świadczeń w naturze należy 
wycenić następująco:

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi 
wchodzące w zakres działalności gospo-
darczej pracodawcy – według cen stosowa-
nych wobec innych odbiorców;

 ● jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi za-
kupione – według cen zakupu;

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia jest udo-
stępnienie lokalu lub budynku – według 
równowartości czynszu, jaki przysługiwał-
by w razie zawarcia umowy najmu tego lo-
kalu lub budynku;

 ● w pozostałych przypadkach – według cen 
rynkowych (art. 11 ust. 2a u.p.d.o.f.).

W zależności od tego, w jakiej formie za-
pewniono pracownikowi mieszkanie czy noc-
leg, będą to koszty wynikające z umowy naj-
mu lub koszty wynikające z rachunku czy 
faktury za usługi hotelowe. W przypadku naj-
mu są to koszty czynszu za najem oraz dodat-
kowe koszty, jakie pracodawca ponosi 
w związku z najmem np. za zużycie mediów, 
czynsz dla administracji budynku itd. Będzie 
to zatem wycena według cen zakupu.

Natomiast w przypadku, gdy pracodawca 
udostępni lokal stanowiący jego majątek, bę-
dzie to wycena stanowiąca równowartość hi-
potetycznego czynszu, jaki zostałby ustalony 
w razie zawarcia umowy najmu.

Jeżeli zamiast świadczenia w naturze pra-
codawca wypłaci pracownikowi ekwiwalent, 
przychodem będzie kwota tego ekwiwalentu 
(art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej 
„u.p.d.o.f.”). Tak stwierdził Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie w interpretacji indy-
widualnej z 11 czerwca 2010 r. (IPPB1/415- 
-288/10-4/EC): „Po stronie zatrudnionych 
pracowników, w związku z postawionym im 
do dyspozycji nieodpłatnym świadczeniem 
w formie bezpłatnego zakwaterowania, po-
wstanie przychód ze stosunku pracy. Wartość 
tego świadczenia należy ustalić wg ceny za-
kupu usługi, zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych”.

Tak ustalona wartość świadczenia stanowi 
przychód dla pracownika. Jeżeli z tego same-
go mieszkania korzystają również inni pra-
cownicy, wartość świadczenia należy podzie-
lić przez liczbę korzystających.

PRZYKŁAD

Pracownicy zostali oddelegowani do pra-
cy do miejscowości niebędącej miejscem 
ich zamieszkania. Pracodawca wynajął 
dla 4 osób 4-pokojowe mieszkanie. 
Czynsz najmu wynosi 1600 zł za miesiąc. 
Świadczenie z tytułu zakwaterowania 
każdego pracownika wynosi po 400 zł 
miesięcznie (1600 zł : 4 osoby).

Jeżeli z tego samego mieszkania w trakcie 
miesiąca korzystają różni pracownicy i czas 
ich przebywania w mieszkaniu nie dotyczy 
całego miesiąca, a wyłącznie wybranych dni, 
to również należy ustalić wartość przychodu 
przypadającą na każdego pracownika. W każ-

miejsce 
zamieszkania

administracja 
budynku
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dej tego rodzaju sytuacji pracodawca musi 
znaleźć sposób na ustalenie tej wartości, po-
nieważ argument, że trudno przypisać w ta-
kiej sytuacji przychód odrębnie każdemu pra-
cownikowi, nie jest brany pod uwagę przez 
organy skarbowe.

Podobne stanowisko zajął sąd administra-
cyjny m.in. WSA w Gliwicach w wyroku 
z 23 maja 2012 r. (I SA/GI 249/12), który 
uznał, że: „§ Przychodem poszczególnych 
pracowników Spółki, realizujących projekty 
w ramach czasowej zmiany miejsca świad-
czenia pracy, będzie przypadająca na każde-
go z nich część ceny zakupu usługi z tytułu 
wynajmowanych miejsc noclegowych. Pra-
cownicy ci uzyskają bowiem konkretną ko-
rzyść finansową w wysokości wartości zaku-
pionej przez pracodawcę usługi 
przypadającej na każdego z nich, za którą 
nie muszą sami zapłacić, a mają pełne prawo 
z niej skorzystać.

Wystarczające jest zatem określenie przez 
pracodawcę grupy pracowników, którym oma-
wiane noclegi zostały – w przedstawionym wy-
żej rozumieniu – postawione do dyspozycji”.

PRZYKŁAD

Pracownicy zostali oddelegowani do pra-
cy do miejscowości niebędącej miejscem 
ich zamieszkania. W marcu 2013 r. pra-
codawca wynajął mieszkanie dla 3 osób. 
Czynsz najmu wynosi 1500 zł za miesiąc. 
Pracownicy nie przebywali w mieszka-
niu przez cały miesiąc, stąd przychód 
ustalono jako iloczyn dni korzystania 
z mieszkania i stawki za osobodobę. 
Stawka została obliczona w następujący 
sposób:
●  liczba dni w miesiącu: 31
●  czynsz najmu: 1500 zł
●  liczba osób korzystających z mieszka-

nia: 3
●  osobodoba (1500 zł : 3 osoby) : 

: 31 dni = 16,13 zł
Pracownik 1: przychód, tj. 16,13 zł × 
× 12 dni = 193,56 zł
Pracownik 2: przychód, tj. 16,13 zł × 
× 22 dni = 354,86 zł
Pracownik 3: przychód, tj. 16,13 zł  × 
× 20 dni = 322,60 zł.

Wartość świadczenia przypadającą na dane-
go pracownika należy ustalić w danym miesią-
cu. Nie podlega bowiem opodatkowaniu 
wartość świadczeń ponoszonych przez pra-

codawcę z tytułu zakwaterowania pracowni-
ka do wysokości 500 zł miesięcznie. Zatem tyl-
ko nadwyżka świadczeń polegających na 
zapewnieniu pracownikowi mieszkania po-
nad tę miesięczną kwotę będzie stanowiła dla 
niego przychód podlegający opodatkowaniu.

Nie ma znaczenia forma zapewnienia za-
kwaterowania przez pracodawcę. Po zmianie 
od 1 stycznia 2011 r. treści przepisu art. 21 
ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. może być to zatem za-
równo kwatera prywatna (wynajem lokalu na 
wolnym rynku, mieszkania czy domu), nieko-
niecznie wynajmowana na cele zbiorowego 
zamieszkania, jak i hotel, inne miejsce zakwa-
terowania, a także rekompensata kosztów po-
niesionych przez pracownika faktycznie na 
ten cel. Przed 1 stycznia 2011 r. zwolnienie 
z opodatkowania dotyczyło wyłącznie zakwa-
terowania w hotelach pracowniczych lub 
kwaterach prywatnych wynajmowanych na 
cele zbiorowego zakwaterowania, o czym 
świadczy m.in. interpretacja indywidualna 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 20 kwietnia 2011 r. (IPPB2/415–116/11–3/ 
/MS1): „Każdy lokal mieszkalny (dom miesz-
kalny) wynajęty dla celów zakwaterowania 
pracowników spełniać będzie wymogi zwol-
nienia. Ustawodawca posłużył się pojęciem 
świadczeń ponoszonych przez pracodawcę. 
Dlatego też niezależnie od technicznej formy 
realizowania procesu dofinansowania do za-
kwaterowania dla pracowników (zawarcie 
bezpośrednio przez Spółkę umowy najmu czy 
też refinansowanie przez Spółkę kosztów 
umowy zawartej przez pracownika) zawsze 
ostateczny ciężar finansowania spoczywa na 
pracodawcy. Tym samym warunek wskazany 
w przepisie zwalniającym z opodatkowania 
przychód pracownika z tytułu dofinansowa-
nia zakwaterowania zostaje spełniony w oby-
dwu przypadkach”.

Pracodawca może również zobowiązać się 
do pokrywania kosztów zakwaterowania 
w ten sposób, że przyzna pracownikowi okre-
ślony limit zwrotu kosztów i zwróci je na pod-
stawie przedstawionych przez pracownika 
dokumentów potwierdzających poniesienie 
tych kosztów, ale do wysokości limitu.

PRZYKŁAD

Pracodawca w regulaminie wynagra-
dzania zobowiązał się do ponoszenia 
kosztów zakwaterowania pracownika 
w razie oddelegowania go do pracy

przychód

koszty 
zakwaterowania
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w innej miejscowości niż miejscowość 
jego zamieszkania. Świadczenie to pole-
ga na zwrocie faktycznie poniesionych 
przez pracownika kosztów, ale w kwocie 
nie wyższej niż 1200 zł miesięcznie.
Jeżeli pracownik poniesie faktycznie 
wyższe koszty niż przyznany mu limit, 
to pracodawca zwróci mu tylko 1200 zł 
kosztów i jednocześnie nadwyżka po-
nad 500 zł, czyli 700 zł (1200 zł – 
– 500 zł) będzie stanowiła opodatkowa-
ny przychód pracownika.

Dodatkowe warunki 
zwolnienia z opodatkowania

Zwolnienie z opodatkowania kosztów zakwa-
terowania jest uzależnione nie tylko od zacho-
wania limitu kwotowego, ale i od łącznego speł-
nienia dodatkowych warunków. Świadczenia 
otrzymane na pokrycie kosztów zakwaterowa-
nia są zwolnione z opodatkowania, jeżeli:

 ● miejsce zamieszkania pracownika jest po-
łożone poza miejscowością, w której znaj-
duje się jego zakład pracy oraz

 ● pracownik nie korzysta z podwyższonych 
kosztów uzyskania przychodów (określo-
nych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 u.p.d.o.f.).
Delegując pracownika do pracy w innej miej-

scowości i przyznając mu z tego tytułu świad-
czenie w postaci rekompensaty kosztów za-
kwaterowania, należy pamiętać, że w tym 
okresie nie przysługują mu podwyższone kosz-
ty uzyskania przychodów. Stanowisko takie 
zajął Urząd Skarbowy Łódź-Polesie w interpre-
tacji indywidualnej z 20 grudnia 2005 r. 
(IA-415/34/05): „W przypadku natomiast, 
gdy wartość przedmiotowego świadczenia 
przekroczy kwotę 500,00 zł miesięcznie, nad-
wyżkę ponad tę kwotę, pracodawca jako płat-
nik, obowiązany jest doliczyć do przychodów 
pracownika podlegających opodatkowaniu za 
dany miesiąc i odprowadzić należną zaliczkę 
na podatek dochodowy. Obowiązek pobrania 
zaliczki wystąpi również w przypadku, gdy nie 
zostaną spełnione wymagania, o których mowa 
w art. 21 ust. 14 wyżej powołanej ustawy i to 
bez względu na wysokość świadczenia”.

Składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne 
od kosztów zakwaterowania

Poniesione przez pracodawcę koszty za-
kwaterowania pracownika stanowią dla nie-

go przychód do oskładkowania. Podstawę 
wymiaru składek stanowi bowiem przychód 
w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. W tym przypadku 
nie obowiązują jakiekolwiek wyłączenia 
z opodatkowania. Tego rodzaju świadczenia 
nie zostały również zwolnione z podstawy 
wymiaru składek na podstawie przepisów 
ubezpieczeniowych, tj. rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grud-
nia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. 
nr 161, poz. 1106 z późn. zm., dalej „rozpo-
rządzenie składkowe”). W rozporządzeniu 
określono jednak, w jaki sposób należy usta-
lić wartość takiego świadczenia do celów na-
liczenia składek.

W pierwszej kolejności należy odwołać się 
do przepisów wewnątrzzakładowych, które 
regulują tę kwestię, czyli do układu zbiorowe-
go pracy albo regulaminu wynagradzania. 
Gdy pracodawca nie jest zobowiązany do ich 
tworzenia, tego rodzaju postanowienia moż-
na zawrzeć w umowie o pracę.

Jeżeli w wyżej wymienionych przepisach 
wewnątrzzakładowych określono wysokość 
ekwiwalentu pieniężnego przysługującego 
pracownikowi za tego rodzaju świadczenia 
w naturze, to podstawę wymiaru składek sta-
nowi ta kwota, niezależnie od tego, jakie fak-
tycznie koszty zakwaterowania pracownika 
poniósł pracodawca.

PRZYKŁAD

W regulaminie wynagradzania postano-
wiono, że w razie oddelegowania pra-
cownika do pracy do miejscowości niebę-
dącej jego miejscem zamieszkania ma on 
prawo do ekwiwalentu w wysokości 
700 zł miesięcznie na pokrycie kosztów 
zakwaterowania. Pracodawca wypłaca 
pracownikowi ekwiwalent po przedsta-
wieniu przez niego dowodów potwier-
dzających poniesienie kosztów nocle-
gów/zakwaterowania np. umowy naj mu 
lokalu albo rachunku za usługi hotelowe, 
wynajem pokoju w pensjonacie itp. Wy-
płata jest dokonywana w wysokości 
przyznanego ekwiwalentu. W takiej sy-
tuacji opodatkowaniu podlega nadwyż-
ka ponad 500 zł, czyli 200 zł. Natomiast 
podstawę wymiaru składek stanowi 
kwota 700 zł.

 zakład 
pracy ekwiwalent 

pieniężny
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PRZYKŁAD

Pracodawca poniósł koszty zakwatero-
wania pracownika w wysokości 1300 zł. 
Koszty te zostały udokumentowane fak-
turą wystawioną przez pensjonat. W re-
gulaminie wynagradzania przyznano 
pracownikom ekwiwalent z tego tytułu 
w wysokości 1000 zł. Pracodawca po-
krył jednak pełne koszty zakwaterowa-
nia. W tym przypadku podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne stanowi kwota 
ekwiwalentu w wysokości 1000 zł, na-
tomiast opodatkowaniu podlega nad-
wyżka ponad 500 zł w odniesieniu do 
faktycznie poniesionych kosztów, czyli 
1300 zł – 500 zł = 800 zł. Wycena przy-
chodu na potrzeby podatku dochodo-
wego została dokonana na podstawie 
ceny zakupu.

W przypadku gdy w wewnątrzzakłado-
wych przepisach o wynagradzaniu nie okre-
ślono ekwiwalentu na pokrycie kosztów za-
kwaterowania pracownika, przyznane przez 
pracodawcę świadczenie na ten cel należy 
wycenić według poniższych zasad:

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia jest udo-
stępnienie spółdzielczego lokalu miesz-
kalnego – w wysokości czynszu obowiązu-
jącego dla tego lokalu w danej spółdzielni 
mieszkaniowej,

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia jest udo-
stępnienie lokalu komunalnego – w wyso-
kości czynszu wyznaczonego dla tego lo-
kalu przez gminę,

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia jest udo-
stępnienie lokalu własnościowego w tym 
domu – w wysokości czynszu określonego 
według zasad i stawek dla mieszkań ko-
munalnych na danym terenie, a w mia-
stach w danej dzielnicy,

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia jest za-
kup usługi hotelowej – w wysokości kosz-
tu udokumentowanego rachunkiem wy-
stawionym przez hotel.

PRZYKŁAD

Pracodawca wynajął mieszkanie dla 
pracownika. Miesięczny koszt najmu 
wynosi 1100 zł, w tym czynsz dla spół-

dzielni mieszkaniowej – 400 zł. Opo-
datkowaniu podlega nadwyżka ponad 
500 zł, czyli 600 zł.
W regulaminie wynagradzania nie 
określono ekwiwalentu za tego rodzaju 
świadczenia, dlatego podstawę wymia-
ru składki stanowi w tym przypadku 
czynsz należny spółdzielni mieszkanio-
wej, czyli 400 zł.

PRZYKŁAD

Pracodawca wynajął dom jednorodzin-
ny dla pracownika. Czynsz najmu 
domu wynosi miesięcznie 2500 zł. 
Opodatkowaniu podlega kwota nad-
wyżki ponad 500 zł, czyli 2000 zł. 
W regulaminie wynagradzania nie 
określono kwoty ekwiwalentu za tego 
rodzaju świadczenie. Ustalono zatem, 
jaka jest stawka czynszu za mieszkanie 
komunalne w mieście i dzielnicy, 
w której jest położony dom. Stawka 
wynosi 5 zł za m2, dom ma 100 m2, dla-
tego jako podstawę wymiaru składek 
przyjęto kwotę 500 zł.

PRZYKŁAD

Marcin D. podjął pracę w miejscowości 
niebędącej jego miejscem zamieszkania. 
Pracownik nie korzysta z podwyższo-
nych kosztów uzyskania przychodów. 
W miejscowości, w której wykonuje pra-
cę, wynajął mieszkanie, jednocześnie nie 
zmienił swojego stałego miejsca zamiesz-
kania. W wynajętym mieszkaniu przeby-
wa co tydzień od poniedziałku do piąt-
ku. Czynsz najmu za to mieszkanie 
wynosi 900 zł. Co miesiąc pracodawca 
zwraca mu poniesione koszty w pełnej 
wysokości na podstawie umowy najmu. 
Pracodawca nie jest zobowiązany do 
tworzenia regulaminu wynagradzania.
Opodatkowaniu będzie podlegała kwo-
ta nadwyżki ponad 500 zł, czyli 400 zł 
(900 zł – 500 zł). Podstawę wymiaru 
składek będzie stanowiła pełna kwota 
przychodu, czyli 900 zł. Lokal nie zo-
stał bowiem udostępniony pracowniko-
wi, tylko on sam wynajął go we wła-
snym zakresie.

spółdzielnia 
mieszkaniowa
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Korzystniejszym rozwiązaniem było-
by, gdyby pracodawca zawarł umowę 
najmu, a następnie udostępnił pra-
cownikowi mieszkanie. Wówczas pod-
stawę wymiaru składek stanowiłby 
czynsz obliczony jak za mieszkanie 
komunalne w danej miejscowości.

Zakwaterowanie 
zleceniobiorcy

Przychodami z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umowy zlecenia są otrzymane 
lub postawione do dyspozycji podatnika 
w roku kalendarzowym pieniądze, wartości 
pieniężne, wartość otrzymanych świadczeń 
w naturze oraz innych nieodpłatnych 
świadczeń (art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.). Ozna-
cza to, że przychodem jest nie tylko otrzy-
mane przez zleceniobiorcę wynagrodzenie 
za wykonaną pracę, ale także świadczenia 
innego rodzaju – w naturze oraz inne nie-
odpłatne świadczenia, które dla zlecenio-
biorcy mają charakter przysporzenia mająt-
kowego. Wobec tego zapewnienie przez 
zleceniodawcę zakwaterowania zlecenio-
biorcy w związku z wykonywaną umową 
stanowi dla niego, podobnie jak dla pra-
cownika, nieodpłatne świadczenie.

W tym przypadku nie będziemy mieli do 
czynienia ze zwolnieniem od opodatkowania, 
ponieważ w art. 21 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. 
mowa jest tylko o zakwaterowaniu pracow-
ników.

Wartość świadczenia w postaci pokrycia 
kosztów zakwaterowania zleceniobiorcy 
należy wycenić stosując następujące za-
sady:

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi 
wchodzące w zakres działalności gospo-
darczej pracodawcy – według cen stoso-
wanych wobec innych odbiorców;

 ● jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi 
zakupione – według cen zakupu;

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia jest udo-
stępnienie lokalu lub budynku – według 
równowartości czynszu, jaki przysługi-
wałby w razie zawarcia umowy najmu 
tego lokalu lub budynku;

 ● w pozostałych przypadkach – według cen 
rynkowych.
W przypadku gdy zleceniobiorca podlega 

ubezpieczeniom społecznym, świadczenie 
w postaci pokrycia kosztów zakwaterowa-
nia przez zleceniodawcę będzie podlegało 
składkom na te ubezpieczenia. W związku 

z tym, że niektóre przepisy rozporządzenia 
składkowego mają zastosowanie również 
do zleceniobiorców, wycena świadczenia 
w naturze otrzymanego przez zleceniobior-
cę na potrzeby naliczenia składek, będzie 
się odbywała na takich samych zasadach 
jak wycena tego rodzaju świadczenia dla 
pracownika, ale z pominięciem przepisów 
wewnątrzzakładowych o wynagradzaniu, 
bo te nie dotyczą zleceniobiorców (§ 5 
ust. 2 w zw. z § 3 ww. rozporządzenia skład-
kowego).

Świadczenie w postaci udostępniania lo-
kalu (zapewnienia zakwaterowania) przez 
zleceniodawcę należy wycenić następująco:

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia jest udo-
stępnienie spółdzielczego lokalu miesz-
kalnego – w wysokości czynszu obowią-
zującego dla tego lokalu w danej 
spółdzielni mieszkaniowej;

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia jest udo-
stępnienie lokalu komunalnego – w wy-
sokości czynszu wyznaczonego dla tego 
lokalu przez gminę;

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia jest udo-
stępnienie lokalu własnościowego, w tym 
domu stanowiącego odrębną własność 
– w wysokości czynszu określonego we-
dług zasad i stawek dla mieszkań komu-
nalnych na danym terenie, a w miastach 
w danej dzielnicy;

 ● jeżeli przedmiotem świadczenia jest za-
kup usługi hotelowej – w wysokości kosz-
tu udokumentowanego rachunkiem wy-
stawionym przez hotel.

PRZYKŁAD

Firma X zawarła umowę zlecenia z Ka-
rolem G. Miejsce wykonywania zleco-
nych czynności jest na tyle odległe od 
miejsca zamieszkania Karola G., że 
zleceniodawca – firma X wynajęła dla 
niego mieszkanie spółdzielcze na czas 
wykonywania umowy. Czynsz najmu 
wynosi 1000 zł, w tym czynsz dla spół-
dzielni 300 zł.
Kwota czynszu pokrywanego przez 
zleceniodawcę w wysokości 1000 zł 
stanowi dla zleceniobiorcy świadcze-
nie podlegające opodatkowaniu. Pod-
stawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne będzie stanowiła 
kwota czynszu opłacanego na rzecz 
spółdzielni, czyli 300 zł.

nieodpłatne 
świadczenie

naliczenia 
składek
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W treści umowy zlecenia strony mogą rów-
nież zawrzeć postanowienie, że pokrycie 
kosztów zakwaterowania zleceniobiorcy zo-
stanie wkalkulowane w wartość wynagro-
dzenia za wykonanie zlecenia, co powinno 
mieć swoje odzwierciedlenie w wysokości 
tego wynagrodzenia.

■ ZAPAMIĘTAJ
W treści umowy zlecenia mogą zawrzeć 
postanowienie, że pokrycie kosztów za-
kwaterowania zleceniobiorcy zostanie 
wkalkulowane w wartość wynagrodzenia 
za wykonanie zlecenia, co powinno mieć 
swoje odzwierciedlenie w wysokości tego 
wynagrodzenia.

Należy jednak, podobnie jak w przypadku 
pracowników, odróżnić sytuację, w której 
zleceniobiorca wykonuje stale zlecenie poza 
swoim miejscem zamieszkania i w związku 
z tym zleceniodawca zobowiązuje się do po-
krycia kosztów z tym związanych, w tym do 
pokrycia kosztów noclegów, od sytuacji, gdy 
zleceniobiorca w związku z wykonywaniem 
zlecenia odbywa podróże, a zleceniodawca 
zobowiązuje się do pokrycia ich kosztów. 
Czym innym jest bowiem stałe wykonywanie 
zlecenia w określonym miejscu, a czym in-
nym incydentalne wyjazdy związane z reali-
zacją zlecenia.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 12 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych
1. Za przychody ze stosunku służbowe-
go, stosunku pracy, pracy nakładczej 
oraz spółdzielczego stosunku pracy 
uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty 
pieniężne oraz wartość pieniężną 
świadczeń w naturze bądź ich ekwiwa-
lenty, bez względu na źródło finanso-
wania tych wypłat i świadczeń, 
a w szczególności: wynagrodzenia za-
sadnicze, wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, 
nagrody, ekwiwalenty za niewykorzy-
stany urlop i wszelkie inne kwoty nie-
zależnie od tego, czy ich wysokość zo-
stała z góry ustalona, a ponadto 
świadczenia pieniężne ponoszone za 
pracownika, jak również wartość in-
nych nieodpłatnych świadczeń lub 
świadczeń częściowo odpłatnych.

2. Wartość pieniężną świadczeń w na-
turze przysługujących pracownikom na 
podstawie odrębnych przepisów ustala 
się według przeciętnych cen stosowa-
nych wobec innych odbiorców – jeżeli 
przedmiotem świadczenia są rzeczy 
lub usługi wchodzące w zakres działal-
ności pracodawcy.
3. Wartość pieniężną innych nieodpłat-
nych świadczeń lub świadczeń częścio-
wo odpłatnych ustala się według zasad 
określonych w art. 11 ust. 2–2b.
3a. (uchylony).
4. Za pracownika w rozumieniu ustawy 
uważa się osobę pozostającą w stosun-
ku służbowym, stosunku pracy, stosun-
ku pracy nakładczej lub spółdzielczym 
stosunku pracy.
5. Nie wlicza się do przychodu osób 
wykonujących pracę nakładczą warto-
ści surowców i materiałów pomocni-
czych dostarczonych przez te osoby 
oraz zwrotu poniesionych przez nie 
kosztów z tytułu transportu, zużytej 
energii, opału, konserwacji maszyn 
i urządzeń itp., jeżeli osoba, na rzecz 
której wykonywana jest praca nakład-
cza, wypłaca należność z tych tytułów 
w wyodrębnionej pozycji.
6. Za przychód z tytułu członkostwa 
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej 
lub innej spółdzielni zajmującej się 
produkcją rolną uważa się wszelkie 
przychody, o których mowa w art. 11, 
uzyskane przez członka spółdzielni 
lub jego domownika z tytułu wkładu 
pracy oraz innych tytułów przewidzia-
nych w statucie spółdzielni, po wyłą-
czeniu z tych przychodów udziałów 
w dochodzie podzielnym spółdzielni 
z tytułu działalności rolniczej, z wy-
jątkiem polegającej na prowadzeniu 
działów specjalnych produkcji rolnej. 
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpo-
wiednio.
7. Przez emeryturę lub rentę rozumie 
się łączną kwotę świadczeń emerytal-
nych i rentowych, w tym kwoty emery-
tur kapitałowych wypłacanych na pod-
stawie ustawy o emeryturach 
kapitałowych, wraz ze wzrostami i do-
datkami, z wyłączeniem dodatków ro-
dzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodat-
ków dla sierot zupełnych do rent 
rodzinnych.
8. (uchylony).
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Uprawnienia właściciela lokalu 
bezprawnie zajmowanego 
przez najemcę
Bezprawne zajmowanie lokalu daje przed-
siębiorcy podstawy do żądania jego 
opusz czenia i wydania, a także domaga-
nia się zapłaty rekompensaty utraconych 
korzyści. Z reguły roszczenia odszkodo-
wawcze są zgłaszane w procesie o wyda-
nie bezprawnie zajmowanego lokalu. 
Można ich jednak dochodzić niezależnie 
od postępowania w sprawie o eksmisję.

Bezumowne korzystanie 
z rzeczy (lokalu)

Wielu przedsiębiorców, których przedmio-
tem działalności gospodarczej jest wynajem 
lokali, spotyka się z koniecznością obrony 
swoich praw z powodu bezprawnego korzy-
stania z ich nieruchomości. Problem wiąże się 
z bezumownym korzystaniem z lokalu, czyli 
zajmowaniem go bez tytułu prawnego, np. 
gdy lokator (samoistny) zajął go bez zgody 
właściciela albo gdy go nie opuszcza, mimo 
że wygasła umowa najmu, dzierżawy lub też 
orzeczono eksmisję.

Bezumowne korzystanie z rzeczy – w tym 
także lokalu lub innej nieruchomości – ozna-
cza, że osoba trzecia bez tytułu prawnego 
wchodzi w sferę uprawnień właścicielskich. 
W konsekwencji właściciel zostaje pozba-
wiony faktycznego władztwa nad rzeczą 
– nie może nią swobodnie dysponować i roz-
porządzać. Ponadto nie ma możliwości czer-
pania z niej pożytków, np. pobierania czyn-
szu z tytułu najmu lokalu. Naprawieniu 
uszczerbków spowodowanych pozbawie-
niem właściciela możliwości korzystania 
z rzeczy (nieruchomości) służą tzw. roszcze-
nie windykacyjne (powództwo o wydanie 
mu tego lokalu) oraz roszczenia uzupełnia-
jące (finansowe), uregulowane odpowied-
nio w art. 222, 224 i 225 k.c.

Roszczenie windykacyjne

Właściciel może żądać od osoby, która wła-
da faktycznie jego rzeczą, aby została mu ona 
wydana – np. żądać opuszczenia zajmowane-
go bezprawnie lokalu – chyba że osobie tej 

przysługuje skuteczne względem właściciela 
uprawnienie do władania rzeczą. 

Podstawą wystąpienia z roszczeniem win-
dykacyjnym jest trwała ingerencja w sferę 
uprawnień właścicielskich przez osobę nie-
uprawnioną, co skutkuje całkowitym pozba-
wieniem właściciela władztwa nad rzeczą. 

Powództwo o wydanie nieruchomości moż-
na wytoczyć zarówno wtedy, gdy zajmuje go 
bezprawnie samoistny lokator, jak i gdy ko-
rzysta z niej po utracie prawa do najmu.

Roszczenia uzupełniające

Roszczenia uzupełniające są roszczeniami 
finansowymi i zazwyczaj są związane z proce-
sem o wydanie bezprawnie zajmowanego lo-
kalu. Roszczenia te polegają na żądaniu wyna-
grodzenia za korzystanie z rzeczy oraz zwrot 
pożytków lub ich równowartości. Jest to forma 
odszkodowania za bezumowne korzystanie 
z nieruchomości i obejmuje spodziewane ko-
rzyści z tytułu umowy najmu lub dzierżawy, 
która zostałaby zawarta, gdyby nieruchomość 
nie była zajmowana przez nieuprawnionego 
lokatora. Przepisy prawa przyznają bowiem 
właścicielowi prawo do roszczenia o odszko-
dowanie, które obejmuje kompensatę utraco-
nych korzyści, jakie właściciel uzyskałby, gdy-
by rzecz wynajął. Utratą korzyści jest 
w szczególności szkoda polegająca na utracie 
pożytków cywilnych, które rzecz przynosi (np. 
czynszu z tytułu wynajmu lokalu). 

✔ CO NA TO SĄD?
1. Roszczenie o wynagrodzenie za korzy-
stanie z rzeczy przysługujące właścicielowi 
wobec posiadacza samoistnego (art. 224 § 2 
i art. 225 k.c.) lub zależnego (art. 230 k.c.) na-
leży do tzw. roszczeń uzupełniających rosz-
czenie właściciela o wydanie rzeczy, czyli, 
innymi słowy, do roszczeń uzupełniających 
roszczenie windykacyjne. Jako roszczenie 
uzupełniające roszczenie windykacyjne pozo-
staje ono z nim w ścisłym związku. Związek 
ten wyraża się tym, że jest ono uwarunkowane 
ziszczeniem się przesłanek uzasadniających 
roszczenie windykacyjne (warunek koniecz-

nieruchomość
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ny, ale niewystarczający). Roszczenie o wy-
nagrodzenie za korzystanie z rzeczy może 
więc przysługiwać właścicielowi tylko wobec 
posiadacza, który w danym okresie bez pod-
stawy prawnej faktycznie władał rzeczą; był 
zatem w tym okresie biernie legitymowany 
w świetle art. 222 § 1 k.c.
2. Zarówno powstanie roszczenia o wyna-
grodzenia za korzystanie z rzeczy, jak i wy-
sokość wynagrodzenia nie zależą od tego, 
czy właściciel w rzeczywistości poniósł jakiś 
uszczerbek, a posiadacz uzyskał jakąś ko-
rzyść. O wysokości należnego właścicielowi 
wynagrodzenia decydują stawki rynkowe za 
korzystanie z danego rodzaju rzeczy i czas 
posiadania rzeczy przez adresata roszczenia. 
Wynagrodzenie to nie dzieli się na świadcze-
nia okresowe, lecz jest należnością jednora-
zową za cały okres korzystania z rzeczy przez 
posiadacza bez tytułu prawnego.
3. Odrębność roszczeń przewidzianych 
w art. 224 § 2 i 225 k.c. nie wyklucza całko-
wicie możliwości pomocniczego stosowania 
w odniesieniu do niektórych z tych roszczeń 
przepisów o naprawieniu szkody.
Wyrok Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 
2004 r., IV CK 273/03, niepublikowany

Zarówno powstanie roszczenia o wynagro-
dzenie za korzystanie z nieruchomości, jak 
i wysokość wynagrodzenia nie zależą od tego, 
czy właściciel w rzeczywistości poniósł jakiś 
uszczerbek, a korzystający z lokalu uzyskał ja-
kąś korzyść. O wysokości należnego właścicie-
lowi wynagrodzenia decydują stawki rynkowe 
za korzystanie z danego rodzaju rzeczy i czas 
posiadania rzeczy przez adresata roszczenia.

Świadczenie jednorazowe

Wynagrodzenie z tytułu bezumownego ko-
rzystania z nieruchomości nie dzieli się na 
świadczenia okresowe, lecz jest należnością 
jednorazową za cały okres korzystania z rze-
czy bez tytułu prawnego. Sąd powinien wyli-
czyć to wynagrodzenie, uwzględniając ceny 
rynkowe wynajmowania. Gdyby okazało się, 
że nie można ich ustalić, sąd powinien dążyć 
do ustalenia odpowiedniego wynagrodzenia, 
biorąc pod uwagę całokształt okoliczności to-
warzyszących korzystaniu z lokalu.

✔ CO NA TO SĄD?
Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie 
z rzeczy (art. 224 § 2 k.c.) jest uwarunkowane 
ziszczeniem się przesłanek uzasadniających 

roszczenie windykacyjne.
Wyrok Sądu Najwyższego z 31 marca 
2004 r., II CK 162/03, niepublikowany

✔ CO NA TO SĄD?
1. W sytuacji gdy właściciel rzeczy dochodzi 
od samoistnego posiadacza w złej wierze wy-
nagrodzenia za korzystanie z rzeczy, sąd po-
winien wyliczyć to wynagrodzenie, odwołując 
się w pierwszym rzędzie do rynkowych cen 
wynajmowania rzeczy tego rodzaju. Gdyby 
okazało się, że nie można ustalić rynkowych 
cen wynajmowanie takich rzeczy sąd, także 
w oparciu o art. 322 k.p.c. powinien dążyć 
do ustalenia odpowiedniego wynagrodzenia, 
biorąc pod uwagę całokształt okoliczności to-
warzyszących korzystaniu przez samoistnego 
posiadacza w złej wierze z rzeczy należącej 
do właściciela. Pomocny może tu być mię-
dzy innymi okres jego amortyzacji, z którego 
wynika ile w danym roku należy zgromadzić 
środków, aby w przyszłości zapewnić sobie 
kupno nowego.
2. Artykuły 224 § 2 i 225 k.c. nie dają podstaw, 
aby wynagrodzenie za korzystanie z urządze-
nia utożsamiać z wartością produkcji, jaka 
może być wytworzona przy jego użyciu.
Wyrok Sądu Najwyższego z 6 października 
2006 r., V CSK 192/06, niepublikowany

Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za 
bezumowne korzystanie z lokalu można mieć 
tylko wtedy, gdy strony nie zawarły dodatko-
wego porozumienia w kwestii korzystania 
z nieruchomości – np. w sprawie terminu 
opuszczenia lokalu pozwalającego na zajmo-
wanie go przez pewien określony czas po 
upływie okresu wynajmu. Roszczenie to 
przedawnia się z upływem 10 lat i tylko przez 
ten czas można go dochodzić. Jeżeli najem 
jest przedmiotem działalności gospodarczej, 
okres ten jest krótszy, wynosi trzy lata.

Roszczenie o odpowiednie wynagrodzenie 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości 
przysługuje jej właścicielowi niezależnie od 
zgłoszenia roszczenia o wydanie mu nieru-
chomości, określonego w art. 222 k.c. Rosz-
czenie o wynagrodzenie (uzupełniające) ma 
na celu ochronę tych interesów właściciela, 
których nie jest w stanie zaspokoić roszczenie 
windykacyjne, ograniczające się jedynie do 
zwrotu jego rzeczy. Procesowe roszczenie 
uzupełniające zachowuje jednak autonomicz-
ność względem żądania windykacyjnego, co 
oznacza, że może być dochodzone samodziel-
nie, niezależnie od roszczenia opartego na 
podstawie art. 222 § 1 k.c. Uzupełniający 
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charakter roszczenia finansowego nie ozna-
cza, że jest ono związane z żądaniem windy-
kacyjnym w sposób nierozerwalny.

✔ CO NA TO SĄD?
Właścicielowi nieruchomości przysługuje 
roszczenie o odpowiednie wynagrodzenie 
za korzystanie z niej, przeciwko posiada-
czowi służebności w złej wierze, niezależ-
nie od zgłoszenia roszczenia określonego 
w art. 222 § 2 k.c.
Uchwała Sądu Najwyższego z 17 czerwca 
2005 r., III CZP 29/05, OSNC 2006/4/64

✔ CO NA TO SĄD?
Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie 
z rzeczy przez posiadacza niemającego do 
niej tytułu prawnego jest roszczeniem uzu-
pełniającym roszczenie windykacyjne tylko 
w sensie materialnoprawnym, a nie proce-
sowym. Umożliwia bowiem ochronę tych in-
teresów właściciela, których nie jest w sta-
nie zaspokoić roszczenie windykacyjne, 
ograniczające się jedynie do zwrotu rzeczy. 
Procesowe zaś roszczenie uzupełniające za-
chowuje autonomiczność względem żądania 
windykacyjnego, co oznacza, że może być 

skutecznie dochodzone samodzielnie, nieza-
leżnie od roszczenia opartego na podstawie 
art. 222 § 1 k.c. Należy stwierdzić, że uzupeł-
niający charakter roszczenia z art. 225 k.c. nie 
oznacza, że jest ono związane z żądaniem 
windykacyjnym w sposób nierozerwalny.
Wyrok Sądu Najwyższego z 25 lutego 
2004 r., II CK 32/03, niepublikowany

Comiesięczne odszkodowanie

Prawa właścicieli wynikają także z ustawy 
o ochronie praw lokatorów. Wynika z niej, że 
osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są 
obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co 
miesiąc uiszczać odszkodowanie, które odpo-
wiada wysokości czynszu, jaki właściciel 
mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. 
W ocenie Sądu Najwyższego chodzi o odszko-
dowanie należne od byłego lokatora (wyrok 
SN z 18 lutego 2004 r., V CK 253/03, niepu-
blikowany). Zatem kwestie odszkodowawcze 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości 
wynikające z ustawy o ochronie praw lokato-
rów dotyczą sytuacji, w których były lokator 
uchyla się od płacenia czynszu za zajmowany 
lokal, np. po orzeczeniu eksmisji lub wyga-
śnięcia umowy najmu.

Wzór 2. Wezwanie do zapłaty odszkodowania z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego

Kraków, 30 listopada 2010 r.
Krzysztof Malewski
zam. ul. Wiosenna 22
30-002 Kraków
prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Firma Usługowa „Wolny Lokal”
Krzysztof  Malewski z siedzibą w Krakowie

Państwo
Anna i Wiktor Zadra 
ul. Cicha 12 m. 12 
30-002 Kraków

WEZWANIE DO ZAPŁATY ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU 
BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z LOKALU MIESZKALNEGO

W imieniu własnym, w związku z bezumownym korzystaniem przez Państwa z lokalu 
mieszkalnego nr 12 położonego w Krakowie przy ul. Cichej 12 o pow. 43 m2, wchodzącego 
w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00045876/2, stanowiącej moją własność, wzywam 
Państwa do zapłaty kwoty 10 800,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od tej kwo-
ty, od dnia doręczenia niniejszego wezwania do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania za 
bezprawne korzystanie z ww. lokalu, w terminie siedmiu dni roboczych, pod rygorem prze-
prowadzenia postępowania eksmisyjnego.

eksmisja
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UZASADNIENIE
Do zajmowanego lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Cichej nr 12 w Krakowie, 

stanowiącego moją własność, nie posiadają Państwo żadnego tytułu prawnego wynikającego 
bądź to z dokumentu urzędowego, bądź też z umowy. W związku z tym, w celu ograniczenia 
szkód, jakie ponoszę w związku z niemożliwością wynajmu przedmiotowego lokalu na za-
sadach wolnorynkowych, żądam odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Państwa 
z przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Nadmieniam, iż właściciel lokalu (nieruchomości) może pobierać wynagrodzenie z tytu-
łu bezumownego korzystania z nieruchomości, tj. zajmowania lokalu bez tytułu prawnego, 
w szczególności może podwyższyć dotychczas pobierany czynsz w ramach tzw. odszkodowa-
nia za bezumowne korzystanie z lokalu. Wysokość odszkodowania („czynszu”) winna odpo-
wiadać wysokości rynkowych cen wynajmowania lokalu tego rodzaju.

Państwo, jako osoby trzecie, weszliście bez tytułu prawnego w sferę uprawnień właściciel-
skich, w wyniku czego, jako właściciel przedmiotowego lokalu, zostałem pozbawiony fak-
tycznego władztwa nad nim oraz możliwości pobierania pożytków, tj. czynszu. Naprawieniu 
uszczerbków spowodowanych pozbawieniem mnie możliwości korzystania z przedmioto-
wego lokalu służą uregulowania zawarte w art. 224 i 225 kodeksu cywilnego. Treścią tych 
roszczeń uzupełniających jest żądanie zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy oraz 
zwrot pożytków lub ich równowartości. Na tej podstawie domagam się odszkodowania za 
bezumowne korzystanie przez Państwa z przedmiotowego lokalu, które obejmuje spodzie-
wane korzyści z tytułu umowy najmu lub dzierżawy, która mogłaby zostać zawarta, gdyby 
lokal ten nie był przez Państwa zajmowany.

Jednocześnie wyjaśniam, iż wysokość należnego mi wynagrodzenia za bezumowne korzy-
stanie przez Państwa z ww. lokalu została ustalona na poziomie czynszu, któryby mi faktycznie 
przypadł z tytułu najmu tego lokalu, tj. w wysokości 300,00 zł miesięcznie, przy czym roszcze-
nie o odszkodowanie obejmuje okres ostatnich trzech lat. Mając powyższe na uwadze, wzy-
wam Państwa do zapłaty kwoty 10 800,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 
doręczenia niniejszego wezwania do dnia zapłaty, na niżej wskazane konto bankowe:

Krzysztof Malewski, Bank XYZ O/ Kraków, nr rachunku bankowego: ................................
Jednocześnie zaznaczam, iż brak uregulowania ww. należności w terminie siedmiu dni 

od dnia otrzymania niniejszego pisma spowoduje wszczęcie wobec Państwa postępowania 
eksmisyjnego.

Krzysztof Malewski

Wzór 3. Przedsądowe wezwanie do opuszczenia lokalu
 

Kraków, 5 grudnia 2010 r.
Krzysztof Malewski
zam. ul. Wiosenna 22
30-002 Kraków
prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Firma Usługowa
„Wolny Lokal” Krzysztof Malewski
z siedzibą w Krakowie

Państwo
Antonina i Wiktor Zadra 
zam. ul. Cicha 12 m. 12 
30-002 Kraków

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO OPUSZCZENIA LOKALU

W imieniu własnym niniejszym wzywam Państwa do dobrowolnego opuszczenia lo-
kalu mieszkalnego nr 12, stanowiącego moją własność, położonego w Krakowie przy 
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ul. Cichej 12, stanowiącego część nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW nr KR1 
P/00045876/2.

Na podstawie porozumienia w sprawie opuszczenia lokalu mieszkalnego zawartego 15 li-
stopada 2010 r. w Krakowie, zobowiązali się Państwo do dobrowolnego opuszczenia i opróż-
nienia lokalu mieszkalnego opisanego w § l tego porozumienia do 30 listopada 2010 r. 
Pomimo upływu tego terminu, do chwili obecnej zajmują Państwo bez tytułu prawnego 
wspomniany lokal.

Jeżeli w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego pisma nie zastosują się Pań-
stwo do wezwania, zostanie skierowana sprawa na drogę sądową o eksmisję, co narazi Pań-
stwa na znaczne koszty sądowe.

Krzysztof Malewski

Wzór 4. Pozew o eksmisję

 Kraków, 13 grudnia 2010 r. 

Do Sądu Rejonowego w Krakowie 
Wydział I Cywilny 
Powód: Krzysztof Malewski 
zam. ul. Wiosenna 22 
30-002 Kraków
prowadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą Firma Usługowa 
„Wolny Lokal” Krzysztof Malewski 
z siedzibą w Krakowie

Pozwani: 
1. Antonina Zadra 
zam. ul. Cicha 12 m. 12, 
30-002 Kraków 
2. Wiktor Zadra 
zam. ul. Cicha 12 m. 12 
30-002 Kraków 

Wartość przedmiotu sporu: 900,00 zł.

POZEW O EKSMISJĘ
W imieniu własnym, na zasadzie art. 222 k.c. wnoszę o:
1.  Nakazanie Pozwanym ad. l i 2, aby opuścili i opróżnili z osób i rzeczy reprezentujących ich 

prawa lokal mieszkalny oznaczony nr 12, wchodzący w skład nieruchomości położonej w Krako-
wie przy ul. Cichej 12, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą KW nr KR1P/00045876/2, i wydali przedmiotowy lokal do rąk Powoda;

2. Zasądzenie od Pozwanych solidarnie na rzecz Powoda kosztów procesu;
3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności Powoda.

UZASADNIENIE
Powód jest właścicielem nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Cichej 12, dla któ-

rej Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 
nr KR1P/00045876/2, w skład której wchodzi m.in. lokal mieszkalny nr 12.

Dowód: 1. Odpis aktualny z księgi wieczystej KW nr KR1P/00045876/2 wg stanu na dzień 
17 sierpnia 2010 r. Pozwani zajmują przedmiotowy lokal mieszkalny bez tytułu prawnego 
od l grudnia 2010 r.
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Na mocy Porozumienia w sprawie dobrowolnego opuszczenia lokalu mieszkalnego zawar-
tego pomiędzy Powodem a Pozwanymi 15 listopada 2010 r., Pozwani zobowiązali się do do-
browolnego opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego nr 12, wchodzącego w skład nie-
ruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW nr KR1K/00045876/2 do 30 listopada 2010 r. 
wraz ze wszystkimi osobami ich prawa reprezentującymi.

Dowód: 2. Porozumienie w sprawie dobrowolnego opuszczenia lokalu mieszkalnego z 15 li-
stopada 2010 r.

Pozwani po 30 listopada 2010 r. nadal bezprawnie zajmowali przedmiotowy lokal, w wy-
niku czego zostali wezwani przez Powoda pismem z 5 grudnia 2010 r. do dobrowolnego 
opuszczenia i opróżnienia przedmiotowego lokalu w terminie siedmiu dni od daty otrzyma-
nia wezwania, pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

Dowód: 3. Przedsądowe wezwanie pp. Antoniny i Wiktora Zadra do opuszczenia lokalu 
z 9 kwietnia 2010 r. Pozwani, pomimo wezwań, do chwili obecnej zajmują przedmiotowy 
lokal mieszkalny bez tytułu prawnego. W związku z powyższym żądanie pozwu jest uzasad-
nione.

Wartość przedmiotu sporu w wysokości 900,00 zł ustalono na podstawie przepisu zawar-
tego w art. 232 k.p.c., która odpowiada trzymiesięcznemu czynszowi ustalonemu na kwotę 
300, 00 zł za jeden miesiąc bezprawnego korzystania z przedmiotowego lokalu (§ 4 Porozu-
mienia w sprawie opuszczenia lokalu mieszkalnego z 15 listopada 2009 r.).

Właściwość rzeczową ustalono na podstawie art. 16 k.p.c. 

Właściwość miejscową ustalono na podstawie art. 38 k.p.c.

Na zasadzie art. 27 pkt 11 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych, t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, póz. 594 ze zm., uiszczam stałą opłatę sądową w wysokości 
200,00 zł przelewem na rachunek bankowy sądu.

Krzysztof Malewski 

Załączniki:
1.  Odpis aktualny z księgi wieczystej KW nr KR1K/00045876;
2.  Porozumienie w sprawie opuszczenia lokalu mieszkalnego z 15 listopada 2010 r.;
3.  Przesądowe wezwanie pp. Antoniny i Wiktora Zadra do opuszczenia lokalu z 5 grud-

nia 2010 r.;
4.  Dowód uiszczenia opłaty sądowej;
5.  Dwa odpisy pozwu wraz z załącznikami.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 222 Kodeksu cywilnego
§ 1. Właściciel może żądać od osoby, któ-
ra włada faktycznie jego rzeczą, ażeby 
rzecz została mu wydana, chyba że osobie 
tej przysługuje skuteczne względem wła-
ściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza 
własność w inny sposób aniżeli przez 
pozbawienie właściciela faktycznego 
władztwa nad rzeczą, przysługuje wła-
ścicielowi roszczenie o przywrócenie 
stanu zgodnego z prawem i o zaniecha-
nie naruszeń. 
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O to pytają Księgowi

Anna 
Welsyng 

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Joanna 
Skrobisz

Marek 
Żochowski

  Problem   Mimo że WNT za IV kwartał wyniosło ponad 500 000 zł, złożyłem kwartalną deklarację VAT UE. W urzędzie 
przyjęto deklarację kwartalną i nie byłem wzywany do korekty. Czy powinienem ją złożyć? 

  Odpowiedź   Tak, należy złożyć korektę informacji podsumowującej za IV kwartał, jeśli limit został przekroczony 
w pierwszym lub drugim miesiącu IV kwartału, oraz złożyć deklaracje za poszczególne miesiące tego kwartału. 
Gdy  limit został przekroczony w grudniu, złożenie deklaracji kwartalnej było prawidłowe.

Uzasadnienie   Odpowiedź na pytanie zależy od tego, kie-
dy limit uprawniający do składania kwartalnych informacji 
podsumowujących w przypadku WNT został przekroczony. 
Jak wynika z art. 100 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, informacje 
podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne 
w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale 
(do 25., gdy elektroniczne), w którym powstał obowiązek po-
datkowy z tytułu WNT, jeżeli całkowita wartość tych transak-
cji, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł. 
Składający informacje podsumowujące za okresy kwartal-
ne, u których całkowita wartość transakcji, bez podatku, 
przekroczyła w danym kwartale kwotę 50 000 zł, są obowią-
zani do składania informacji podsumowujących za okresy 
miesięczne. W tym przypadku informacje podsumowujące 
za poszczególne miesiące, które upłynęły od rozpoczęcia 
danego kwartału, są składane w terminie do 15. dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono 
kwotę 50 000 zł. Od tej zasady jest wyjątek. Gdy przekrocze-
nie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału, składana 
jest jedna informacja podsumowująca za ten kwartał.

Kiedy nastąpiło 
przekroczenie limitu

Jakie informacje składamy

Pierwszy miesiąc kwartału Za każdy miesiąc kwarta-
łu miesięczne informacje 
podsumowujące

Drugi miesiąc kwartału Za każdy miesiąc kwarta-
łu miesięczne informacje 
podsumowujące

Trzeci miesiąc kwartału Jedna informacja za kwar-
tał

Jeśli w Pana przypadku przekroczenie limitu nastąpiło 
w pierwszym lub drugim miesiącu IV kwartału, należy zło-
żyć korektę informacji podsumowującej za ten kwartał na 
formularzu VAT UEK, korygując dane do 0, a następnie in-
formacje podsumowujące za poszczególne miesiące.

PODSTAWA PRAWNA:
● art. 100 ust. 4–6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i  sług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
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Najem 
w działalności gospodarczej
Czy wynajmujący prywatne mieszkanie musi kupić 
kasę rejestrującą

PYTANIE
Prowadzę działalność gospodarczą 
(jako osoba fizyczna), a równocze-
śnie wynajmuję swoje prywatne 
mieszkania osobom fizycznym w ra-
mach najmu prywatnego. W 2012 r. 
należności z tytułu najmu mieszkań 
na cele mieszkaniowe zamknęły się 
kwotą 41 265 zł. Czy w związku ze 
zmianą przepisów w sprawie zwol-
nień z obowiązku stosowania kas 
powinienem z dniem 1 marca br. 
rozpocząć ewidencjonowanie przy-
chodów z najmu? Czy mógłbym sko-
rzystać z jakiegoś zwolnienia, np. 
wystawiając każdorazowo faktury 
z tytułu najmu lub przyjmując 
wszystkie należności za pośrednic-
twem rachunku bankowego? Czy 
muszę bezwzględnie zakupić kasę 
fiskalną?

ODPOWIEDŹ
W sytuacji opisanej w pytaniu po-

datnik wynajmujący swoje mieszka-
nia może skorzystać ze zwolnienia 
z obowiązku ewidencjonowania 
usługi najmu w kasie rejestrującej. 
W tym celu może skorzystać z jed-
nego z dwóch zwolnień. Z pierwsze-
go zwolnienia wynajmujący może 
skorzystać, jeżeli świadczenie usługi 
najmu w całości było dokumento-
wane fakturami VAT.

Warunki skorzystania z drugiego 
zwolnienia są następujące:
●  całość należności za najem musi 

być opłacana za pośrednictwem 
rachunku bankowego (lub ra-
chunku w SKOK-u),

●  z dowodów zapłaty i ewidencji 
prowadzonej dla celów VAT musi 
jednoznacznie wynikać, że wpła-
ty dokonywane są za najem 
mieszkania.

Wybór zwolnienia, z którego chce 
korzystać wynajmujący, należy do 
niego.

WYJAŚNIENIE
Wynajem nieruchomości stanowi 

świadczenie usług objęte regulacjami 
ustawy o VAT. W związku z tym, że 
działalność ta jest uznawana za dzia-
łalność gospodarczą podlegającą usta-
wie o podatku od towarów i usług, 
wynajmujący jest podatnikiem VAT 
z tego tytułu. W przypadku wymie-
nionym w pytaniu jest jednak mowa 
o najmie mieszkań na cele prywatne 
– mieszkaniowe najemców (osób fi-
zycznych). Tego rodzaju najem, tzn. 
wynajem nieruchomości o charakte-
rze mieszkalnym na własny rachunek 
wyłącznie na cele mieszkalne, jest 
zwolniony od VAT (art. 43 ust. 1 
pkt 36 ustawy o VAT). Oznacza to, że 
z tytułu świadczonych usług najmu 
podatnik nie nalicza podatku należ-
nego, a od wydatków poniesionych 
w związku ze świadczeniem tych 
usług nie jest możliwe odliczenie VAT 
naliczonego.

Ustawodawca – w celu udokumento-
wania świadczenia usług na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej (i rolników ryczał-
towych) – wprowadził obowiązek reje-
stracji sprzedaży w kasie fiskalnej. 
Dotyczy on jedynie świadczenia usług 
i dostawy towarów realizowanych 
przez podatników VAT na rzecz konsu-
mentów, tj. osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych.

Obowiązkiem ewidencyjnym objęta 
jest zarówno sprzedaż, w związku 
z którą następuje rozpoznanie VAT 
należnego, jak i sprzedaż zwolniona 
z VAT.

W związku z powyższym należy 
stwierdzić, że podatnicy VAT wynaj-
mujący nieruchomości o charakterze 
mieszkalnym na cele wyłącznie miesz-
kalne na rzecz konsumentów, co do 
zasady mają obowiązek zaewidencjo-
nowania tej sprzedaży w kasie reje-
strującej. Nie ma w tym przypadku 
znaczenia, że świadczona usługa jest 
zwolniona z VAT. Podatnik (wynajmu-
jący) może jednak skorzystać ze zwol-
nień z ewidencjonowania sprzedaży 
w kasie wskazanych w przepisach roz-
porządzenia MF w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących. 
W powołanym rozporządzeniu Mini-
ster Finansów określił bowiem wyjąt-
ki od zasady powszechności ewi-
dencjonowania sprzedaży w kasie 
fiskalnej dokonywanej na rzecz kon-
sumentów. Zgodnie z rozporządze-
niem w tym zakresie (obowiązującym 
w okresie od 1 stycznia 2013 r. 
do 31 grudnia 2014 r.) zwalnia się 
z obowiązku ewidencjonowania w da-
nym roku podatkowym m.in.:

 ● podatników, u których kwota obrotu 
realizowanego na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczał-
towych nie przekroczyła w po-
przednim roku podatkowym kwoty 
20 000 zł, a w przypadku podatni-
ków rozpoczynających w poprzed-
nim roku podatkowym dostawę to-
warów lub świadczenie usług na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych, jeżeli kwota 
obrotu z tego tytułu nie przekroczy-
ła, w proporcji do okresu wykony-
wania tych czynności w poprzed-
nim roku podatkowym, kwoty 
20  000 zł (§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporzą-



Nasze rady

34 | www.pgp.infor.pl

dzenia w sprawie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrują-
cych);
W podanym stanie faktycznym po-

datnik osiągnął w zeszłym roku obrót 
ze świadczenia usług najmu na rzecz 
konsumentów w wysokości 41 265 zł, 
czyli wyższy od kwoty 20 000 zł. 
Mimo że nie zostało wskazane, od 
którego roku mieszkanie jest wynaj-
mowane, to należy przyjąć, iż skorzy-
stanie z ww. zwolnienia w 2013 r. nie 
jest możliwe.

 ● wynajem i usługi zarządzania nie-
ruchomościami własnymi lub dzier-
żawionymi (§ 2 ust. 2 w zw. 
z poz. 24 załącznika do rozporzą-
dzenia); zwolnienie to ma zastoso-
wanie, jeżeli usługi te w całości są 
dokumentowane fakturami;
Wynajmujący nie będzie musiał ku-

pować kasy fiskalnej w celu rejestro-
wania w niej najmu własnego miesz-
kania osobom fizycznym. Jednak 
może to się odbyć jedynie pod warun-
kiem, że cała sprzedaż z tego tytułu 
będzie udokumentowana fakturami. 
W przypadku gdy podatnik nie wysta-
wi zatem faktury na chociażby jeden 
czynsz, to będzie zobowiązany do za-
ewidencjonowania całej sprzedaży 
z tego tytułu w kasie fiskalnej, nawet 

gdy sprzedaż w pozostałej części zo-
stała zafakturowana. Warto zauwa-
żyć, że warunkiem koniecznym dla 
skorzystania z tego zwolnienia nie jest 
wystawienie faktur w wymaganym 
terminie, a jedynie ich wystawienie. 
Przekroczenie terminów wystawienia 
faktur nie będzie powodowało obo-
wiązku zakupu kasy fiskalnej i ewi-
dencjonowania w niej usług najmu 
prywatnego.

 ● świadczenie usług na rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych (poz. 37 załącznika do 
rozporządzenia); zwolnienie to do-
tyczy usług, w przypadku których:
–  zapłaty za wykonaną czynność 

dokonano w całości za pośred-
nictwem poczty, banku lub spół-
dzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej (odpowiednio na 
rachunek bankowy podatnika 
lub na rachunek podatnika 
w spółdzielczej kasie oszczędno-
ściowo-kredytowej, której jest 
członkiem), i jednocześnie

–  z ewidencji i dowodów dokumen-
tujących zapłatę jednoznacznie 
wynika, jakiej konkretnie czynno-
ści dotyczyła.

Przez ewidencję należy tu rozumieć 
ewidencję prowadzoną dla celów 

VAT, która w praktyce najczęściej 
przybiera postać rejestrów sprzedaży 
i rejestrów zakupu. Jeśli więc najemcy 
będą dokonywać płatności za pośred-
nictwem rachunku bankowego, gdzie 
w tytule wpłaty wskażą dokładnie, ja-
kiego okresu rozliczeniowego dotyczy 
czynsz oraz jakiego mieszkania, to 
wynajmujący nie będzie musiał ewi-
dencjonować najmu w kasie fiskalnej.

Jakub Rychlik

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 111 ust. 1 i 8 ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.),

 ● § 1 ust. 1 pkt 1, § 2 ust. 1 i 2 rozporzą-
dzenia Ministra Finansów z 29 listo-
pada 2012 r. w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1382),

 ● § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Finansów z 28 marca 2011 r. w spra-
wie zwrotu podatku niektórym po-
datnikom, wystawiania faktur, spo-
sobu ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku 
od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. 
nr 68, poz. 360 z późn. zm.).

Jak amortyzować mieszkanie wycofane 
z działalności gospodarczej

PYTANIE
Budynek mieszkalny stanowiący 
współwłasność małżonków obję-
tych ustawową wspólnotą mał-
żeńską używany był przez żonę 
w prowadzonej działalności go-
spodarczej. Żona amortyzowała 
go według indywidualnej stawki 
w wysokości 10%. 31 październi-
ka 2012 r. budynek ten został wy-
cofany z działalności gospodar-
czej i przekazany na potrzeby 
osobiste małżonków. W styczniu 
br. budynek został wynajęty inne-
mu podmiotowi gospodarczemu. 
Czy w odniesieniu do okresu wy-
najmu prowadzonego poza dzia-
łalnością gospodarczą żony moż-

na obniżyć stawkę amortyzacji? 
Jeśli tak – czy istnieją jakieś ogra-
niczenia lub zasady takiej ob-
niżki?

ODPOWIEDŹ
W przypadku najmu budynku 

mieszkalnego, który wcześniej 
był wykorzystywany w działalno-
ści gospodarczej i dla którego 
ustalono indywidualnie stawkę 
amortyzacyjną w wysokości 10%, 
nie można tej stawki obniżyć. 
Szczegóły – w wyjaśnieniu.

WYJAŚNIENIE
Z pytania wynika, że żona w pro-

wadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej wykorzystywała budy-
nek, który amortyzowała wg indy-
widualnej stawki amortyzacji w wy-
sokości 10%. Ponieważ mają 
Państwo wątpliwość, jaką stawką 
amortyzować ten budynek w związ-
ku z jego najmem, ale prowadzo-
nym poza działalnością gospodar-
czą, należy wnioskować, że najem 
ten odbywa się na zasadach ogól-
nych. Rozliczając dochody z najmu 
w ten właśnie sposób, podatnik 
może uwzględniać koszty uzyskania 
przychodów, w tym odpisy amorty-
zacyjne.

To, że budynek był pierwotnie wy-
korzystywany przez żonę w prowa-
dzonej przez nią działalności gospo-
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darczej i wprowadzony do ewidencji 
środków trwałych, a następnie po 
jakimś czasie budynek ten został 
wycofany z tej działalności na po-
trzeby prywatne, by następnie być 
wynajmowany poza działalnością, 
nie powoduje, że przestał być tym 
samym środkiem trwałym. Budynek 
ten nie spełniał definicji środka 
trwałego tylko przez czas pomiędzy 
jego wycofaniem z działalności go-
spodarczej a oddaniem go w najem. 
Od momentu jego wynajmu z po-
wrotem spełnia definicję środka 
trwałego (patrz art. 22a ust. 1 
u.p.d.o.f.).

Podatnicy mają obowiązek stoso-
wać wybraną metodę amortyzacji 
do pełnego zamortyzowania dane-
go środka trwałego (art. 22h ust. 2 
u.p.d.o.f.). Skoro zatem dla środka 
trwałego, jakim był budynek miesz-
kalny, żona przyjęła indywidualną 

stawkę amortyzacji w wysokości 
10%, to tej metody nie można już 
zmienić. Nie można również obni-
żyć przyjętej pierwotnie indywidu-
alnej stawki amortyzacji. Podatnicy 
mogą obniżać podane w Wykazie 
stawek amortyzacyjnych stawki dla 
poszczególnych środków trwałych 
(art. 22i ust. 5 u.p.d.o.f.). Z przepi-
su tego wynika zatem, że umożliwia 
on zmianę tylko stawki liniowej 
określonej w Wykazie stawek amor-
tyzacyjnych. Stanowisko to potwier-
dzają również organy podatkowe. 
W interpretacji indywidualnej Dy-
rektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 25 lutego 2011 r., ILPB1/415 - 
-1351/10-2/AG, czytamy, że: „(...) 
biorąc pod uwagę przedstawione 
informacje oraz powołane przepisy 
prawa podatkowego, należy stwier-
dzić, że Wnioskodawca obowiązany 
jest wybraną stawkę amortyzacyjną 

związaną z wybraną metodą amor-
tyzacji stosować do pełnego zamor-
tyzowania danego środka trwałego. 
W konsekwencji nie jest możliwe 
obniżenie indywidualnie ustalonej 
stawki amortyzacyjnej bądź zmiana 
przyjętej stawki amortyzacyjnej 
z 10 na 33,33, jak i w dalszej konse-
kwencji dokonanie korekty zapisów 
w ewidencji środków trwałych oraz 
rozliczeń podatku dochodowego za 
lata 2008–2010”.

Krzysztof Rustecki

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 22a ust. 1, art. 22c pkt 2, art. 22g 

ust. 10, art. 22h ust. 2, art. 22i ust. 5, 
art. 22j ust. 1 pkt 3, ust. 3, art. 22n 
ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycz-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 360 
z późn. zm.).

Jak wykazać w pkpir czynsz otrzymany przed terminem

PYTANIE
Od maja br. prowadzę działalność 
w zakresie najmu dwóch lokali 
użytkowych. Z umów, które za-
warłem, wynika, że czynsze są 
płatne „z góry” do 5. dnia danego 
miesiąca. Jak powinieniem wyka-
zać przychód z takiego najmu, je-
żeli za czerwiec otrzymałem od 
jednego z wynajmujących czynsz 
nie 5 czerwca, a już 31 maja br.?

ODPOWIEDŹ
Niezależnie od terminu zapłaty 

czynszu przez najemców powi-
nien Pan go zawsze wykazywać 
w miesiącu, za który jest należny. 
Kwotę czynszu należy wpisać do 
kolumny 2 pkpir z ostatnim dniem 
miesiąca, za który jest należny. 

WYJAŚNIENIE
Z pytania wynika, że świadczy Pan 

usługi najmu. Dla usług tych ustalił 
Pan miesięczne okresy rozliczenio-
we. W związku z tym przychód po-
wstanie w tym przypadku na zasa-
dzie określonej w art. 14 ust. 1e 
u.p.d.o.f. Z przepisu tego wynika, że 

jeżeli strony ustalą, że usługa jest 
rozliczana w okresach rozliczenio-
wych, za datę powstania przychodu 
uznaje się ostatni dzień okresu rozli-
czeniowego określonego w umowie 
lub na wystawionej fakturze, nie 
rzadziej niż raz w roku. A zatem 
w opisanej sytuacji przychody ze 
świadczenia usług najmu rozlicza-
nych miesięcznie powstają w ostat-
nich dniach poszczególnych miesię-
cy. Bez znaczenia w tym przypadku 
jest data wpływu czynszu za dany 
miesiąc, tj. czy wpłynął w terminie, 
po terminie, czy przed terminem. 
Kwotę czynszu należy wpisać do ko-
lumny 2 pkpir z ostatnim dniem 
miesiąca, za który jest należny.

Przedstawiony sposób ustalania 
momentu powstania przychodu z ty-
tułu świadczenia usług najmu rozli-
czanych miesięcznie potwierdzają 
organy podatkowe. W interpretacji 
indywidualnej Dyrektora Izby Skar-
bowej w Katowicach z 31 sierp-
nia 2011 r., IBPBI/1/415-593/11/AB, 
czytamy, że: „Zarówno w zawartym 
pomiędzy najemcą a Spółką anek-
sem do umowy najmu, jak i w samej 

umowie najmu wskazano okresy 
rozliczeniowe. Strony przyjęły okres 
miesięczny dla naliczania czynszu 
należnego wynajmującemu za wy-
konaną usługę, a zatem art. 14 
ust. 1e u.p.d.o.f. ma w przedstawio-
nym stanie faktycznym zastosowa-
nie. Fakt, iż najemca opłacił czynsz 
z góry za dwa lata, pozostaje bez 
wpływu na sytuację Spółki. Należy 
więc uznać, iż momentem powsta-
nia przychodu z tytułu otrzymania 
przez Spółkę zapłaty z góry za na-
jem lokalu użytkowego za miesiące 
maj 2011 r. – kwiecień 2013 r. będą 
ostatnie dni miesięcy od maja 2011 r. 
do kwietnia 2013 r. Kwota przycho-
du będzie stanowiła każdorazo-
wo 1/24 kwoty zapłaconej przez na-
jemcę, tj. 40 410,00 zł (miesięczny 
czynsz najmu)”.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 14 ust. 1e ustawy z 26 lipca  r. 

o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
z późn. zm.).
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Praca 
w godzinach 
nadliczbowych

KRZYSZTOF GRODZICKI

Stan prawny na 18 czerwca 2013 r. 
W wielu zakładach pracy zdarzają się nadgodziny, za 
które pracodawca nie chce płacić, tłumacząc się bra-
kiem polecenia czy też zadaniowym czasem pracy 
personelu. Taka praktyka jest niedopuszczalna i na 
wypadek kontroli z PIP może zakończyć się grzywną 
dla pracodawcy, a nawet znaleźć swój finał w sądzie. 
Praca nadliczbowa musi być bowiem odpowiednio 
wyliczana i wynagradzana – pracownikowi należy się 
dodatek lub dodatkowy dzień wolny. 

Rozliczenie nadgodzin

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika 
normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad 
przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający 
z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu 
pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Jest ona 
dopuszczalna w razie:

 ● konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu 
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia 
lub środowiska albo usunięcia awarii; 
Jest to bardzo pojemna kategoria, jednak w stosunkach 
pracy będziemy mieli do czynienia z takimi nadzwyczaj-
nymi wypadkami raczej rzadko. Warto wiedzieć, że po-
lecenie pracy w nadgodzinach nie musi być w tym wy-
padku sformalizowane – wystarczy ustna informacja, 
która nałoży na pracownika obowiązek dodatkowej pracy. 

 ● szczególnych potrzeb pracodawcy; 
Tej zasady nie stosuje się do pracowników zatrudnio-
nych na stanowiskach pracy, na których występują prze-
kroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natę-
żeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
Liczba nadgodzin nie może przekroczyć 150 godzin 
w roku kalendarzowym (dla jednej osoby). W tym punk-
cie mieście się w zasadzie prawie cały zasób nadgodzin 
wykonywanych podczas „zwykłej” pracy. O szczegól-
nych potrzebach decyduje sam pracodawca, który powi-
nien poinformować pracownika o tym, dlaczego zaszła 
konieczność skorzystania z jego ponadnormatywnej 
pracy.  

■ ZAPAMIĘTAJ 
Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbo-
wymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin 
w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Nadgodziny powinny być na bieżąco rozliczane w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia podstawowego. Już 
w dniu, w którym doszło do przekroczenia dobowej nor-
my czasu pracy, stosowna adnotacja powinna się znaleźć 
na liście obecności. Dobrze jest ze względów dowodo-
wych opatrzyć listę podpisem przełożonego. Nadgodzin 
nie należy uwzględniać w rozliczeniu normy tygodnio-
wej, co może nastąpić dopiero po upływie okresu rozli-
czeniowego. Przez dobę należy rozumieć kolejne 24 go-
dziny, poczynając od godziny, w której pracownik 
rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkła-
dem czasu pracy. Jeśli więc pracownik pracuje od 8.00, to 
doba pracownicza trwa do 8.00 dnia następnego, co 
oznacza, że gdyby pracownik po przerwie wykonywał 
w tej samej dobie dodatkowe zadania, to mielibyśmy 
do czynienia z nadgodzinami. Jeśli chodzi o rozliczenie 
nadgodzin przekraczających średniotygodniową normę 
czasu pracy, to odbywa się to następująco. Po pierwsze, 
od liczby godzin przepracowanych w okresie rozliczenio-
wym odejmuje się nadgodziny wynikające z przekrocze-
nia normy dobowej. Od wyniku odejmuje się iloczyn 8 go-
dzin i liczby dni wykraczających poza pełne tygodnie 
okresu rozliczeniowego (przypadające od poniedziałku 
do piątku). Następnie wynik należy podzielić przez liczbę 
pełnych tygodni okresu rozliczeniowego. Jeżeli wynik jest 
wyższy niż 40, to znaczy, że mamy do czynienia z pracą 
w nadgodzinach. 

Dodatek za nadgodziny

Zasadą jest, że nadgodziny są oddzielnie wynagradzane. 
Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego 
wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 ● 100% wynagrodzenia – za pracę w nadgodzinach przy-
padających:
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–  w nocy; 
pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 
21.00 a 7.00; pracownik, którego rozkład czasu pracy 
obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy 
w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pra-
cy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, 
jest pracującym w nocy. 
Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 
godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie nie-
bezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycz-
nym lub umysłowym. 

–  w niedziele i święta niebędące dla pracownika dnia-
mi pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy;

–  w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi 
w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

 ● 50% wynagrodzenia – za pracę w nadgodzinach przy-
padających w każdym innym dniu.
100% dodatek przysługuje także za każdą godzinę pracy 

nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodnio-
wej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczenio-
wym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyni-
ku pracy w nadgodzinach, za które pracownikowi 
przysługuje prawo do 100% dodatku. Wynagrodzenie sta-
nowiące podstawę obliczania dodatku obejmuje wynagro-
dzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszere-
gowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, 
a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony przy określa-
niu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. 

✔ CO NA TO SĄD?
1. Upływ terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pra-
cy uwzględniany jest jedynie na zarzut dłużnika.
2. Istota instytucji okresów rozliczeniowych czasu pracy 
sprowadza się do tego, że w ramach danego okresu ustala 
się ilość przepracowanych przez pracowników dni i godzin, 
by następnie określić liczbę godzin nadliczbowych, wyni-
kających z przekroczenia normy średniotygodniowej, które 
nie zostały zrekompensowane czasem wolnym i podlegają 
wynagrodzeniu obejmującemu – zgodnie z dawnym art. 134 
k.p., a obecnie art. 1511 k.p. – wynagrodzenie normalne wraz 
z dodatkiem. Zbilansowanie czasu pracy pracowników na-
stępuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wtedy 
też staje się wymagalne roszczenie pracownika o wypłatę 
przedmiotowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 
wypracowane w danym okresie.
Wyrok SN z 11 marca 2010 r., I PK 191/09, niepubliko-
wany

Sporo kontrowersji narosło wokół pracy nadliczbowej 
osób zatrudnionych na niepełnym etacie. Przyjmuje się 
obecnie powszechnie, że nadgodziny przysługują im do-
piero po przepracowaniu całego dnia pracy w pełnym wy-
miarze. Jeśli pracownik jest zatrudniony na 1/8 etatu 
i pracuje 1 godzinę dziennie, to nadgodziny w konkret-
nym dniu będą mu liczone dopiero po upływie 8 go-

dzin pracy, chyba że strony inaczej postanowią. Uza-
sadnienie prawne takiego stanu rzeczy nie jest zbyt 
skomplikowane i sprowadza się do następujących argu-
mentów:  

 ● zgodnie z przepisami Kodeksu pracy strony ustalają 
w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy 
ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pra-
cownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze, któ-
rych przekroczenie uprawnia go, oprócz normalnego 
wynagro dzenia, do dodatku za nadgodziny; 
Jest to w gruncie rzeczy jedyna regulacja dotycząca nad-
godzin w przypadku niepełnoetatowca. Oznacza ona, że 
pracownik zatrudniony na niepełnym etacie ma takie 
same prawa i obowiązki, jak pracownicy zatrudnieni na 
cały etat. Nie jest możliwe pozaumowne uprzywilejowa-
nie takiej osoby, do którego niewątpliwie by doszło, gdy-
by nadgodziny należały się już za każde dłuższe pozo-
stanie w pracy.

 ● pracą w godzinach nadliczbowych jest praca powyżej 
określonej normy czasu pracy, a zatem powyżej ósmej 
godziny w ciągu doby i powyżej czterdziestej godziny 
w tygodniu (przeciętnie w okresie rozliczeniowym), 
a zatem np. w przypadku pracownika zatrudnionego na 
pół etatu ta definicja również znajdzie zastosowanie. 
Wynika to z faktu, że nie ma żadnych prawnych argu-
mentów, które uzasadniałyby różnicowanie statusu pra-
cowników zatrudnionych w jednej firmie. 

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu i pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 14.00. W takiej sytuacji nadgodziny przysługują 
mu dopiero od dziewiątej godziny pracy, a zatem od 
godziny 16.00. 

Dzień wolny na wniosek 
i za pracę weekendową

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadlicz-
bowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, 
może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego 
od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas 
przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastą-
pić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku 
pracodawca udziela czasu wolnego od pracy najpóźniej 
do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę 
wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbo-
wych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wy-
nagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięcz-
ny wymiar czasu pracy. W powyższych przypadkach 
pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w go-
dzinach nadliczbowych.

Z kolei w przypadkach, o których mowa w art. 15110 

pkt 1–9 k.p. (są to wypadki dozwolonej pracy w niedzielę 



Temat na zamówienie

38 | www.pgp.infor.pl

i święto), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracow-
nikowi inny dzień wolny:

 ● w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalen-
darzowych poprzedzających lub następujących po takiej 
niedzieli,

 ● w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozlicze-
niowego (podstawowy okres wynosi 4 miesiące).
Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w ciągu 6 dni dnia 

wolnego w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi 
przysługuje do końca okresu rozliczeniowego wolny dzień, 
a w razie braku możliwości udzielenia wolnego w tym ter-
minie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za 
każdą godzinę pracy w niedzielę. Jeżeli nie jest możliwe 
wykorzystanie dnia wolnego w zamian za pracę w święto, 
pracownikowi przysługuje taki sam dodatek za każdą go-
dzinę pracy w święto. Problematyczna w praktyce była na-
tomiast wysokość dodatków i ich wzajemny stosunek (np. 
gdy niedziela jest jednocześnie świętem). Nie są to oczywi-
ście przypadki częste, choć łatwo przy nich o konflikty, 
zwłaszcza że zazwyczaj dotyczą dużej grupy osób. Wątpli-
wości w tym zakresie rozwiał SN w uchwale z 15 lute-
go 2006 r. (II PZP 11/05, OSNP 2006/11–12/170), w któ-
rej czytamy, że: „w razie nieudzielenia przez pracodawcę 
w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy 
w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub 
święto, pracownikowi przysługuje za każdą godzinę takiej 
pracy tylko jeden dodatek przewidziany w art. 15111 § 2 lub 
§ 3 k.p. Trzeba bowiem podkreślić, ze w przepisach nie ma 
podstaw do wypłaty dodatkowego 200% wynagrodzenia 
za pracę w niedzielę lub święto, za którą pracownik nie 
uzyskał innego dnia wolnego. Ewentualne ustanowienie 
uprawnień do uzyskania dwóch dodatków musiałoby mieć 
wyraźną podstawę w przepisach. Oznacza to, że w razie 
nieudzielenia innego dnia wolnego w zamian za pracę 
w niedzielę lub święto, pracownikowi za każdą godzinę ta-
kiego zatrudnienia przysługuje tylko jeden dodatek prze-
widziany w art. 15111 § 2 i § 3 k.p.”. 

Nadgodziny w podróży

Sporo problemów może przysporzyć rozliczanie nadgo-
dzin w podróży. Sprawa nie jest prosta z tej przyczyny, że 
w praktyce trudno jest odróżnić pojęcie „podróży służbo-
wej” od „czasu pracy”. Jak wskazał SN w wyroku z 23 czerw-
ca 2005 r. (II PK 265/04, OSNP 2006/5–6/76): „czas dojaz-
du i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej 
podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie 
są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wy-
znaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 k.p.), lecz 
w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu 
czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą 
być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym 
poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu 
pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile 
uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu od-
poczynku”. Co prawda prawo stanowi wyraźnie, jak kształ-
tuje się maksymalna tygodniowa i dzienna norma czasu pra-

cy, a wszelkie jej przekroczenie (mówimy o pełnym etacie 
i zwykłym systemie czasu pracy) musimy kwalifikować jako 
nadgodziny, to jednak inaczej ocenimy wypadek podróży 
służbowej. Czas pracy stanowi kategorię, która ma dwoja-
kie znaczenie. Jest bowiem zarówno miernikiem pozosta-
wania w dyspozycji pracodawcy, jak również miarą zakre-
su świadczenia pracy, decydującą o uprawnieniu do 
wynagrodzenia i innych świadczeń. Zgodnie z art. 128 k.p. 
czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje 
w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym 
miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, przy czym 
wynagrodzenie przysługuje w zasadzie tylko za pracę wy-
konaną (art. 80 k.p.), a za czas niewykonywania pracy pra-
cownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wów-
czas, gdy przepisy tak stanowią. Analiza regulacji prowadzi 
do wniosku, że pozostawanie w dyspozycji pracodawcy nie 
rodzi samo przez się obowiązku zapłaty. Wprawdzie moż-
na przyjąć, że podróż służbowa jest formą szeroko rozu-
mianego „pozostawania w dyspozycji”, lecz nie wymaga 
ona przebywania (fizycznej obecności) w zakładzie pracy 
lub innym miejscu, które jest wyznaczone do wykonywania 
pracy. Co za tym idzie, nie przysługuje też wynagrodze-
nie za nadgodziny. 

Szczególne warunki pracy 
i osoby niepełnosprawne

Praca w nadgodzinach jest niedopuszczalna (w razie po-
woływania się przez pracodawcę na jego szczególne potrze-
by) wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
pracy, na których występują przekroczenia najwyższych do-
puszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia. Norma czasu pracy skrócona z powodu szkodliwo-
ści warunków zatrudnienia ze swej natury ogranicza wyda-
wanie poleceń pracy w nadgodzinach. Za pracę w godzi-
nach przekraczających ustawowy skrócony czas pracy 
(w rozumieniu art. 145 k.p.) przysługuje wynagrodzenie do-
datkowe, jak za pracę w godzinach nadliczbowych (uchwała 
SN z 25 października 1968 r., III PZP 18/68, OSN 1969/7- 
-8/121). W szczególnych warunkach nie ma zatem żadnych 
wątpliwości – pracodawca powinien wypłacić wynagrodze-
nie i dodatek (wszystko w zależności od umiejscowienia 
nadgodzin w czasie – noc, niedziela lub święto) już po prze-
kroczeniu podstawowego wymiaru czasu pracy. 

PRZYKŁAD

Pracownica jest zatrudniona w pracowni rentgenow-
skiej – pracuje w skróconym (do 6 godzin na dobę) 
wymiarze z uwagi na szczególnie szkodliwe dla zdro-
wia warunki. Z uwagi na nieobecność koleżanki była 
zmuszona przez dwa tygodnie zostawać w pracowni 
dłużej o 2 godziny. W związku z tym należy jej się re-
kompensata za nadgodziny. 
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■ ZAPAMIĘTAJ 
Ustalenie w umowie o pracę zawartej z pracownikiem 
niepełnosprawnym 8-godzinnego dnia pracy zamiast 
zgodnego z prawem 7-godzinnego oznacza, że za każdą 
przepracowaną ósmą godzinę ma on prawo do wyna-
grodzenia w wysokości 1/7 dziennego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy i do dodatku za nadgodziny.

Pracownicy zarządzający 
zakładem pracy

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakła-
dem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organi-
zacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza 
normalnymi godzinami bez prawa do wynagrodzenia 
oraz dodatku za nadgodziny. Kierownikom wyodręb-
nionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach 
nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przy-
sługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku w wyso-
kości określonej w art. 1511 § 1 k.p. (50% lub 100%), jeże-
li w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego 
dnia wolnego. Jak wskazał SN w wyroku z 8 czerw-
ca 2004 r. (III PK 22/04, OSNP 2005/5/65): „osoby za-
trudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą być 
pozbawione prawa do dodatkowego wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wskutek nieza-
leżnej od nich wadliwej organizacji pracy są zmuszone do 
systematycznego przekraczania obowiązujących norm 
czasu pracy”. Podobnie w wyroku z 14 grudnia 2004 r., 
II PK 106/04, OSNP 2005/15/221) stwierdzono, że: „po-
wodowane względami organizacyjnymi, stałe wykonywa-
nie pracy ponad normę czasu pracy przez pracownika zaj-
mującego stanowisko kierownicze nie pozbawia go prawa 
do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych”.

✔ CO NA TO SĄD?
1. Nawet w razie stosowania zadaniowego czasu pracy pra-
codawca powinien wykazać, że powierzał pracownikowi za-
dania możliwe do wykonania w czasie pracy wynikającym 
z norm określonych w art. 129 k.p.
2. Pełnienie funkcji kierowniczych nie upoważnia pracodaw-
cy do stosowania takich rozwiązań organizacyjnych, które 
w samym założeniu rodzą konieczność stałego wykonywa-
nia pracy w godzinach nadliczbowych.
3. Pozew, w którym powód (świadomie lub nieświadomie) 
nie wystąpił z całym przysługującym mu w stosunku do po-
zwanego żądaniem nie przerywa biegu przedawnienia co 
do tej części roszczenia w znaczeniu materialnoprawnym, 
która pozostała poza żądaniem tego pozwu. 
Wyrok SN 16 listopada 2010 r., I PK 79/10, niepubliko-
wany

■ ZAPAMIĘTAJ
Główny księgowy jest pracownikiem zarządzającym za-
kładem pracy w imieniu pracodawcy. 

Ryczałt
W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę 

poza siedzibą pracodawcy wynagrodzenie wraz z do-
datkiem może być zastąpione ryczałtem, którego wy-
sokość powinna odpowiadać przewidywanemu wy-
miarowi nadgodzin. Stosowanie ryczałtu jest przy tym 
możliwe tylko w sytuacji, gdy dokładna kontrola nadgo-
dzin jest niemożliwa lub wysoce utrudniona. Warto wska-
zać, że orzecznictwo stoi na stanowisku, że nieprawidło-
we jest stosowanie ryczałtu wobec kierowcy 
zatrudnionego w transporcie lokalnym, w stosunku do 
którego jest wymagana codzienna obecność w firmie przy 
rozpoczynaniu i kończeniu pracy (wyrok SN 
z 19 maja 2004 r., I PK 630/03, OSNP 2005/3/37). Co 
oczywiste, ryczałt również podlega ogólnym zasadom 
prawa pracy – przewidywana liczba godzin nadliczbo-
wych nie może zatem przekraczać limitów ustawowych 
(maksymalnie 416 godzin w ciągu roku). Przechodząc do 
kwestii szczegółowych, to może zdarzyć się, że ryczałt nie 
wyczerpuje całości roszczeń o zapłatę za nadgodziny. Jak 
wskazał SN w wyroku z 20 maja 1998 r. (I PKN 143/98, 
OSNAPiUS z 1999/12/389): „pozostawanie w dyspozycji 
pracodawcy w czasie przekraczającym obowiązujące pra-
cownika normy czasu pracy nie jest wykonywaniem pracy 
w godzinach nadliczbowych w rozumieniu art. 133 § 1 
k.p. i nie przysługuje za nie wynagrodzenie według zasad 
określonych w art. 134 k.p.”1. W razie znacznych rozbież-
ności między faktycznym wymiarem pracy nadliczbowej 
a ryczałtem za taką pracę pracownik ma roszczenie o wy-
płacenie dodatku za godziny pracy nadliczbowej nieobję-
te ryczałtem. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
W stosunku do pracowników objętych systemem zada-
niowego czasu pracy, pracowników zarządzających 
w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowni-
ków otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub 
za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin 
pracy.

Czas wolny 
w zamian za dyżur

Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozosta-
wania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości 
do pracy wynikającej z umowy o pracę – w firmie lub 
w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Cza-

1  W brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw,  
Dz.U. z 1996 r. nr 24, poz. 110 z późn. zm.).
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su dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas 
dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia 
dyżuru nie może naruszać prawa do odpoczynku. Za 
czas dyżuru (z wyjątkiem pełnionego w domu) pracow-
nikowi przysługuje czas wolny w wymiarze odpowia-
dającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości 
udzielenia wolnego – wynagrodzenie wynikające 
z jego osobistego zaszeregowania, określonego staw-
ką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik 
wynagrodzenia nie został wyodrębniony – 60% wy-
nagrodzenia. Jeżeli chodzi o pracowników zarządzają-
cych, to czas dyżuru może naruszać ich uprawnienie do 
odpoczynku; nie mają też prawa do wolnego i wynagro-
dzenia za czas dyżuru (choć oczywiście pracodawca 
może ich w ten sposób uprzywilejować). W razie ustania 
stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego 
pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wyna-
grodzenia, prawo do dodatku za nadgodziny, jeżeli 
w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia 
ustania stosunku pracy pracował w wymiarze przekra-
czającym zwykłe normy czasu pracy. Dotyczy to także 
odpowiednio nawiązania stosunku pracy w trakcie okre-
su rozliczeniowego.

✔ CO NA TO SĄD?
1. Czasu przypadającego poza normalnymi godzinami pra-
cy, w którym pracownik, pozostając w dyspozycji praco-
dawcy w rozumieniu art. 128 § 1 k.p. lub jedynie przebywa-
jąc w zakładzie pracy, nie wykonuje pracy, nie wlicza się do 
czasu pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 k.p.). 
Tego rodzaju czas może być, w szczególności, prawnie 
kwalifikowany jako dyżur zakładowy (art. 1515 § 1 i 2 k.p.) 
lub czas wolny od pracy.
2. Zważywszy na to, że w przypadku pracy nadliczbowej 
w razie wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy 
ocena, czy wystąpiły takie potrzeby należy z natury rze-
czy do pracodawcy, warunkiem uznania, że podjęta przez 
pracownika praca ma taki charakter jest polecenie praco-
dawcy (wydane w jakiejkolwiek formie dostatecznie jasno 
wyrażającej wolę pracodawcy) lub co najmniej świadomość 
pracodawcy, że pracownik taką pracę wykonuje z jedno-
czesną choćby dorozumianą akceptacją jej wykonywania. 
Wyjątkowo dopuszcza się uznanie za pracę w godzinę nad-
liczbowych pracy podyktowanej szczególnymi potrzebami 
podjętej bez wiedzy pracodawcy.
Wyrok SN z 10 listopada 2009 r., II PK 51/09, M.P.Pr. 
2010/5/262
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WESZŁY W ŻYCIE
17 czerwca 2013 r.
PRAWO PRACY
Ustawa z 28 maja 2013 r. 
o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw

Nowelizacja Kodeksu pracy wpro-
wadziła m.in. zmiany w zakresie ko-
rzystania z urlopów macierzyńskich, 
wydłużyła dodatkowe urlopy macie-
rzyńskie, dodatkowe urlopy na wa-
runkach macierzyńskiego oraz usta-
liła nowy urlop rodzicielski.

W zakresie podstawowego urlopu 
macierzyńskiego nowelizacja umoż-
liwiła pracownicy wykorzystanie 
przed porodem maksymalnie 6 ty-
godni tego urlopu. Jeśli chodzi 
o dodat kowy urlop macierzyński, to 
zwiększył się jego wymiar do 6 tygo-
dni w przypadku urodzenia jednego 
dziecka przy jednym porodzie 
i do 8 tygodni w przypadku porodu 
mnogiego. Urlop ten może być wy ko-
rzystany jednorazowo lub w 2 częś-
ciach: w wymiarze tygodnia lub 
jego wielokrotności, przypadających 
bezpośrednio jedna po drugiej. Ist-
nieje możliwość łączenia korzysta-
nia z dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego z wykonywaniem pracy 
u pracodawcy udzielającego tego 
urlopu w wymiarze nie wyższym niż 
połowa pełnego wymiaru czasu pra-
cy (urlopu udziela się na pozostałą 
część wymiaru czasu pracy) – praca 
po dej mowana na pisemny wniosek 
pracownika (złożony w terminie nie 
krótszym niż 14 dni przed jej rozpo-
częciem); pracodawca uwzględnia 
wniosek pracownika, chyba że nie 
jest to możliwe ze względu na orga-
nizację pracy lub rodzaj pracy wyko-
nywanej przez pracownika (o przy-
czynie odmowy informuje pra cow- 
nika na piśmie).

Nowy urlop rodzicielski przysługu-
je pracownikowi, który wykorzystał 
pełny wymiar urlopu macierzyńskie-
go i urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego. Wymiar urlopu rodzi-
cielskiego wynosi do 26 tygodni 

(niezależnie od liczby dzieci urodzo-
nych przy jednym porodzie). Z tego 
urlopu można skorzystać jednorazo-
wo albo w częściach, nie więcej niż 
trzech; każda z części nie może być 
krótsza niż 8 tygodni przypadających 
bezpośrednio jedna po drugiej 
(w wymiarze wielokrotności tygo-
dnia). Urlop rodzicielski może być 
wykorzystany na równych prawach 
zarówno przez pracownicę-matkę, 
jak i pracownika-ojca dziecka (z urlo-
pu mogą korzystać jednocześnie, 
przy czym łączny wymiar urlopu nie 
może przekraczać 26 tygodni). Urlop 
może być wykorzystany także przez 
ubezpieczonych, którzy przyjęli 
dziecko na wychowanie i wystąpili 
do sądu opiekuńczego z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania w sprawie 
przysposobienia dziecka lub przyjęli 
dziecko na wychowanie jako rodzina 
zastępcza (z wyjątkiem rodziny za-
stępczej zawodowej). Urlop rodzi-
cielski jest udzielany na pisemny 
wniosek pracownika, składany w ter-
minie nie krótszym niż 14 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z tego 
urlopu. Pracodawca jest obowiązany 
uwzględnić wniosek pracownika.

Znowelizowane zostały również 
przepisy dotyczące urlopu wycho-
wawczego: pracownicy mogą sko-
rzystać z tego urlopu do ukończenia 
przez dziecko 5. roku życia.

Nowelizacja zmieniła także usta-
wę z 25 czerwca 1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
nr 77, poz. 512, z późn. zm.). Obec-
nie zasiłek macierzyński przysługuje 
również za okres urlopu rodziciel-
skiego. 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego 
wynosi 100% podstawy wymiaru za-
siłku przez pierwsze 26 tygodni 
(okres urlopu macierzyńskiego pod-
stawowego i dodatkowego) i 60% 
podstawy wymiaru za okres urlopu 
rodzicielskiego (przez 26 tygodni). 
W przypadku gdy pracownica wystą-
pi nie później niż 14 dni po porodzie 
z wnioskiem o udzielenie jej bezpo-

średnio po urlopie macierzyńskim 
dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go w pełnym wymiarze, a bezpośred-
nio po nim urlopu rodzi cielskiego 
w pełnym wymiarze 26 tygodni, zasi-
łek macierzyński za okresy wszyst-
kich tych urlopów (również za okres 
podstawowego urlopu macierzyń-
skiego) będzie wynosił 80% podsta-
wy wymiaru.

W przypadku rezygnacji z zasiłku 
macierzyńskiego za okres odpowia-
dający okresowi dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego w pełnym wy-
miarze lub jego części albo okresowi 
dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego w pełnym 
wymiarze lub jego części lub w przy-
padku rezygnacji z zasiłku za okres 
odpowiadający okresowi urlopu ro-
dzicielskiego w pełnym wymiarze, 
przysługuje jednorazowe wyrówna-
nie pobranego zasiłku macierzyń-
skiego do 100% podstawy wymiaru 
zasiłku, pod warunkiem niepo-
brania zasiłków macierzyńskich za 
okres odpowiadający okresom tych 
urlopów.

Nowe przepisy mają zastosowanie 
do rodziców dzieci urodzonych 
(przyjętych na wychowanie) po-
cząwszy od dnia wejścia w życie 
ustawy, a także do rodziców dzieci, 
którzy na dzień wejścia w życie 
ustawy korzystają z urlopu macie-
rzyńskiego (urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego). Noweli-
zacja ma zastosowanie na podsta-
wie przepisów przejściowych także 
do: rodziców dzieci, którzy korzy-
stają w dniu 17 czerwca 2013 r. 
z dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego (dodatkowego urlopu na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego) 
oraz rodziców wszystkich dzieci 
urodzonych w 2013 r., nawet gdy na 
dzień wejścia w życie ustawy nie ko-
rzystają oni już z dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego (dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego).
Dz.U. z 2013 r., poz. 675

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 17 CZERWCA 2013 R.

✔ WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płat-
nego urlopu wypoczynkowego.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, 
w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego 
miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu 
po przepracowaniu roku.
Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym 
roku kalendarzowym.
Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:
– 20 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
– 26 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wy-
miar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pra-
cownika. Podstawą wymiaru urlopu jest odpowiednio 20 lub 26 dni. Nie-
pełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Wymiar urlopu 
w danym roku kalendarzowym w stosunku dla pracowników zatrudnio-
nych zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy nie może 
przekroczyć odpowiednio do czasu zatrudnienia pracownika 20 lub 26 
dni roboczych.
Do okresu zatrudnienia od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlo-
pu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy 
w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.
W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosun-
kach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończone-
go zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub 
kolejnego stosunku pracy.
Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, 
odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w da-
nym dniu. Jednak udzielenie pracownikowi urlopu, w dniu pracy w wy-
miarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu 
pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozosta-
ła do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pra-
cownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
Zasady udzielania urlopów obowiązują również przy udzielaniu urlopów 
pracownikom, dla których dobowa norma czasu pracy, wynikająca z od-
rębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

Podstawa prawna:
● ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.).

✔ ŚWIADCZENIE URLOPOWE
Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie jest zobowiąza-
ny do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych*.
W takiej sytuacji wypłaca on pracownikom świadczenie urlopowe. Może 
jednak tego uniknąć, przekazując pracownikom informację o niewypła-
caniu świadczenia do końca stycznia danego roku, w sposób przyjęty 
u pracodawcy.
Świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi raz w roku, jeśli korzy-
sta on w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Wysokość świadczenia urlopowego ustala pracodawca, z tym że nie 
może być ono wyższe niż wysokość odpisu podstawowego na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych w danym roku.
W związku z powyższym maksymalne kwoty świadczenia urlopowego 
w 2013 r. wynoszą:

DLA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NORMALNYCH WARUN-
KACH PRACY

na pełny etat 1093,93 zł
na 3/4 etatu 820,45 zł
na 1/2 etatu 546,97 zł
na 1/4 etatu 273,48 zł

DLA PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACE W SZCZEGÓLNYCH 
WARUNKACH LUB PRACE O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE 
– W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O EMERYTURACH POMOSTOWYCH

na pełny etat 1458,57 zł
na 3/4 etatu 1093,93 zł
na 1/2 etatu 729,29 zł
na 1/4 etatu 364,64 zł

DLA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

w pierwszym roku nauki 145,86 zł
w drugim roku nauki 175,03 zł
w trzecim roku nauki 204,20 zł

Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim 
dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

*  Nie dotyczy to pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek bud-
żetowych i samorządowych zakładów budżetowych, którzy tworzą Fundusz, bez 
względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Podstawa prawna:
● ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.),
● obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętne-
go wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. 
i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. nr 15, poz. 156).

✔ PROGI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Przy zamówieniach do równowartości 14 000 euro nie stosuje się prze-
pisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Progi unijne w zamówieniach publicznych:

Zamówienia EUR PLN

Dla dostaw lub usług

Finanse 
publiczne 130 000 522 548

Samorządowe 200 000 803 920
Sektorowe 400 000 1 607 840
Obronność 
i bezpieczeń-
stwo

400 000 1 607 840

Dla robót budowlanych Wszyscy 5 000 000 20 098 000

Od 1 stycznia 2012 r. średni kurs złotego, stanowiący przelicznik z euro 
na złote na potrzeby zamówień publicznych, wynosi 4,0196 zł.
Podstawa prawna:
● rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w spra-
wie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europej-
skiej (Dz.U. nr 282, poz. 1649),
● rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w spra-
wie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 282, poz. 1650).

✔ ŚREDNI KURS ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO STANO-
WIĄCY PODSTAWĘ PRZELICZANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ PU-
BLICZNYCH
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przelicza-
nia wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2012 r. wynosi 
4,0196.
Podstawa prawna:
● rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w spra-
wie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podsta-
wę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 282, 
poz. 1650).
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✔ MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
Okres 

obowiązywania
Wysokość w złotych

Podstawa 
prawna

2013 r.
1600 – (kwota brutto 100%)
1280 – (w pierwszym roku pracy 
80%)

Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1026

✔ LIMIT ODLICZENIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. w przypadku na-
bycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę po-
datku naliczonego, o którą można obniżyć kwotę podatku należnego, 
stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku na-
leżnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty 
podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich 
nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy:
1)  pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który od-

dzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą 
lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa 
o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2)  pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, 
które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków 
ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej 
do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysunięte-
go punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą 
przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, 
przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość po-
między dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mie-
rzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią 
przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tyl-
nej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ła-
dunków;

3)  pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną 
do przewozu ładunków;

4)  pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwo-
zie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddziel-
ne elementy pojazdu;

5)  pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozu-
mieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wy-
mienionych w załączniku do niniejszej ustawy;

6)  pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do prze-
wozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów 

wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika 
takie przeznaczenie;

7)  przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
a)  odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
b)  oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów 
o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podat-
nika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez 
okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Ograniczenie w obniżeniu kwoty podatku należnego stosuje się odpo-
wiednio do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów sa-
mochodowych, z tym że kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty 
wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających 
z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o podat-
ku od towarów i usług – nie więcej jednak niż 6000 zł.
Analogicznie, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody oso-
bowe oraz inne pojazdy samochodowe, na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę po-
datku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu 
(raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumento-
wanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów 
i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego 
samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6000 zł.
Ograniczenie nie ma jednak zastosowania do pojazdów samochodowych 
będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umo-
wy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało po-
datnikowi, na dzień 31 grudnia 2010 r., prawo do obniżenia kwoty podat-
ku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych 
płatności wynikających z takiej umowy i do których nie miał zastosowania 
art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowią-
zującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Dotyczy to umów zawartych najpóź-
niej 31 grudnia 2010 r., bez uwzględniania zmian dokonanych po tym 
dniu oraz pod warunkiem, że dana umowa została zarejestrowana we 
właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r.
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. zostało także wy-
łączone prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego 
od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzysty-
wanych do napędu pojazdów samochodowych, z wyjątkiem pojazdów, 
które co do zasady przeznaczone są do działalności gospodarczej (wy-
mienionych w punktach powyżej).

Podstawa prawna:
● ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),
● ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652 
z późn. zm.).

✔ KASY REJESTRUJĄCE
1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (zwane dalej rozporządzeniem), które będzie miało zastosowanie w roku 2013 i 2014.
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione 
w poniższej tabeli:

CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz. Symbol PKWiU1) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

1. 2 3

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług 
podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)

2 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
4 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych
5 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
6 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
7 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
8 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
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9 38.12.30.0
Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recy-
klingu

10 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
11 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

12 ex 38.22.2
Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem:
–  usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU 

ex 38.22.21.0)
13 39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

14 ex 49.31.10.0
Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
–  dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone 

przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15 ex 49.31.2
Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
–  dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny 

urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16 ex 49.39.1
Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany
–  dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny 

urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
17 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
18 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

19 ex 55.10.10.0
Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe
–  dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20 ex 55.20.19.0
Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

21 ex 55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem
z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0
–  dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem 

usług hotelarskich i turystycznych)
22 61 Usługi telekomunikacyjne
23 64–66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
24 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
25 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

26 ex 69.10.1
Usługi prawne
–  dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P

27 ex 81
Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

28 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

29 ex 85

Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:
–  usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
–  usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
–  usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

30 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne
31 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
32 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

33
Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków 
lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach 
administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

34

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnio-
ne następujące warunki:
1)  każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2)  liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców 

tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20
35 Dostawa nieruchomości

36

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano 
w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatni-
ka lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumen-
tujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego 
adres)
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37

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wyko-
naną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na 
rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewi-
dencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

38 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

39 Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym 
przyjmują należność i wydają towar

40

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym 
przyjmują należność:
1)  w bilonie lub banknotach, lub
2)  innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji 

zapłata dotyczyła

41

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bez-
płatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, 
a w przypadkach tego wymagających również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych przez 
drużyny konduktorskie)

42 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

43

Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność doko-
nano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy 
podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów 
dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

44 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy

45 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla 
uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

46 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy
47 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

48 Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi 
rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

1) Zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 
i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 
2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. 
nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Objaśnienie:
ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania;
W przypadku podatników świadczących usługi, o których mowa 
w poz. 21, 24 i 25 tabeli, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te 
w całości są dokumentowane fakturą.
W przypadku podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 
2013 r. albo w pierwszej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rol-
ników ryczałtowych, warunek, o którym mowa w poz. 34 pkt 2 tabeli, 
uznaje się za spełniony, jeżeli liczba świadczonych usług do końca 
tego roku nie przekroczy 50, a liczba odbiorców tych usług w tym 
okresie będzie mniejsza niż 20.
W przypadku podatników rozpoczynających w drugiej połowie 2013 r. 
albo w drugiej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych, warunek, o którym mowa w poz. 34 pkt 2 tabeli, uznaje 
się za spełniony, jeżeli liczba świadczonych usług do końca roku nie 
przekroczy 25, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie 
mniejsza niż 10.
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatko-
wym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.:
1)  podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatko-
wym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynają-
cych w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub 
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota 
obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wyko-
nywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 
20 000 zł;

Zwolnienia nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w po-
przednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania 
lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

2)  podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę 
towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie prze-
kroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w da-
nym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

3)  podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi 
zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części 
I tabeli, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnio-
nych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I ta-
beli, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, 
był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
Zwolnienia nie stosuje się w przypadku podatników, którzy 
w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowe-
go osiągnęli udział procentowy obrotu równy lub niższy niż 80%.

4)  podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę 
towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za 
okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, 
a w przypadku gdy przewidywany okres wykonywania tych czynno-
ści w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy – przewidy-
wany udział procentowy obrotu za okres do końca roku, będzie 
wyższy niż 80%.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa powyżej, 
nie stosuje się, w przypadku:
1)  dostaw:

a)  gazu płynnego,
b)  części do silników (PKWiU 28.11.4),
c)  silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stoso-

wanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
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d)  nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e)  przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f)  części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu me-

chanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g)  części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem mo-

tocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h)  silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodza-

ju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i)  sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłą-

czeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych 
oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem 
i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j)  sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do 
sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k)  wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, któ-
rych dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, 
o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l)  płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych 
(w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych 
analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających za-
pisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputero-
wego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użyt-
kowanie,

m)  wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż 
lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub do-
mieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n)  wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych 
o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych 
będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w któ-
rych zawartość alkoholu przekracza 0, 5%, bez względu na sym-
bol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób okre-
ślony w poz. 42 tabeli;

2)  świadczenia usług:
a)  przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wy-

jątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 tabeli,
b)  przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

Przepisów punktu 1 lit. b-l nie stosuje się do zwolnień wynikających 
z poz. 33 tabeli.
W przypadku podatników, którzy przestali spełniać warunki do zwol-
nienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania 
określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z  26 lipca 
2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930).
W przypadku podatników rozpoczynających w 2012 r. dostawy towa-
rów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kwotę, o której 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, uprawniającą do zwolnienia 
z obowiązku ewidencjonowania w 2013 r. stanowi kwota 20000 zł, 
bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2012 r.
W przypadku podatników, którzy:
1)  nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewi-

dencjonowania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz
2)  nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie 

§ 2 i § 3 rozporządzenia
– zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 
1 marca 2013 r.
W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2013 r. roz-
poczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 33, 34, 
39 lub 40 tabeli, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządze-
nia, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych, nie stosuje się.
Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 3 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, nie stosuje się w przypadku podatników, 
którzy przed dniem 1 stycznia 2012 r. byli obowiązani do ewidencjo-
nowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewi-
dencjonowania.
Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 3 
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, nie stosuje się w przypadku podatników, 

którzy przed dniem 1 stycznia 2013 r. przestali spełniać warunki do 
zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Mini-
stra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

UWAGA!
Osobom korzystającym ze zwolnień z ewidencjonowania przy zasto-
sowaniu kas rejestrujących zaleca się dokładne zapoznanie z rozpo-
rządzeniem Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwol-
nień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących (Dz.U. poz. 1382).

Podstawa prawna:

● rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących (Dz.U. poz. 1382).

✔ PODATEK OD ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI
Od dochodu z odpłatnego zbycia:
● nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
● spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 
użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej,
● prawa wieczystego użytkowania gruntów
– jeżeli zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej 
i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalen-
darzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, podatek 
dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
Za koszty uzyskania przychodu uważa się udokumentowane koszty 
nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone 
o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw 
majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.
Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nierucho-
mości lub praw, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nie-
odpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwięk-
szyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich 
posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn 
w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta 
do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącz-
nej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania 
podatkiem od spadków i darowizn.
Wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia 
nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada 
iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne 
cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości 
i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie 
później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w któ-
rym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieru-
chomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne 
cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele 
uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieru-
chomości i praw majątkowych.

UWAGA!
Do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw 
majątkowych, o których mowa powyżej, nabytych lub wybudowanych 
(oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 
dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym 
na dzień 31 grudnia 2008 r.
Nowe przepisy dotyczące zwolnienia od podatku od odpłatnego zby-
cia nieruchomości i praw majątkowych mają zastosowanie jedynie 
w przypadku zbycia nieruchomości i praw nabytych od początku roku 
2009 r.

Podstawa prawna:

● ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
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✔ PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2013 R.
1. MAKSYMALNE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka trans-
portowego nie może przekroczyć:

1 – od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 810,87 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1352,74 zł
powyżej 9 ton – 1623,28 zł

2 – od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyż-
szej niż 12 ton,

3097,68 zł
z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie 
mogą być niższe od kwot określonych w tabeli nr 2

3
– od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniżej 12 ton,

1893,80 zł

4

– od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów rów-
nej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespo-
łu pojazdów:

do 36 ton włącznie – 2394,29 zł
powyżej 36 ton – 3097,68 zł
z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie 
mogą być niższe od kwot określonych w tabeli nr 3

5
– od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

1623,28 zł

6

– od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie – 1893,80 zł
powyżej 36 ton – 2394,29 zł
z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie 
mogą być niższe od kwot określonych w tabeli nr 4

7 – od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
mniejszej niż 30 miejsc – 1893,80 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2394,29 zł

Przy określaniu stawek, o których mowa w punkcie 1, 3, 5 i 7 tabeli nr 1, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów 
przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc 
do siedzenia.
Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w punkcie 2, 4 i 6 tabeli nr 1, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w poniż-
szych tabelach nr 2–4, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych 
dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w tabelach nr 2–4.

2. MINIMALNE STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
12 13 0 138,95
13 14 138,95 383,99
14 15 383,99 540,96
15 540,96 1224,18

Trzy osie
12 17 138,95 241,69
17 19 241,69 495,77
19 21 495,77 643,73
21 23 643,73 991,52
23 25 991,52 1541,49
25 991,52 1541,49

Cztery osie i więcej
12 25 643,73 652,76
25 27 652,76 1018,62
27 29 1018,62 1617,14
29 31 1617,14 2398,61
31 1617,14 2398,61
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3. MINIMALNE STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ 
LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych

Dwie osie
12 18 0 37,29
18 25 259,78 469,81
25 31 547,73 898,94
31 1381,13 1894,94

Trzy osie
12 40 1218,53 1684,91
40 1684,91 2492, 3

4. MINIMALNE STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ 
CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ 
PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 

+ pojazd silnikowy (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś
12 18 0 24,89
18 25 173,93 312,84
25 312,84 548,86

Dwie osie
12 28 205,57 302,69
28 33 599,67 831,18
33 38 831,18 1262,56
38 1123,66 1662,33

Trzy osie
12 38 661,79 921,50
38 921,50 1252,40

Podstawa prawna:
● ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
● obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P., 
poz. 587),
● obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. 
(M.P., poz. 743).

✔ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH – KARY ORAZ KOSZTY POSTĘPOWANIA
Kary/Koszty Wysokość

Kara pieniężna

Wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego – należnego w roku, 
w którym doszło do tego naruszenia, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości tego wynagrodzenia, karę pieniężną wy-
mierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 
w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, wynoszącego 2974,69 zł.

Kara porządkowa

Na osobę wezwaną w charakterze świadka, która nie stawiła się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, można 
nałożyć karę porządkową w wysokości do 100 zł, a w przypadku ponownego niezastosowania się do wezwania – karę po-
rządkową w wysokości do 200 zł, chyba że niestawiennictwo jest usprawiedliwione nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną 
przeszkodą, której nie można było przezwyciężyć.

Koszty postępowania Każdy uznany za odpowiedzialnego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zwraca – na rzecz Skarbu Państwa 
– koszty postępowania. Koszty te określa się ryczałtowo w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia (297,47 zł).

Podstawa prawna:
● ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168),
● obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej w 2011 r. i w drugim półroczu 2011 r. (M.P. z 2012 r., poz. 94).



Wskaźniki

VIII | www.pgp.infor.pl

✔ KWOTY WOLNE OD POTRĄCEŃ W 2013 R.
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):

Potrącenie Wysokość kwoty wolnej
 Podstawowe koszty 

uzyskania przychodów 
i PIT-2

 Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

 Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

 Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

 Alimenty (na podstawie 
tytułu wykonawczego)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

 Inne niż alimenty 
(na podstawie tytułu 
wykonawczego)

100% minimalnego 
wynagrodzenia netto

1181,38 zł 1135,38 zł 1186,38 zł 1139,38 zł

Zaliczki pieniężne 75% minimalnego 
wynagrodzenia netto

886,04 zł 851,54 zł 889,79 zł 854,54 zł

Kary pieniężne 90% minimalnego 
wynagrodzenia netto

1063,24 zł 1021,84 zł 1067,74 zł 1025,44 zł

Kwoty wolne przy potrąceniach dobrowolnych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):

Potrącenie  Wysokość kwoty 
wolnej

Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Na rzecz pracodawcy 100% minimalnego 
wynagrodzenia netto

1181,38 zł 1135,38 zł 1186,38 zł 1139,38 zł

Inne należności niż na 
rzecz pracodawcy

80% minimalnego 
wynagrodzenia netto

945,10 zł  908,30 zł  949,10 zł  911,50 zł

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Podstawa prawna: 
● ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

✔ OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH 
DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Prawo jazdy 100 zł

Międzynarodowe prawo jazdy 35 zł

Pozwolenie na kierowanie tramwajem 30 zł

Podstawa prawna:
● rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie 
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 
(Dz.U. poz. 83).

✔ WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co naj-
mniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 
u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej 
niż 6%.
Z wpłat zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w li-
kwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%) może zostać obni-
żony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami 
szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.
Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przeby-
wających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami nie-
pełnosprawnymi zatrudnionych:
1)  na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
2)  przebywających na urlopach wychowawczych;
3)   nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej 

albo służby zastępczej;
4)  będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
5)   nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabili-

tacyjnego;
6)   przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udziele-

nia określają odrębne ustawy.

WYSOKOŚĆ WPŁATY
Przekazywana kwota stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodze-
nia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem 
zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełno-
sprawnych.
Obliczeń dokonuje się według wzoru:

Kz = 40,65% × Pw × (Zo × 6% — Zn)
gdzie:
Kz –  kwota zobowiązania
Pw –  przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale
Zo –  zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny etat
Zn –  liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeli-

czeniu na pełny etat

Okres obowiązywania
Kwota 

przeciętnego 
wynagrodzenia

 Podstawa prawna

1.06.2013–31.08.2013 3740,05 zł Komunikat Prezesa GUS 
z 13 maja 2013 r.

1.03.2013–31.05.2013 3690,30 zł M.P. z 2013 r, poz. 88
1.01.2013–28.02.2013 3510,22 zł M.P. z 2012 r., poz. 842

UWAGA!
Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, 
publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli 
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do zwolnienia 
z wpłat na PFRON wynosi 2%.
W celu wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w tych jednostkach należy zapoznać się z art. 21 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna: 
● ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, 
poz. 721 ze zm.).

Opracował Adam Malinowski



Publikacja zawiera:

  przewodnik po zmianach przepisów

  ewidencję korekt kosztów na przykładach

 przykłady ewidencji w pkpir najpopularniejszych zdarzeń gospodarczych

 tekst rozporządzenia w sprawie pkpir

Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną 
Katarzyny Wojciechowskiej i Grzegorza Ziółkowskiego
84 strony, format B5

Zadzwoń i zamów: Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

- zmiany od 11 maja 2013 r.

Nowości to:
  ewidencja korekt kosztów wynikających  
z nieregulowania zobowiązań w terminie

  wpływ korekt kosztów na remanent końcowy

  rozszerzenie katalogu dokumentów  
stanowiących podstawę zapisów w pkpir

  zmiana nazewnictwa dokumentów  
księgowych

  zmiany w karcie przychodów pracownika

tylko 



INFORLEX.PL 
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Wypełnij krótki formularz i odbierz

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

 Nowe urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – jakie nowe obowiązki dla pracodawców?

  Zwolnienia od pracy – komu, w jakim wymiarze i kto za nie płaci?

  Zmiany w VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. – jak sobie z nimi radzić?

  Jak uniknąć pułapek w działalności gospodarczej?

   Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Księgowość i Kadry. W ramach 
bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry

P R O M
O

C
J

AZA DARMO
CAŁKOWICIE

Wejdź i korzystaj:      

Największy zbiór 
porad z wybranych 

czasopism 
INFOR PL SA oraz 

z Gazety Prawnej

Codziennie 
aktualizowana 
baza wiedzy 
z zakresu podatków, 
rachunkowości 
i prawa

 Prosta i szybka 
wyszukiwarka

    Eksperci na telefon


