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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 35

Już 17 września 2013 r. przeczytasz o podatkach
Konserwacje 
i remonty a VAT

Drobne prace, takie jak remonty, 
konserwacje, których konsekwencją 
jest często montaż nowych towarów, 
sprawiają podatnikom z branży bu-
dowlanej wiele problemów, o czym 
świadczą liczne pytania kierowane 
do organów podatkowych w tych 
sprawach. Gdy wykonujemy usługę 
montażu i jednocześnie sprzeda-
jemy montowany towar, ustalenie, 
czy wykonujemy dostawę towarów 
czy świadczymy usługę, nie jest pro-
blemem teoretycznym. Od naszych 
ustaleń będzie zależało, czy mo-
żemy zastosować stawkę obniżoną 
8%, a tym samym taniej wykonać 
zlecenie. To niejedyny problem, z ja-
kim spotyka się branża budowlana, 
wykonując prace konserwacyjne 
i remontowe. Gdy wykonujemy pra-
ce remontowe lub konserwacyjne 
i w ramach tych prac montujemy 
również nowe towary, należy, po 
pierwsze, ustalić, czy jest to świad-
czenie kompleksowe, a jeśli tak, to 
czy jest to świadczenie usług czy 
dostawa towarów. Odpowiedzi na te 
pytania znajdziecie Państwo w na-
stępnym numerze PGP.

Usługi turystyczne
Obecnie zakres usług turystycznych 

jest bardzo szeroki. Aby rozliczać 
świadczoną usługę od marży, musi-
my mieć pewność, że jest to usługa 
turystyczna. Ustawa o podatku od 

towarów i usług nie zawiera definicji 
legalnej usług turystycznych ani ode-
słań do definicji zawartych w innych 
aktach prawnych. W przepisach obo-
wiązuje zasada, że towary lub usłu-
gi będące przedmiotem czynności, 
podlegające VAT, wymienione w kla-
syfikacjach wydanych na podstawie 
przepisów o statystyce publicznej, są 
identyfikowane za pomocą tych kla-
syfikacji, jeżeli dla tych towarów lub 
usług przepisy ustawy lub przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie 
powołują symbole statystyczne. Dla 
usług turystycznych przepisy ustawy 
o podatku od towarów i usług nie po-
dają symbolu PKWiU, więc przy ich 
identyfikacji nie będzie nam pomoc-
ne. O tym, jak rozwiązać wskazany 
problem przeczytacie państwo w PGP 
nr 35.

Usługi turystyczne – VAT
Usługi turystyki są opodatkowane 

według stawki podstawowej 23%. 
Wyjątkiem są usługi turystyki, w przy-
padku których usługi nabywane od 
innych podatników dla bezpośredniej 
korzyści turysty są świadczone poza 
terytorium Unii Europejskiej. W takiej 
sytuacji usługi te podlegają opodatko-
waniu stawką podatku w wysokości 
0%. Jeżeli usługi nabywane od innych 
podatników dla bezpośredniej korzy-
ści turysty są świadczone zarówno 
na terytorium Unii Europejskiej, jak 
i poza nim, to usługi turystyki podle-
gają opodatkowaniu stawką podatku 

w wysokości 0% tylko w części, któ-
ra dotyczy usług świadczonych poza 
terytorium Unii Europejskiej. Warun-
kiem zastosowania stawki 0% jest po-
siadanie przez podatnika dokumen-
tów potwierdzających świadczenie 
tych usług poza terytorium Unii Eu-
ropejskiej. Ustawodawca nie określa, 
jakie to mają być dokumenty, więc 
należy uznać, że mogą być dowolne. 
Od początku obowiązywania tych re-
gulacji istniały wątpliwości, czy może-
my stosować obniżone stawki VAT do 
usług własnych, gdy usługa turystyki 
jest opodatkowana w systemie mie-
szanym.

Więcej w „Poradniku Gazety 
Prawnej” nr 35

Już wkrótce
Samochód osobowy w firmie
NR 36 24–30 września 2013 r.

Wszystko o zaliczkach w prawie 
podatkowym
NR 37 1–7 października 2013 r.

Różnice kursowe
NR 38 8–14 października 2013 r.

W poprzednich numerach
Jakie świadczenia sfinansuje zfśs
NR 31  20–26 sierpnia 2013 r.

Nieruchomości w działalności 
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Prawidłowe zastosowanie przepisów dotyczących zwolnień składko-
wych przez przedsiębiorcę może mu przynieść znaczne oszczędności. Wy-
łączenie z podstawy wymiaru składek określonego przychodu jest jednak 
obwarowane licznymi warunkami. Jeżeli przedsiębiorca nie uwzględni 
któregoś z nich, ZUS może zakwestionować prawidłowość takiego wy-
łączenia, a firma będzie musiała opłacić zaległe składki wraz z odset-
kami za zwłokę. Analiza poszczególnych interpretacji ZUS pokazuje, 
że wykładnia organu w niektórych sprawach jest dość kontrowersyjna. 
W Poradniku omawiamy najciekawsze interpretacje wydane w indywi-
dualnych sprawach w zakresie zastosowania przepisów rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W naszym opracowaniu nie zabraknie także zagadnień związanych 
z ubezpieczeniami społecznymi osób, które zostały przywrócone do pracy 
prawomocnym wyrokiem sądu. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że w okre-
sie, gdy takie osoby pozostawały bez pracy, podlegały ubezpieczeniom 
jako pracownicy. Stąd też pracodawca ma obowiązek opłacić składki na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty wynagrodzenia przyzna-
nego pracownikowi za czas pozostawania bez pracy.

Ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu za-
wartej umowy zlecenia nie podlega natomiast osoba posiadająca status 
studenta, która nie ukończyła 26 lat i wykonuje pracę na podstawie takiej 
umowy. Składek za takiego studenta nie należy opłacać przez cały okres 
nauki, włącznie z okresem wakacji pomiędzy kolejnymi latami studiów. 
W naszej publikacji omawiamy różne aspekty tej problematyki.

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r.

Obowiązki 
składkowe 
wobec ZUS
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Przywrócenie pracownika 
do pracy – obowiązki 
pracodawcy wobec ZUS
Osoba, która została przywrócona do 
pracy prawomocnym wyrokiem sądu, 
w okresie, gdy pozostawała bez pracy, 
podlegała ubezpieczeniom społecznym 
jako pracownik. Od kwoty wynagrodze-
nia przyznanego pracownikowi za czas 
pozostawania bez pracy pracodawca ma 
obowiązek opłacić składki na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne.

Orzeczenie sądu o przywróceniu do pracy 
oznacza, że stosunek pracy jest wznawiany 
bez konieczności zawierania ponownej umo-
wy o pracę. Aby tak się stało, pracownik musi 
zgłosić gotowość niezwłocznego podjęcia 
pracy w ciągu 7 dni od daty przywrócenia do 
pracy (chyba że przekroczenie terminu nastą-
piło z przyczyn niezależnych od pracownika).

Podleganie ubezpieczeniom 
za okres bez pracy

Wznowienie stosunku pracy oznacza, że 
osoba przywrócona do pracy przez cały czas 
pozostawania bez pracy podlegała ubezpiecze-
niom społecznym jako pracownik. Okres ubez-
pieczenia obejmuje zatem czas od rozwiązania 
stosunku pracy do dnia przywrócenia do pra-
cy, bo pracownicy podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom społecznym od dnia nawiąza-
nia stosunku pracy do dnia ustania tego sto-
sunku (art. 13 pkt 1 ustawy z 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
– j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. 
zm., dalej jako ustawa systemowa).

Pracownika przywróconego do pracy nale-
ży ponownie zgłosić do ubezpieczeń, gdyż 
z dniem zwolnienia z pracy został on z nich 
wyrejestrowany. Zgłoszenia należy dokonać 
na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpie-
czenia 01 10 xx, a jako datę powstania obo-
wiązku ubezpieczeniowego wskazać datę 
uprzedniego wyrejestrowania pracownika.

■ ZAPAMIĘTAJ
Osoba przywrócona do pracy zachowuje 
ubezpieczeniowy status pracownika rów-
nież w okresie, kiedy pozostawała bez pra-
cy ze względu na bezskuteczne rozwiąza-
nie stosunku pracy.

PRZYKŁAD

Pracodawca rozwiązał z pracownikiem 
umowę o pracę i wyrejestrował go 
z ubezpieczeń społecznych od 1 sierpnia 
2012 r. Pracownik odwołał się od rozwią-
zania umowy do sądu pracy i został 
przez sąd przywrócony do pracy. Wyrok 
w tej sprawie uprawomocnił się 23 kwiet-
nia 2013 r. Pracownik zgłosił swoją goto-
wość do pracy 26 kwietnia 2013 r. Pra-
codawca miał obowiązek zgłoszenia 
pracownika do ubezpieczeń społecznych 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 
przez niego gotowości do podjęcia pracy. 
Termin 7-dniowy, upływający 3 maja, 
został przesunięty na najbliższy dzień ro-
boczy, tj. 6 maja 2013 r. Pracodawca po-
winien zgłosić pracownika do ubezpie-
czeń społecznych najpóźniej w tym dniu, 
wskazując jako datę zarejestrowania 
1 sierpnia 2012 r. (czyli dzień uprzednie-
go wyrejestrowania z ubezpieczeń).

Może się zdarzyć, że pracownik po nieuza-
sadnionym lub niezgodnym z prawem roz-
wiązaniu stosunku pracy podejmie pracę 
u innego pracodawcy. Wówczas pracowniko-
wi przysługuje prawo do rozwiązania umowy 
u nowego pracodawcy bez wypowiedzenia, 
za 3-dniowym uprzedzeniem, w ciągu 7 dni 
od przywrócenia do pracy u poprzedniego 
pracodawcy. Takie rozwiązanie umowy po-
ciąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa 

rozwiązanie 
umowy

podjęcie 
pracy
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wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez 
pracodawcę za wypowiedzeniem (art. 48 § 2 
Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Pracodawca rozwiązał stosunek pracy 
z Andrzejem Z. 3 grudnia 2012 r. i wyreje-
strował go z ubezpieczeń społecznych od 
4 grudnia 2012 r. Zwolniony Andrzej Z. 
podjął pracę u innego pracodawcy 2 stycz-
nia 2013 r., lecz jednocześnie złożył po-
zew, w wyniku którego sąd przywrócił go 
do pracy w poprzednim zakładzie. Wyrok 
uprawomocnił się 6 maja 2013 r. And-
rzej Z. rozwiązał stosunek pracy zawarty 
z nowym pracodawcą za 3-dniowym 
uprzedzeniem 9 maja 2013 r. Gotowość 
powrotu do pracy u poprzedniego praco-
dawcy zgłosił 13 maja 2013 r. Pracodawca 
ten powinien zgłosić go do ubezpieczeń 
społecznych w terminie 7 dni, licząc od 
13 maja, tj. do 20 maja 2013 r. Jako datę 
zarejestrowania musi wskazać 4 grudnia 
2012 r.

Wynagrodzenie 
za czas bez pracy

Pracownikowi, który podjął pracę w wyni-
ku przywrócenia do pracy, przysługuje wyna-
grodzenie za czas pozostawania bez pracy, 
nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy 
okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące 
– nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę 
o pracę rozwiązano z pracownikiem w wieku 
przedemerytalnym albo z pracownicą w okre-
sie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wyna-
grodzenie przysługuje za cały czas pozosta-
wania bez pracy (art. 47 Kodeksu pracy). 
Dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano 
umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wy-
chowującym dziecko w okresie korzystania 
z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiąza-
nie umowy o pracę podlega ograniczeniu na 
mocy odrębnych przepisów. Natomiast pra-
cownikowi, z którym rozwiązano umowę 
o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem 
przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę 
w tym trybie, a który podjął pracę w wyniku 
przywrócenia do pracy (na mocy orzeczenia 
sądowego), wynagrodzenie za czas pozosta-
wania bez pracy przysługuje nie więcej niż 
za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc 
(art. 57 § 1 Kodeksu pracy).

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli pracodawca prywatny nie ustalił za-
sad rozliczania podróży służbowych, wów-
czas stosuje przepisy obowiązujące praco-
dawców ze sfery budżetowej.

Za okres, w którym pracownik nie wyko-
nywał pracy i nie otrzymywał wynagrodze-
nia, pracodawca powinien złożyć „zerowe” 
raporty miesięczne ZUS RCA z kodem tytu-
łu ubezpieczenia 01 10 xx (oraz korekty de-
klaracji ZUS DRA) – do miesiąca poprze-
dzającego miesiąc, w którym pracownik 
powrócił do pracy. W miesiącu, w którym 
pracownik wrócił do pracy, pracodawca na-
licza składki ZUS zarówno od wynagrodze-
nia wypłaconego za czas pozostawania bez 
pracy, jak i od wynagrodzenia wypłacone-
go za miesiąc, w którym pracownik powró-
cił do pracy.

PRZYKŁAD

Anna M. została zwolniona z pracy, a jej 
pracodawca wyrejestrował ją z ubezpie-
czeń od 1 stycznia 2013 r. Po prawie 
półrocznym procesie sądowym Anna M. 
została przywrócona do pracy. Na rzecz 
zwolnionej pracownicy zostało również 
zasądzone wynagrodzenie za czas pozo-
stawania bez pracy w kwocie 7896 zł. 
Wyrok uprawomocnił się 28 czerwca 
2013 r., a wynagrodzenie zasądzone 
wyrokiem zostało jej wypłacone w lipcu 
(podobnie jak wynagrodzenie za pracę 
w lipcu). Oprócz dokumentacji zgłosze-
niowej pracodawca Anny M. jest zobo-
wiązany złożyć do ZUS imienne raporty 
miesięczne ZUS RCA za okres od stycz-
nia do czerwca 2013 r., wykazując 
w nich zerowe podstawy wymiaru skła-
dek i zerowe kwoty składek. Za lipiec 
2013 r. pracodawca złoży za Annę M. 
raport imienny ZUS RCA, w którym roz-
liczy zarówno wynagrodzenie za pracę 
w lipcu, jak i wynagrodzenie zasądzone 
wyrokiem sądu (obydwie kwoty zostały 
bowiem wypłacone w lipcu 2013 r.).

Składki od zasądzonego 
wynagrodzenia

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia za czas 
pozostawania bez pracy powstaje po wznowie-
niu stosunku pracy, kiedy pracownik zgłosi go-

wiek
 przedemerytalny

korekta 
deklaracji
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towość do podjęcia pracy. Takie wynagrodze-
nie stanowi przychód ze stosunku pracy, który 
pracodawca jest zobowiązany uwzględnić 
w podstawie opodatkowania i oskładkowania 
osoby przywróconej do pracy. Ponieważ pod-
stawę wymiaru składek pracowników sta-
nowią ich przychody ze stosunku pracy 
(z uwzględnieniem obowiązujących wyłą-
czeń), kwalifikacja podatkowa danego przy-
chodu ma decydujące znaczenie nie tylko 
w kwestiach podatkowych, ale również dla 
obowiązku jego oskładkowania.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przychód ze stosunku pracy to wszelkiego 
rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość 
pieniężna świadczeń w naturze bądź ich 
ekwiwalenty, bez względu na źródło finan-
sowania tych wypłat i świadczeń, a w szcze-
gólności: wynagrodzenia zasadnicze, wy-
nagrodzenia za godziny nadliczbowe, 
różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwi-
walenty za niewykorzystany urlop i wszel-
kie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich 
wysokość została z góry ustalona, a ponad-
to świadczenia pieniężne ponoszone za 
pracownika, jak również wartość innych 
nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń 
częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 usta-
wy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Organy podatkowe nie mają wątpliwości, 
jak kwalifikować wynagrodzenie za czas po-
zostawania bez pracy, zasądzone wyrokiem 
sądu pracy w sytuacji, gdy pracownik podjął 
dalsze zatrudnienie. Taki przychód jest jed-
noznacznie kwalifikowany jako przychód ze 
stosunku pracy i podlega opodatkowaniu. 
Tym samym stanowi podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne 
i fundusze pozaubezpieczeniowe (pod usta-
wowymi warunkami).

Potwierdza to m.in. interpretacja podatko-
wa z 23 listopada 2012 r. wydana przez Dy-
rektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. 
ITPB2/415–812/12/ENB).

✔ Interpretacja podatkowa 
z 23 listopada 2012 r., 
sygn. ITPB2/415–812/12/ENB

STAN FAKTYCZNY

Pracodawca rozwiązał z pracownicą umowę 
o pracę bez wypowiedzenia. W wyniku prze-
prowadzonego postępowania sądowego zo-
stała ona przywrócona do pracy na poprzed-
nich warunkach. Sąd uznał, że rozwiązanie 

umowy o pracę bez wypowiedzenia było bez-
zasadne i naruszało przepisy prawa pracy. Na 
rzecz pracownicy zasądzono od pracodawcy 
odszkodowanie za okres pozostawania bez 
pracy w wysokości trzymiesięcznego wyna-
grodzenia, tj. w kwocie 8775 zł, pod warun-
kiem powrotu do pracy. Podstawą prawną dla 
przyznanej w wyroku kwoty był art. 57 § 1 Ko-
deksu pracy (wynagrodzenie za czas pozosta-
wania bez pracy dla pracownika, z którym roz-
wiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia). 
Pracownica w wymaganym terminie 7 dni od 
dnia uprawomocnienia się orzeczenia o przy-
wróceniu do pracy zgłosiła swoją gotowość 
podjęcia pracy. Dotychczasowy pracodawca, 
wypłacając przyznane świadczenie, odprowa-
dził zaliczkę na podatek dochodowy.
STANOWISKO PODATNIKA

Zdaniem pracownicy, która wystąpiła z wnio-
skiem o interpretację podatkową, zasądzona 
kwota, jako odszkodowanie, jest zwolniona 
z podatku dochodowego. Zwolnienie podat-
kowe przysługuje na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 3 ustawy o pdof. Wolne od podatku do-
chodowego są otrzymane odszkodowania 
lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub 
zasady ustalania wynikają wprost z przepisów 
odrębnych ustaw lub z przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie tych ustaw. 
W ocenie pracownicy, odszkodowanie zo-
stało jej zasądzone na podstawie przepisów 
prawa pracy, a zatem jest wolne od podatku 
dochodowego.
W przedstawionym stanie faktycznym or-
gan podatkowy uznał stanowisko podatni-
ka za nieprawidłowe.

Zdaniem organu podatkowego, kwota wy-
płaconego wynagrodzenia, nazwana przez 
wnioskującego o interpretację podatnika „od-
szkodowaniem”, w rzeczywistości nie ma 
charakteru odszkodowawczego, lecz stanowi 
przychód pracowniczy, podlegający opodat-
kowaniu. Izba Skarbowa wskazała, że:

Zwolnieniem określonym w ww. art. 21 
ust. 1 pkt 3 objęte są wyłącznie odszkodowa-
nia lub zadośćuczynienia, których wysokość 
lub zasady ustalania wynikają wprost z prze-
pisów odrębnych ustaw lub przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie tych ustaw 
(...). Pracownikowi, z którym rozwiązano 
umowę o pracę bez wypowiedzenia, przysługu-
je alternatywnie przywrócenie do pracy na po-
przednich warunkach lub odszkodowanie. 
W sytuacji przywrócenia do pracy pracowni-
kowi nie przysługuje odszkodowanie, lecz wy-
nagrodzenie za czas pozostawania bez pracy 
– co wynika wprost z art. 57 § 1 ww. ustawy. 

kwalifikacja 
podatkowa

przychód 
pracowniczy
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W regulacjach Kodeksu pracy wprowadzono 
rozróżnienie między wynagrodzeniem za czas 
pozostawania bez pracy a odszkodowaniem 
i w konsekwencji obu tych świadczeń nie nale-
ży utożsamiać. Z analizy wskazanych powyżej 
przepisów wynika zatem, że przyznane na 
podstawie art. 57 § 1 ustawy Kodeks pracy wy-
nagrodzenie, nazwane przez Wnioskodawczy-
nię odszkodowaniem, w istocie nie miało cha-
rakteru odszkodowawczego i nie stanowiło 
odszkodowania (...). Nie korzysta (ono) ze 
zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych i w rezultacie podlega opodatkowa-
niu jako przychód ze stosunku pracy.

Tak jednoznaczna kwalifikacja rodzaju 
przychodu wymaga podkreślenia, ponieważ 
ZUS w ostatnim czasie wydał interpretację in-
dywidualną, w której zaprezentował korzyst-
ne dla płatnika, jednak dość kontrowersyjne 
stanowisko w sprawie oskładkowania wyna-
grodzenia zasądzonego na rzecz pracownika 
przywróconego do pracy (interpretacja 
z 18 marca 2013 r., sygn. DI/200 000/ 
/451/217/2013).

✔ Interpretacja indywidualna ZUS 
z 18 marca 2013 r., 
sygn. DI/200 000/451/217/2013

STAN FAKTYCZNY

Sąd pracy zasądził na rzecz zwolnionej pra-
cownicy wynagrodzenie za czas pozosta-
wania bez pracy pod warunkiem podjęcia 
pracy w wyniku przywrócenia do pracy na po-
przednio zajmowane stanowisko. Z wniosku 
o wydanie interpretacji i decyzji ZUS można 
wnioskować, że zwolniona pracownica nie po-
wróciła do pracy po wyroku sądu. Pracodaw-
ca wypłacił pracownicy zasądzone przez sąd 
wynagrodzenie za czas pozostawania bez 
pracy. Wynagrodzenie to jednak jednostron-
nie potraktował jako odszkodowanie, z czym 
nie zgodziła się jego była pracownica i za-
żądała uwzględnienia zasądzonej przez sąd 
kwoty w informacji PIT-11 jako przychodu ze 
stosunku pracy.
STANOWISKO PŁATNIKA

Płatnik (jednostronnie, z czym nie zgodziła 
się jego była pracownica) nie uznał wypłaco-
nej kwoty za przychód ze stosunku pracy. Na 
pytanie ZUS, wniosek o wydanie interpretacji 
płatnik uzupełnił o informację, że wypłata nie 
stanowi przychodu ze stosunku pracy. Twier-
dzenie to nie było jednak poparte stanowi-
skiem organu skarbowego. Płatnik dokonał 
kwalifikacji podatkowej we własnym zakresie, 
mimo że pracownica domagała się zakwali-
fikowania kwoty wypłaty jako przychodu ze 

stosunku pracy. Na podstawie samodziel-
nie dokonanej kwalifikacji przychodu płatnik 
uznał, że od kwoty wypłaconej byłej pracow-
nicy nie należy opłacać składek na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne.
W przedstawionym stanie faktycznym ZUS 
uznał stanowisko płatnika za prawidłowe

W przedstawionej sytuacji ZUS wydał decy-
zję (interpretację), w której uznał, że przy-
chody opisane we wniosku płatnika nie sta-
nowią podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne. ZUS dokonał jed-
nak interpretacji „opierając się na informacji 
wynikającej z treści wniosku (o interpreta-
cję), zgodnie z którą zasądzona przez sąd 
kwota tytułem wynagrodzenia za czas pozo-
stawania bez pracy nie stanowi przychodu 
pracownika ze stosunku pracy”. ZUS podkre-
ślił, że nie jest uprawniony do dokonywania 
kwalifikacji podatkowej danego przychodu, 
dlatego wydał interpretację bez zbadania, czy 
twierdzenia płatnika zawarte we wniosku 
o interpretację są zgodne z obowiązującymi 
przepisami (a analizując wniosek, można 
mieć poważne wątpliwości, czy ocena, której 
dokonał płatnik, jest prawidłowa). Taka in-
terpretacja może okazać się dla płatnika pu-
łapką. Będzie tak, jeśli okaże się, że nieprawi-
dłowo zakwalifikował on wypłatę pod 
względem podatkowym.

PRZYKŁAD

Cogito Sp. z o.o. wypłaciła pracownikowi 
przywróconemu do pracy (na mocy wy-
roku sądu) zasądzone na jego rzecz wy-
nagrodzenie za czas pozostawania bez 
pracy, w kwocie 3-miesięcznych zarob-
ków. Pracodawca wystąpił do ZUS 
z wnioskiem o udzielenie interpretacji 
indywidualnej w sprawie obowiązku 
oskładkowania wypłaconego pracowni-
kowi „odszkodowania”. ZUS wezwał 
przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku 
o interpretację i wskazanie, czy kwota 
wypłacona przywróconemu pracowniko-
wi stanowi przychód ze stosunku pracy. 
Uzupełniając wniosek, płatnik wskazał, 
że wypłacona kwota jest odszkodowa-
niem, a nie wynagrodzeniem i nie stano-
wi przychodu pracownika ze stosunku 
pracy (było to stanowisko błędne). ZUS 
na tej podstawie wydał interpretację, 
w której uznał, że zasądzone wyrokiem

płatnik

podstawa 
wymiaru 
składek
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sądu i wypłacone pracownikowi wyna-
grodzenie nie stanowi podstawy wymia-
ru składek, bo nie jest przychodem pra-
cownika ze stosunku pracy.
Kilka miesięcy później w spółce Cogito 
została wszczęta kontrola ZUS. W czasie 
kontroli ZUS jest zobowiązany do ustale-
nia stanu faktycznego i nie jest związany 
żadnymi twierdzeniami płatnika. Bada 
również prawidłowość kwalifikacji po-
datkowej danego przychodu, która ma 
decydujący wpływ na obowiązek skład-
kowy. W toku postępowania kontrolnego 
ZUS uznał, że wyłączenie kwoty wypła-
conego wynagrodzenia z podstawy wy-
miaru składek było nieprawidłowe. Płat-
nikowi nie pomogła uzyskana wcześniej 
interpretacja ZUS, bo organ wskazał, że 
rozstrzygnięcie zapadło w innym stanie 
faktycznym (przedstawionym we wnio-
sku o interpretację) niż ten, który rzeczy-
wiście zachodził u płatnika. Mimo uzy-
skania interpretacji ZUS, spółka musiała 
opłacić zaległe składki wraz z odsetkami, 
a także skorygować dokumentację rozli-
czeniową przesłaną do ZUS za ubezpie-
czonego. Ponadto ZUS wymierzył płatni-
kowi opłatę dodatkową w wysokości 
100% nieopłaconych składek.

Omówione interpretacje wskazują, jak 
trudnym interpretacyjnie problemem może 
być prawidłowe opodatkowanie i oskładko-
wanie wynagrodzenia za czas pozostawa-
nia bez pracy. Płatnik powinien zachować 
daleko idącą ostrożność w samodzielnym 
ustalaniu kwalifikacji podatkowej i skład-
kowej tego rodzaju przychodów. Szczegól-
nie, ubiegając się o wykładnię ZUS, nie wol-

no podawać we wniosku o jej wydanie 
informacji, co do których nie ma pewności 
ani samodzielnie rozstrzygać kwestii spor-
nych (takich jak np. kwalifikacja podatko-
wa przychodu). Interpretacja ZUS wydana 
na podstawie nieprawidłowych danych nie 
spełni funkcji ochronnej wobec przedsię-
biorcy, gdyż ZUS na potrzeby interpretacji 
nie bada, czy informacje przekazane we 
wniosku są prawidłowe i zgodne z obowią-
zującymi przepisami.

JOANNA OLEJNIK
JOANNA STOLARSKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 47 Kodeksu pracy
Pracownikowi, który podjął pracę w wy-
niku przywrócenia do pracy, przysługuje 
wynagrodzenie za czas pozostawania 
bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 mie-
siące, a gdy okres wypowiedzenia wyno-
sił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 mie-
siąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano 
z pracownikiem, o którym mowa 
w art. 39, albo z pracownicą w okresie 
ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wyna-
grodzenie przysługuje za cały czas pozo-
stawania bez pracy; dotyczy to także 
przypadku, gdy rozwiązano umowę 
o pracę z pracownikiem–ojcem wycho-
wującym dziecko w okresie korzystania 
z urlopu macierzyńskiego albo gdy roz-
wiązanie umowy o pracę podlega ogra-
niczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Jak rozliczyć przychód 
z zakwaterowania 
pracowników 
w zakresie składek ZUS
Świadczenia ponoszone przez praco-
dawcę z tytułu zakwaterowania pra-
cownika stanowią dla niego przychód 
ze stosunku pracy. Oznacza to, że czę-
ścią kosztów z tym związanych będzie 

obciążony pracownik. Jeżeli miesięcz-
ny koszt zakwaterowania pracownika 
przekroczy 500 zł, to, oprócz składek 
ZUS, od nadwyżki należy naliczyć po-
datek.

wynagrodzenie

interpretacja 
ZUS
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Sfinansowanie pracownikowi zakwatero-
wania w wynajętym mieszkaniu, hotelu czy 
kwaterze prywatnej skutkuje powstaniem 
u niego przychodu ze stosunku pracy (art. 12 
ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej jako 
updof). Zwolniona z podatku dochodowego 
jest jednak wartość świadczeń ponoszonych 
przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania 
pracowników – do wysokości nieprzekracza-
jącej miesięcznie kwoty 500 zł (art. 21 ust. 1 
pkt 19 updof).

Zwolnienie to ma zastosowanie do pracow-
ników, których miejsce zamieszkania jest po-
łożone poza miejscowością, w której znajduje 
się zakład pracy, a podatnik nie korzysta 
z podwyższonych kosztów uzyskania przy-
chodów (art. 21 ust. 14 updof). Nie przysłu-
guje zatem osobom wykonującym pracę na 
innej podstawie, np. zleceniobiorcom czy wy-
konawcom umowy o dzieło.

■ ZAPAMIĘTAJ
Za pracownika (w rozumieniu ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych) uważa się osobę pozostającą w sto-
sunku służbowym, stosunku pracy, stosun-
ku pracy nakładczej lub spółdzielczym 
stosunku pracy (art. 12 ust. 4 updof).

Podstawą wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe jest przychód w ro-
zumieniu przepisów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, osiągany przez pracowni-
ków u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ra-
mach stosunku pracy, z wyjątkiem:

 ● wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy wskutek choroby lub odosobnienia 
w związku z chorobą zakaźną oraz zasił-
ków,

 ● świadczeń zwolnionych ze składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe wy-
mienionych w § 2 rozporządzenia Ministra 
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. 
z 1998 r. nr 161, poz. 1106 z późn. zm., 
dalej jako rozporządzenie składkowe), 
np. ekwiwalentów pieniężnych za użyte 
przy wykonywaniu pracy narzędzia, mate-
riały lub sprzęt, będące własnością pracow-
nika, odpraw pieniężnych przysługujących 
w związku z przejściem na emeryturę lub 
rentę.
Wśród świadczeń zwolnionych ze składek 

ZUS ustawodawca nie przewidział świadczeń 

ponoszonych przez pracodawcę z tytułu za-
kwaterowania pracownika. A zatem należy je 
doliczać do podstawy wymiaru składek. 
Na potrzeby uwzględnienia świadczenia z ty-
tułu zakwaterowania pracownika w podsta-
wie wymiaru składek ZUS, jego wartość nale-
ży ustalać na podstawie § 3 rozporządzenia 
składkowego, tj. w wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego określonego w przepisach o wy-
nagradzaniu, które obowiązują u pracodaw-
cy. W razie braku takich zapisów, wartość 
udostępnienia lokalu należy ustalać zgodnie 
z zasadami:

Rodzaj lokalu 
mieszkalnego Sposób wyceny

Lokale spółdzielcze 
typu lokatorskiego 
i własnościowego

w wysokości czynszu 
obowiązującego dla 
tego lokalu w danej 
spółdzielni mieszka-
niowej

Lokale komunalne w wysokości czynszu 
wyznaczonego dla 
tego lokalu przez 
gminę

Lokale własnościowe, 
z wyjątkiem lokali 
spółdzielczych typu 
lokatorskiego 
i własnościowego 
oraz domy 
stanowiące 
własność prywatną

w wysokości czynszu 
określonego według 
zasad i stawek dla 
mieszkań komunal-
nych na danym tere-
nie, a w miastach 
– w danej dzielnicy

Lokale w hotelach w wysokości kosztu 
udokumentowanego 
rachunkami wysta-
wionymi przez hotel

Pracodawca pokrywający koszt świadczeń 
związanych z zakwaterowaniem pracownika 
powinien zwrócić szczególną uwagę na usta-
lanie podstawy opodatkowania oraz ustala-
nie zaliczki na podatek dochodowy przekazy-
wanej do urzędu skarbowego (art. 26 ust. 1 
pkt 2 lit. b i art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b updof).

Podstawę obliczenia podatku stanowi do-
chód (przychód pomniejszony o koszty uzy-
skania przychodów), po odliczeniu składek 
na ubezpieczenia społeczne, w części finanso-
wanej przez pracownika. Odliczenie to nie 
dotyczy składek, których podstawę wymiaru 
stanowi dochód zwolniony z podatku na pod-
stawie ustawy podatkowej, oraz składek, któ-
rych podstawę wymiaru stanowi dochód, od 
którego na podstawie przepisów Ordynacji 
podatkowej zaniechano poboru podatku.

Obliczony podatek dochodowy płatnik 
podatku obniża o 7,75% składki na ubez-

zleceniobiorca

zakwaterowanie 
pracownika
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pieczenie zdrowotne. Obniżenie nie doty-
czy składek, których podstawę wymiaru 
stanowi dochód (przychód) zwolniony 
z podatku na podstawie updof, oraz skła-

dek, których podstawę wymiaru stanowi 
dochód, od którego na podstawie przepi-
sów Ordynacji podatkowej zaniechano po-
boru podatku.

PRZYKŁAD

Pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania pracownika w hotelu. W maju 2013 r. pra-
cownik otrzymał wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości 
w kwocie 1800 zł, a świadczenie poniesione przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania 
pracownika w hotelu wyniosło 500 zł. Pracownik mieszka w Przemyślu, a pracę wykonuje 
w Lublinie. Zatrudniony złożył PIT-2, na podstawie którego pracodawca stosuje ulgę po-
datkową w kwocie 46,33 zł miesięcznie. W tym przypadku obliczenie wynagrodzenia wy-
gląda następująco:

LISTA PŁAC – WYNAGRODZENIE + ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA

1 2 3

1 Wynagrodzenie brutto 1800,00

2 Świadczenie – hotel 500,00

3 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 
(pełna – do ZUS)

2300,00

4 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypad-
kowe (pełna – do ZUS)

2300,00

5 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 
(część opodatkowana)

1800,00

6 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypad-
kowe (część opodatkowana)

1800,00

7 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik – 9,76% (pełna 
do ZUS)

224,48

8 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik – 1,5% (pełna do 
ZUS)

34,50

9 Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik – 2,45% (pełna 
do ZUS)

56,35

10 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik – 9,76% (podle-
gająca odliczeniu od dochodu)

175,68

11 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik – 1,5% (podlegają-
ca odliczeniu od dochodu)

27,00

12 Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik – 2,45% (podle-
gająca odliczeniu od dochodu)

44,10

13 Razem składki finansowane przez pracownika (13,71%) – do prze-
kazania do ZUS

315,33

14 Składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu 246,78

15 Przychód 1800,00

16 Koszty uzyskania przychodu (podstawowe) 111,25

17 Ulga podatkowa 46,33

18 Podstawa opodatkowania 1442,00

19 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej – do przekazania do ZUS 1984,67

20 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej – do odliczenia od podatku 1553,22
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1 2 3

21 Podatek dochodowy – 18% 213,23

22 Składka zdrowotna 7,75% – do odliczenia od podatku 120,37

23 Składka zdrowotna 9% – do przekazania do ZUS 178,62

24 Zaliczka na podatek do US 93,00

25 Do wypłaty 1213,05

26 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca – 9,76% 224,48

27 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracodawca – 6,5% 149,50

28 Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca – 1,93%* 44,39

29 Fundusz Pracy – 2,45% 56,35

30 FGŚP – 0,10% 2,30

31 Razem składki – finansowane przez pracodawcę (20,74%) 477,02

* Przykładowa stopa procentowa składki.

Założenia:
Wynagrodzenie za pracę: 1800 zł.
Świadczenie – pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu: 500 zł.
Obliczenia:
Podstawa wymiaru składek ZUS: 2300 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:
● emerytalna: 2300 zł × 9,76% = 224,48 zł,
● rentowa: 2300 zł × 1,5% = 34,50 zł,
● chorobowa 2300 zł × 2,45% = 56,35 zł.
Suma składek finansowanych przez pracownika:
224,48 zł + 34,50 zł + 56,35 zł = 315,33 zł (składki odprowadzane do ZUS za pracownika).
Pracownik, który otrzymał od pracodawcy dodatkowe świadczenie na pokrycie kosztów 
zakwaterowania, od kwoty tego przychodu musi sfinansować składki na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe i chorobowe.
Składki na ubezpieczenia społeczne podlegające odliczeniu od dochodu (od podstawy 
wymiaru podlegającej opodatkowaniu, z wyłączeniem kosztu zakwaterowania pra-
cownika):
● emerytalna: 1800 zł × 9,76% = 175,68 zł,
● rentowa: 1800 zł × 1,5% = 27 zł,
● chorobowa: 1800 zł × 2,45% = 44,10 zł.
Suma składek finansowanych przez pracownika:
175,68 zł + 27 zł + 44,10 zł = 246,78 zł (o kwotę składek w tej wysokości pracodawca 
pomniejszy podstawę opodatkowania).
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (do przekazania do ZUS):
2300 zł – 315,33 zł (składki ZUS finansowane przez pracownika) = 1984,67 zł.
Składka zdrowotna do przekazania do ZUS: 1984,67 zł x 9% = 178,62 zł.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (do odliczenia od podatku):
1800 zł (dochód opodatkowany, z wyłączeniem kosztu zakwaterowania pracownika) – 
– 246,78 zł (składki ZUS finansowane przez pracownika naliczone od kwoty 1800 zł) = 
= 1553,22 zł.
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku dochodowego:
1553,22 zł × 7,75% = 120,37 zł.
Podstawa opodatkowania:
1800 zł – 111,25 zł (KUP) – 246,78 zł (składki ZUS finansowane przez pracownika podle-
gające odliczeniu od dochodu) = 1441,97 zł; 1442 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych.
Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:
● 1442 zł (podstawa opodatkowania) × 18% – 46,33 zł (ulga podatkowa) = 213,23 zł,
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● 213,23 zł – 120,37 zł (7,75% składki zdrowotnej naliczonej od podstawy 1553,22 zł) = 
= 92,86 zł; 93 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych – zaliczka na podatek do przekaza-
nia do urzędu skarbowego.
Kwota do wypłaty:
1800 zł – 315,33 zł (składki ZUS finansowane przez pracownika) – 178,62 zł (składka 
zdrowotna 9%) – 93 zł (zaliczka na podatek) = 1213,05 zł.

PRZYKŁAD

Pracodawca pokrywa pracownikowi koszty zakwaterowania w hotelu. W maju 2013 r. 
pracownik otrzymał wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości 
w kwocie 2100 zł. Dodatkowo pracodawca opłacił pracownikowi koszt zakwaterowania 
w hotelu – 700 zł. Pracownik mieszka w Gdańsku, a w maju wykonywał pracę w Warsza-
wie. Pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i złożył 
pracodawcy oświadczenie PIT-2. W tym przypadku obliczenie wynagrodzenia za maj 
2013 r. wygląda następująco:

LISTA PŁAC – WYNAGRODZENIE + ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA W HOTELU

1 2 3

1 Wynagrodzenie brutto 2100,00
2 Świadczenie – hotel – część zwolniona z podatku 500,00
3 Świadczenie – hotel – część opodatkowana 200,00
4 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 

(pełna – do ZUS)
2800,00

5 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypad-
kowe (pełna – do ZUS)

2800,00

6 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 
(część opodatkowana)

2300,00

7 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypad-
kowe (część opodatkowana)

2300,00

8 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik – 9,76% (pełna 
do ZUS)

273,28

9 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik – 1,5% (pełna do 
ZUS)

42,00

10 Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik – 2,45% (pełna 
do ZUS)

68,60

11 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik – 9,76% (podle-
gająca odliczeniu od dochodu)

224,48

12 Składka na ubezpieczenie rentowe – pracownik – 1,5% (podlegają-
ca odliczeniu od dochodu)

34,50

13 Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik – 2,45% (podle-
gająca odliczeniu od dochodu)

56,35

14 Razem składki finansowane przez pracownika (13,71%) – do prze-
kazania do ZUS

383,88

15 Składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu 315,33
16 Przychód 2300,00
17 Koszty uzyskania przychodu (podstawowe) 111,25
18 Ulga podatkowa 46,33
19 Podstawa opodatkowania 1873,00



Obowiązki składkowe wobec ZUS

Poradnik Gazety Prawnej nr 34 (800)  | 1510–16 września 2013

1 2 3

20 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej – do przekazania do ZUS 2416,12

21 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej – do odliczenia od podatku 1984,67

22 Podatek dochodowy – 18% 290,81

23 Składka zdrowotna 7,75% – do odliczenia od podatku 153,81

24 Składka zdrowotna 9% – do przekazania do ZUS 217,45

25 Podatek do US 137,00

26 Do wypłaty 1361,67

27 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca – 9,76% 273,28

28 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracodawca – 6,5% 182,00

29 Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca – 1,93%* 54,04

30 Fundusz Pracy – 2,45% 68,60

31 FGŚP – 0,10% 2,80

32 Razem składki finansowane przez pracodawcę (20,74%) 580,72

* Przykładowa stopa procentowa składki.

Założenia:
Wynagrodzenie za pracę: 2100 zł.
Świadczenie, tj. hotel: 700 zł (w tym 500 zł to kwota wolna od podatku, a 200 zł to kwota 
opodatkowana).
Obliczenia:
Podstawa wymiaru składek ZUS: 2800 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:
● emerytalna: 2800 zł × 9,76% = 273,28 zł,
● rentowa: 2800 zł × 1,5% = 42 zł,
● chorobowa: 2800 zł × 2,45% = 68,60 zł.
Suma składek finansowanych przez pracownika:
273,28 zł + 42 zł + 68,60 zł = 383,88 zł (składki odprowadzane do ZUS za pracownika).
Składki na ubezpieczenia społeczne podlegające odliczeniu od dochodu (od podstawy 
wymiaru podlegającej opodatkowaniu, z wyłączeniem świadczenia zwolnionego z podat-
ku):
● emerytalna: 2300 zł × 9,76% = 224,48 zł,
● rentowa: 2300 zł × 1,5% = 34,50 zł,
● chorobowa 2300 zł × 2,45% = 56,35 zł.
Suma składek finansowanych przez pracownika:
224,48 zł + 34,50 zł + 56,35 zł = 315,33 zł.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (do przekazania do ZUS):
2800 zł – 383,88 zł (składki ZUS finansowane przez pracownika) = 2416,12 zł.
Składka zdrowotna do przekazania do ZUS:
2416,12 zł × 9% = 217,45 zł.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (do odliczenia od podatku):
2300 zł (dochód opodatkowany, z wyłączeniem dochodu zwolnionego od podatku) – 
– 315,33 zł (składki ZUS finansowane przez pracownika naliczone od kwoty 2300 zł) = 
= 1984,67 zł.
Składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki na podatek dochodowy:
1984,67 zł × 7,75% = 153,81 zł.
Podstawa opodatkowania:
2300 zł – 111,25 zł (KUP) – 315,33 zł (składki ZUS finansowane przez pracownika podle-
gające odliczeniu od dochodu) = 1873,42 zł; 1873 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych.
Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:
● 1873 zł (podstawa opodatkowania) × 18% – 46,33 zł (ulga podatkowa) = 290,81 zł,
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● 290,81 zł – 153,81 zł (7,75% składki zdrowotnej naliczonej od podstawy 1984,67 zł) = 
= 137 zł (zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego).
Kwota do wypłaty:
2100 zł – 383,88 zł (składki ZUS finansowane przez pracownika) – 217,45 zł (składka 
zdrowotna 9%) – 137 zł (zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego) = 
= 1361,67 zł.

W praktyce najwięcej problemów sprawia 
pracodawcom sytuacja związana z rozlicze-
niem kosztów zakwaterowania pracownika 
w tzw. wynajętym mieszkaniu. Wynika to 

z różnicy w sposobie ustalania przychodów 
z tego świadczenia do celów uwzględnienia 
go w podstawie opodatkowania i w podsta-
wie wymiaru składek ZUS.

PRZYKŁAD

Pracownikowi, którego miejsce zamieszkania znajduje się w innej miejscowości niż za-
kład pracy, pracodawca wynajął mieszkanie (spółdzielcze własnościowe) na okres jedne-
go roku. Pracodawca pokrywa koszty tego wynajmu w wysokości 2000 zł miesięcznie. 
Pracownik samodzielnie pokrywa koszty mediów, tj. opłaty za prąd i wodę. W obowiązu-
jącym w firmie regulaminie wynagradzania pracodawca nie dokonał zapisu o kwocie 
ekwiwalentu pieniężnego za tego rodzaju świadczenie. Czynsz pobierany przez spół-
dzielnię za wynajmowane mieszkanie wynosi 500 zł.
W takim przypadku oskładkowana będzie wartość wynajmowanego lokalu w wysokości 
czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej, a zatem 
kwota 500 zł. Wartość przychodu, od którego pracodawca powinien naliczyć podatek, 
wyniesie 1500 zł. W tej bowiem sytuacji świadczenie z tytułu zakwaterowania jest zwol-
nione z podatku do kwoty 500 zł (2000 zł – 500 zł = 1500 zł). W efekcie pracodawca po-
winien naliczyć składki od kwoty 500 zł, natomiast podatek od kwoty 1500 zł. W prakty-
ce problem w tego rodzaju rozliczeniu dotyczy ustalenia wysokości składek ZUS 
podlegających odliczeniu od dochodu (na etapie ustalania podstawy opodatkowania) 
oraz składki zdrowotnej (podlegającej odliczeniu od podatku).
Przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy nie podlegają bowiem odliczeniu odpo-
wiednio: od dochodu – składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku – składka na 
ubezpieczenie zdrowotne, pobrane od podstawy wymiaru składek, którą stanowi dochód 
(przychód) zwolniony z podatku. Kwota oskładkowanego przychodu (500 zł) zawiera się 
zarówno w wartości świadczenia, jaka podlega opodatkowaniu (1500 zł), jak i w warto-
ści świadczenia zwolnionego z podatku (500 zł). W tym przypadku możliwe są dwa roz-
wiązania. Pierwsze polega na tym, że nie należy odliczać (od dochodu i odpowiednio od 
podatku) składek naliczonych od całej wartości oskładkowanego przychodu z tytułu wy-
najęcia mieszkania, tj. od wartości 500 zł, uznając, że wartość ta dotyczy dochodu zwol-
nionego z podatku. Drugie rozwiązanie polega na nieodliczeniu składek obliczonych od 
części tego przychodu, ustalonego proporcjonalnie, tj.:
2000 zł (pełna wartość przychodu) – 100%,
500 zł – X%,
X = 25%,
500 zł × 25% = 125 zł.
Ponieważ wartość oskładkowanego przychodu w 25% przypada na dochód zwolniony 
z podatku, a w 75% na dochód opodatkowany, to zgodnie z metodą proporcjonalności nie 
należy odliczać (od dochodu i odpowiednio od podatku) składek naliczonych od kwoty 
125 zł (500 zł × 25%). W stosowaniu tej metody należy jednak zachować daleko idącą 
ostrożność, decydując się na nią dopiero po uzyskaniu korzystnej dla płatnika interpreta-
cji organu podatkowego. Nieodliczenie składek (od dochodu i odpowiednio od podatku) 
naliczonych tylko od kwoty 125 zł (a nie od kwoty 500 zł) będzie skutkować niższą pod-
stawą opodatkowania, a tym samym niższą zaliczką na podatek. Bez indywidualnej inter-
pretacji organu podatkowego za bezpieczniejsze należy uznać nieodliczenie składek od

podstawa 
opodatkowania
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całej kwoty oskładkowanego przychodu, która zawiera się w kwocie dochodu zwolnione-
go z podatku, a zatem od kwoty 500 zł. Takie rozwiązanie przedstawia lista płac za maj 
2013 r. (zakładając, że pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 i ma prawo do 
podstawowych kosztów uzyskania przychodów).

LISTA PŁAC – WYNAGRODZENIE + ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU 
ZAKWATEROWANIA W MIESZKANIU

1 Wynagrodzenie zasadnicze 4500,00

2 Dodatek stażowy 400,00

3 Koszty zakwaterowania (wynajęcie mieszkania) – koszt całkowity 2000,00

4 Lokal mieszkalny – przychód do opodatkowania 1500,00

5 Lokal mieszkalny – przychód do oskładkowania 500,00

6 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 5400,00

7 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypad-
kowe

5400,00

8 Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik – 9,76% 527,04

9 Składka na ubezpieczenia rentowe – pracownik – 1,5% 81,00

10 Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik – 2,45% 132,30

11 Razem ZUS – pracownik (13,71%) 740,34

12 Składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu (naliczone od 
kwoty 4900 zł)

671,79

13 Przychód 6400,00

14 Koszty uzyskania przychodu (podstawowe) 111,25

15 Ulga podatkowa (46,33 zł) 46,33

16 Podstawa opodatkowania 5617,00

17 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej – do przekazania do ZUS 4659,66

18 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej – do odliczenia od podatku 4228,21

19 Zaliczka na podatek dochodowy – 18% 964,73

20 Składka zdrowotna 7,75% – do odliczenia od podatku 327,69

21 Składka zdrowotna 9% 419,37

22 Podatek do US 637,00

25 Do wypłaty 3103,29

Założenia:
Wynagrodzenie za pracę: 4900 zł, tj.: 4500 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 400 zł (do-
datek stażowy).
Świadczenie: wynajem mieszkania: 2000 zł, w tym 500 zł (kwota zwolniona z podatku), 
1500 zł (kwota do opodatkowania).
Obliczenia:
Podstawa wymiaru składek ZUS: 4900 zł (wynagrodzenie za pracę) + 500 zł (czynsz za 
mieszkanie obowiązujący w spółdzielni) = 5400 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:
● emerytalna: 5400 zł × 9,76% = 527,04 zł,
● rentowa: 5400 zł × 1,5% = 81 zł,
● chorobowa: 5400 zł × 2,45% = 132,30 zł.
Suma składek finansowanych przez pracownika: 527,04 zł + 81 zł + 132,30 zł = 740,34 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne podlegające odliczeniu od dochodu (od podstawy 
wymiaru podlegającej opodatkowaniu, z wyłączeniem świadczenia zwolnionego z podat-
ku), naliczone od kwoty 4900 zł (5400 zł – 500 zł):
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● emerytalna: 4900 zł × 9,76% = 478,24 zł,
● rentowa: 4900 zł × 1,5% = 73,50 zł,
● chorobowa 4900 zł × 2,45% = 120,05 zł.
Suma składek finansowanych przez pracownika:
478,24 zł + 73,50 zł + 120,05 zł = 671,79 zł.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (do przekazania do ZUS):
5400 zł – 740,34 zł (składki ZUS finansowane przez pracownika) = 4659,66 zł.
Składka zdrowotna do przekazania do ZUS:
4659,66 zł × 9% = 419,37 zł.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (do odliczenia od podatku):
4900 zł (dochód opodatkowany, z wyłączeniem dochodu zwolnionego z podatku) – 
– 671,79 zł (składki ZUS finansowane przez pracownika naliczone od kwoty 4900 zł) = 
= 4228,21 zł.
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku dochodowego:
4228,21 × 7,75% = 327,69 zł.
Podstawa opodatkowania:
6400 zł (4500 zł + 400 zł + 1500 zł) – 111,25 zł (KUP) – 671,79 zł (składki ZUS finanso-
wane przez pracownika podlegające odliczeniu od dochodu) = 5616,96 zł; 5617 zł po za-
okrągleniu do pełnych złotych.
Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:
● 5617 zł (podstawa opodatkowania) × 18% – 46,33 zł (ulga podatkowa) = 964,73 zł,
● 964,73 zł – 327,69 zł (7,75% składki zdrowotnej naliczonej od podstawy 4228,21 zł) = 
= 637 zł (zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego).
Kwota do wypłaty:
4900 zł (4500 zł + 400 zł) – 740,34 zł (składki ZUS finansowane przez pracownika) – 
– 419,37 zł (składka zdrowotna 9%) – 637 zł (zaliczka na podatek do przekazania do 
urzędu skarbowego) = 3103,29 zł.

ALDONA SALAMON

ZGODNIE Z PRAWEM

§ 3 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie szcze-
gółowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe
Wartość pieniężną świadczeń w naturze 
ustala się w wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego określonego w przepisach 
o wynagradzaniu, a w razie ich braku:
1)  jeżeli przedmiotem świadczeń są 

rzeczy lub usługi wchodzące w za-
kres działalności gospodarczej pra-
codawcy – według cen stosowanych 
wobec innych odbiorców niż pra-
cownicy,

2)  jeżeli przedmiotem świadczeń są 
rzeczy lub usługi zakupione przez 
pracodawcę – według cen ich za-
kupu,

3)  jeżeli przedmiotem świadczenia jest 
udostępnienie lokalu mieszkalnego:

a)  dla lokali spółdzielczych typu loka-
torskiego i własnościowego – w wy-
sokości czynszu obowiązującego dla 
tego lokalu w danej spółdzielni 
mieszkaniowej,

b)  dla lokali komunalnych – w wysoko-
ści czynszu wyznaczonego dla tego 
lokalu przez gminę,

c)  dla lokali własnościowych, z wyłą-
czeniem wymienionych w lit. a), 
oraz domów stanowiących własność 
prywatną – w wysokości czynszu 
określonego według zasad i stawek 
dla mieszkań komunalnych na da-
nym terenie, a w miastach – w danej 
dzielnicy,

d)  dla lokali w hotelach – w wysokości 
kosztu udokumentowanego rachun-
kami wystawionymi przez hotel.
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Na jakich zasadach podlega 
ubezpieczeniom osoba 
zatrudniona krótkoterminowo
Przedsiębiorcy, którzy w celu zastąpienia 
nieobecnych pracowników poszukują 
osób do zatrudnienia na krótki okres, po-
winni zwrócić szczególną uwagę na kwe-
stie związane ze zbiegiem tytułów do 
ubezpieczeń. Pozwoli to nie tylko na pra-
widłowe ustalenie obowiązku ubezpie-
czeniowego za zatrudnionych, ale też na 
uzyskanie oszczędności w zakresie skła-
dek ZUS.

Firma, która zamierza powierzyć pracę wyko-
nywaną dotychczas przez nieobecnych pra-
cowników, często w pierwszej kolejności pro-
ponuje dodatkowe zatrudnienie swoim wła-
snym pracownikom. Pracodawca ma prawo 
zawrzeć ze swoim pracownikiem odrębną 
umowę cywilnoprawną, ale czynności wyko-
nywane na jej podstawie muszą znacząco róż-
nić się od obowiązków wynikających ze sto-
sunku pracy. Nie dochodzi wówczas do obej-
ścia przepisów Kodeksu pracy.

Umowa zlecenia 
z urlopowanym pracownikiem

Z powierzeniem pracownikowi dodatko-
wych prac możemy mieć do czynienia nie tyl-
ko w okresie, kiedy świadczy on pracę etato-
wą. Dodatkowa umowa cywilnoprawna może 
zostać zawarta za zgodą stron, również w trak-
cie urlopu wypoczynkowego pracownika.

Na potrzeby ubezpieczeń społecznych oso-
ba świadcząca pracę na podstawie stosunku 
pracy, która jednocześnie realizuje umowę 
cywilnoprawną (zarówno zlecenia, jak 
i o dzieło) zawartą z pracodawcą, z którym 
pozostaje w stosunku pracy, a także w ra-
mach której wykonuje pracę na rzecz praco-
dawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy 
(mimo że zawarła ją z innym podmiotem niż 
pracodawca), jest traktowana jak pracownik 
(art. 8 ust. 2a ustawy z 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 
z późn. zm., dalej jako ustawa systemowa). 
Od przychodu z umowy zlecenia (również od 
zawartej z własnym pracownikiem umowy 

o dzieło) należy pobierać składki na zasadach 
obowiązujących pracowników, tj. na obo-
wiązkowe ubezpieczenia społeczne (emery-
talne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), na 
ubezpieczenie zdrowotne, a także – pod usta-
wowymi warunkami – na Fundusz Pracy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomosto-
wych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Do celu ustalenia obowiązku ubezpiecze-
niowego umowa cywilnoprawna podpisa-
na z pracodawcą lub realizowana na jego 
rzecz musi być rozliczana jak umowa 
o pracę.

Inaczej wygląda sytuacja pracownika, który 
zawiera umowę cywilnoprawną z własnym 
pracodawcą, ale w trakcie urlopu bezpłatne-
go. Urlop bezpłatny jest okresem, w którym 
pracownik pozostaje w zatrudnieniu, ale sto-
sunek pracy ulega zawieszeniu. W czasie jego 
trwania pracownik nie wykonuje pracy, a pra-
codawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. 
Oznacza to również przerwę w podleganiu 
ubezpieczeniom z tytułu zatrudnienia i brak 
obowiązku opłacania składek ZUS przez płat-
nika.

■ ZAPAMIĘTAJ
Od umowy zlecenia zawartej z własnym 
pracownikiem korzystającym z urlopu bez-
płatnego obowiązek składkowy ustala się 
na ogólnych zasadach dotyczących zlece-
niobiorców.

Przychody z tytułu umowy zlecenia zawar-
tej z własnym pracodawcą w trakcie urlopu 
bezpłatnego należy rozliczać pod względem 
należności ZUS jak przychody „zewnętrzne-
go” zleceniobiorcy, a nie jak pracownika.

Analogiczne zasady dotyczą prawidłowo 
zawartej umowy o dzieło. Jeżeli pracodawca 
zawiera taką umowę z własnym pracowni-
kiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, 
jest ona traktowana jak umowa zawarta 
z osobą „z zewnątrz”. Zgodnie z ogólnymi za-
sadami jest zatem nieoskładkowana.

umowa
cywilnoprawna

umowa 
o dzieło



Obowiązki składkowe wobec ZUS

20 | www.pgp.infor.pl

Zleceniobiorca będący pracownikiem zlece-
niodawcy przebywającym na urlopie bezpłat-
nym zasadniczo z umowy zlecenia podlega:

 ● obowiązkowym ubezpieczeniom: emery-
talnemu, rentowym, wypadkowemu oraz 
zdrowotnemu,

 ● dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowe-
mu.
Od wypłat dokonywanych wykonawcy 

dzieła na rzecz swego pracodawcy w okresie 
bezpłatnego urlopu nie nalicza się żadnych 
składek ZUS, a jedynie zaliczkę na podatek 
dochodowy.

Nawiązanie umowy zlecenia z własnym 
pracownikiem w trakcie jego urlopu bezpłat-
nego nie w każdej sytuacji będzie się wiązać 
z koniecznością regulowania wszystkich skła-
dek ZUS. Ze składek na ubezpieczenia spo-
łeczne jest zwolniona np. osoba, która posia-
da inny tytuł do ubezpieczeń (np. umowę 
o pracę zawartą z innym pracodawcą, z wy-
nagrodzeniem nie mniejszym niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę). Wówczas zlece-
niodawca tej osoby będzie opłacał tylko obo-
wiązkową składkę zdrowotną (chyba że 
zleceniobiorca przystąpi do ubezpieczeń do-
browolnych).

■ ZAPAMIĘTAJ
Zawarcie umowy o dzieło z własnym pra-
cownikiem przebywającym na urlopie bez-
płatnym nie wiąże się z żadnymi obciąże-
niami na rzecz ZUS.

Żadnych składek nie opłaca się od umowy 
zlecenia zawartej z „zewnętrznym” zlecenio-

biorcą będącym uczniem lub studentem 
w wieku do ukończenia 26 lat.

Umowa zlecenia 
z pracownikiem innej firmy

Zakład pracy może również zawrzeć umo-
wę z pracownikiem innej firmy. Zdecydowa-
nie najtańszą formą zatrudnienia takiej osoby 
jest umowa o dzieło, gdyż nie skutkuje 
ona obowiązkiem ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnego. Z kolei rozliczenie składkowe 
umowy zlecenia (lub umowy o podobnym 
charakterze) wykonywanej przez osobę, któ-
ra równolegle pracuje w innym zakładzie na 
podstawie umowy o pracę, zależy od pozio-
mu przychodów uzyskiwanych z tytułu za-
trudnienia pracowniczego.

Zawierając umowę cywilnoprawną na wy-
konywanie określonych czynności, należy pa-
miętać, że praca w ramach tej umowy nie 
może być świadczona w warunkach, w któ-
rych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy po-
winna być zawarta umowa o pracę (art. 22 
§ 11 i 12 Kodeksu pracy). W takiej sytuacji za-
warcie umowy stanowi wykroczenie przeciw-
ko prawom pracownika (art. 281 pkt 1 Ko-
deksu pracy), a pracodawca naraża się na 
grzywnę wynoszącą od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Dopuszczalne jest zawarcie umowy cywil-
noprawnej z osobą, która wykonywałaby 
pewne czynności za nieobecnego pracownika. 
W umowie musiałyby jednak zostać wskazane 
ściśle określone czynności, które miał w zakre-
sie obowiązków nieobecny pracownik.

Tabela 1. Obowiązek składkowy przy zbiegu umów o pracę i zlecenia (zawartej z innym 
podmiotem niż pracodawca i niewykonywanej na rzecz pracodawcy)

Wysokość przychodu z tytułu umowy o pracę Zakres ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia

 ● przychód wynoszący co najmniej kwotę mi-
nimalnego wynagrodzenia (w 2013 r. 
– 1600 zł),

 ● przychód wynoszący co najmniej 80% mi-
nimalnego wynagrodzenia w 1. roku pracy 
(w 2013 r. – 1280 zł)

 ● obowiązkowa składka na ubezpieczenie 
zdrowotne,

 ● możliwość przystąpienia do dobrowolnych 
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (je-
żeli ubezpieczony przystąpi do tych ubez-
pieczeń – obowiązkowa również składka 
wypadkowa),

 ● brak możliwości objęcia ubezpieczeniem 
chorobowym

 ● przychód niższy niż kwota minimalnego 
wynagrodzenia,

 ● przychód niższy niż kwota 80% minimalne-
go wynagrodzenia w 1. roku pracy

 ● obowiązkowa składka na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe, wypadkowe,

 ● obowiązkowa składka na ubezpieczenie 
zdrowotne,

 ● możliwość przystąpienia do dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego

umowa
 zlecenia

prawa 
pracownika
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PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na stanowisku 
specjalisty ds. kadr i płac przebywa 
w sierpniu 2013 r. na 3-tygodniowym 
urlopie wypoczynkowym. W czasie jego 
nieobecności firma zawarła umowę zle-
cenia z inną osobą (zatrudnioną w spół-
ce-córce tego pracodawcy), obejmującą 
zakresem czynności wykonanie rozli-
czeń kadrowo-płacowych, sporządzenie 
dokumentacji płacowej i dokonanie nie-
zbędnych czynności księgowych zwią-
zanych z wypłatą wynagrodzeń za lipiec 
2013 r. Umowa zlecenia została zawarta 
prawidłowo, gdyż wskazano w niej kon-
kretną czynność, do której wykonania 
zobowiązuje się zleceniobiorca. Ponad-
to zleceniodawca nie określił w umowie 
osób przełożonych, które będą nadzoro-
wały pracę zleceniobiorcy, i nie ustalił 
godzin wykonywania pracy zgodnie 
z charakterem umowy zlecenia.

Umowa zlecenia 
z emerytem lub rencistą

Zawierając umowę zlecenia z emerytem 
płatnik musi pamiętać, że co do zasady skład-
ki ubezpieczeniowe od takiej umowy są obo-
wiązkowe. Umowa może być jednak wyłączo-
na z obowiązku opłacania składek na 
ubezpieczenia społeczne. Będzie tak np. w sy-
tuacji, gdy emeryt jest zatrudniony na pod-
stawie umowy o pracę u innego płatnika niż 
ten, z którym zawiera zlecenie. W takim przy-
padku, bez względu na wysokość wynagro-
dzenia otrzymywanego z racji zatrudnienia 
pracowniczego, zlecenie jest tytułem do:

 ● obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotne-
go,

 ● dobrowolnych ubezpieczeń społecznych 
(art. 9 ust. 4a ustawy systemowej).

■ ZAPAMIĘTAJ
Od umowy zlecenia nie opłaca się obo-
wiązkowych składek na ubezpieczenia 
społeczne, jeśli została podpisana z pra-
cownikiem innej firmy posiadającym pra-
wo do emerytury lub renty.

Konieczność naliczenia składek na ubezpie-
czenia społeczne pojawiłaby się wtedy, gdyby 
emeryt/rencista realizował umowę cywilno-
prawną dla swego pracodawcy.

PRZYKŁAD

Robert S., który jest emerytem zatrud-
nionym na umowę o pracę w wymiarze 
1/4 etatu, otrzymuje z tego tytułu co 
miesiąc stałe wynagrodzenie w kwocie 
900 zł brutto. Od lipca 2013 r. zawarł 
dodatkowo umowę zlecenia z innym 
podmiotem niż własny pracodawca 
(zlecenie nie jest wykonywane na rzecz 
pracodawcy). Robert S. z tytułu zlece-
nia podlega obowiązkowo wyłącznie 
ubezpieczeniu zdrowotnemu, mimo że 
podstawą wymiaru składek na jego 
ubezpieczenia pracownicze jest kwota 
niższa od minimalnej płacy.

PRZYKŁAD

Antoni B. jest emerytem zatrudnionym 
na 1/2 etatu. Za pracę otrzymuje wyna-
grodzenie w kwocie 2200 zł miesięcz-
nie. W lipcu i sierpniu br. pracodawca 
zawarł z Antonim B. dodatkowo umowę 
zlecenia. Przychód z tytułu umowy zle-
cenia Antoniego B. jest w tej sytuacji 
traktowany jak przychód ze stosunku 
pracy. Należy go uwzględnić w podsta-
wie wymiaru składek rozliczanych 
z umowy o pracę i wykazać w jednym 
raporcie ZUS RCA, z kodem pracowni-
czym 01 10 xx.

Zatrudnianie osoby 
wykonującej działalność 
gospodarczą

Osoba pracująca na podstawie umowy zle-
cenia, wykonująca jednocześnie pozarolniczą 
działalność gospodarczą, podlega obowiązko-
wo ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym z tytułu tej działalności, jeżeli ze zlecenia 
podstawa wymiaru składek ZUS jest niższa od 
obowiązującej tę osobę najniższej podstawy 
należności składkowych dla przedsiębiorców. 
W tych okolicznościach składki emerytalne 
i rentowe od wynagrodzenia za zlecenie są 
opłacane wyłącznie na wniosek zleceniobiorcy 
(art. 9 ust. 2a ustawy systemowej).

Aby przedsiębiorca zatrudniony dodatko-
wo na umowę zlecenia mógł dokonać wybo-
ru, z tytułu której aktywności (ze zlecenia czy 
z własnego biznesu) będzie opłacał składki 

składki

wynagrodzenie
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na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, 
oskładkowany przychód z umowy cywilno-
prawnej musi w każdym miesiącu wynosić co 
najmniej tyle, ile najniższa podstawa wymia-
ru składek wyznaczona dla przedsiębiorców. 
Gdyby wynagrodzenie z tytułu wykonywania 
kilkumiesięcznej umowy cywilnej miało zo-
stać wypłacone dopiero w ostatnim miesiącu 
wykonywania umowy, to przedsiębiorca ma 
prawo wyboru obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych tylko w miesiącu uzyskania przy-
chodu ze zlecenia (oczywiście nadal pod wa-
runkiem, że przychód ten będzie odpowied-
niej wysokości).

Opisane reguły dotyczą również pracowni-
ka przebywającego na urlopie bezpłatnym, 
prowadzącego w tym czasie działalność go-
spodarczą i wykonującego dodatkowo umo-
wę zlecenia, której przedmiot nie pokrywa się 
z zakresem działalności.

PRZYKŁAD

Mariusz P., zatrudniony na umowę 
o pracę z wynagrodzeniem wyższym od 
minimalnej płacy, od 17 czerwca do 
31 lipca 2013 r. przebywał na urlopie 
bezpłatnym. W okresie tego urlopu wy-
konywał na rzecz swego pracodawcy 
umowę zlecenia, w której odpłatność za 
prace czerwcowe określono na pozio-
mie 1000 zł. Dodatkowo od kilku lat 
prowadzi własną firmę na podstawie 
wpisu do ewidencji działalności gospo-
darczej, z tytułu której dotąd opłacał 
tylko składkę zdrowotną. W opisanym 
stanie faktycznym Mariusz P. z działal-
ności gospodarczej od 17 czerwca do 
końca trwania urlopu bezpłatnego bę-
dzie podlegał obowiązkowym ubezpie-
czeniom społecznym. Podstawa wymia-
ru składek ZUS z tytułu prowadzonej 
działalności za czerwiec powinna zostać 
ustalona w następujący sposób:
2227,80 zł : 30 dni czerwca × 14 dni 
podlegania w czerwcu obowiązkowo 
ubezpieczeniom społecznym z działal-
ności = 1039,64 zł.
W analizowanym przypadku z racji wy-
konywanego zlecenia obowiązkowa bę-
dzie wyłącznie składka zdrowotna.

■ ZAPAMIĘTAJ
Od należności wypłacanych z umowy cy-
wilnoprawnej wykonywanej w ramach 
działalności gospodarczej zleceniobiorcy 

nie nalicza się żadnych składek ZUS, jeżeli 
podatkowo przychód za wykonanie zlece-
nia traktowany jest jak przychód z działal-
ności pozarolniczej.

W sytuacji gdy umowa zlecenia jest wykony-
wana w ramach prowadzonej pozarolniczej 
działalności gospodarczej (przedmiot prowa-
dzonej działalności jest taki sam jak przedmiot 
wykonywanej umowy i w zakresie podatkowym 
przychód z umowy zlecenia jest traktowany jak 
przychód z działalności), nie występuje zbieg 
tytułów do ubezpieczeń społecznych. Wówczas 
ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdro-
wotnemu z tytułu działalności. Z umowy zlece-
nia nie podlega żadnym ubezpieczeniom 
i w ogóle nie będzie zgłaszany do ZUS.

Zawieszenie przez przedsiębiorcę działalno-
ści powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń 
z tego tytułu w okresie od dnia, w którym na-
stąpiło rozpoczęcie zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej do dnia poprzedza-
jącego dzień jej wznowienia. W okresie zawie-
szenia przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS. 
Umowa zlecenia zawarta z taką osobą jest dla 
niej jedynym tytułem do ubezpieczeń społecz-
nych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Zatrudnianie 
uczniów i studentów

Zatrudnieni na podstawie umów cywilno-
prawnych uczniowie gimnazjów, szkół po-
nadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawo-
wych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, 
nie podlegają ubezpieczeniom społecznym 
ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem 
są sytuacje, kiedy umowa została zawarta 
przez ucznia lub studenta z jego pracodawcą 
lub jest wykonywana na rzecz pracodawcy. 
Wówczas uczeń lub student podlega ubezpie-
czeniom ze stosunku pracy, a przychód 
z umowy zlecenia jest doliczany do wynagro-
dzenia za pracę i są od niego opłacane składki 
na zasadach dotyczących pracowników.

PRZYKŁAD

Firma teleinformatyczna zatrudnia na 
3/4 etatu 24-letniego studenta 4. roku 
politechniki. W okresie wakacyjnym, ze 
względu na większą ilość czasu, zatrud-
niony student wykonuje dla swojego

urlop
 bezpłatny
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pracodawcy uzupełniające moduły 
sprzedawanych przez firmę aplikacji. 
Robi to poza swoimi służbowymi 
obowiązkami, najczęściej wieczorami 
w domu, dlatego pracodawca zdecydo-
wał o zawarciu z nim umowy zlecenia. 
Pod względem ubezpieczeniowym przy-
chód z zawartej umowy zlecenia jest 
traktowany jak przychód ze stosunku 
pracy studenta. Należy więc opłacić za 
niego składki na obowiązkowe ubezpie-
czenia: emerytalno-rentowe, wypadko-
we, chorobowe i zdrowotne. Byłoby tak 
również w przypadku, gdyby strony po-
stanowiły zawrzeć nie umowę zlecenia, 
lecz umowę o dzieło.

Status ucznia w kontekście ubezpieczeń 
społecznych zachowuje do 31 sierpnia dane-
go roku każda osoba, która:

 ● kontynuuje naukę w tej samej szkole,
 ● ukończyła szkołę i rozpoczyna w tym sa-

mym roku naukę w szkole, w której rok 
szkolny rozpoczyna się 1 września,

 ● ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.
Osoba, która przedłoży zaświadczenie 

o przyjęciu na studia wyższe, jest uznawana 
za ucznia do 30 września danego roku.

Status studenta przysługuje natomiast od 
daty immatrykulacji (wpisania na listę stu-
dentów) do dnia ukończenia studiów lub 
skreślenia z listy studentów. Jeżeli immatry-
kulacja następuje po 1 października danego 
roku kalendarzowego, student jest zwolniony 
z obowiązku ubezpieczeń także w okresie 
między 1 października a dniem przyjęcia 
w poczet studentów.

Osoby, które kończą naukę np. na studiach 
licencjackich i od października kontynuują 
edukację na studiach magisterskich – od na-
stępnego dnia po dniu obrony pracy licencjac-
kiej do dnia poprzedzającego dzień przyjęcia 
na studia magisterskie – nie zachowują statusu 
studenta. W konsekwencji zleceniobiorca, któ-
rego dotyczy wyżej opisana sytuacja, w prze-
rwie występującej między pobieraniem nauki 
podlega z tytułu zawartej umowy zlecenia 
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym 
i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

PRZYKŁAD

Od 1 maja do 31 października 2013 r. 
firma z branży informatycznej zatrudni-

ła na podstawie umowy zlecenia 23-let-
niego Karola W. – studenta studiów li-
cencjackich. W umowie określono mie-
sięczne wynagrodzenie w wysokości 
4000 zł. 5 lipca 2013 r. Karol W. złożył 
egzamin dyplomowy, uzyskując tytuł li-
cencjata, a od 1 października 2013 r. 
rozpocznie naukę na studiach magister-
skich uzupełniających. Zleceniodawca 
musiał w tym przypadku zgłosić Karo-
la W. jako zleceniobiorcę do ubezpie-
czeń społecznych i ubezpieczenia zdro-
wotnego na druku ZUS ZUA od 6 lipca 
do 30 września 2013 r. Od 1 październi-
ka Karol W. ponownie zostanie wyreje-
strowany z ubezpieczeń z tytułu umowy 
zlecenia (jeżeli podejmie studia).

Kilka umów zlecenia 
u różnych zleceniobiorców

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja osób, któ-
re są zatrudnione w kilku miejscach na pod-
stawie kilku umów zlecenia. W takich oko-
licznościach zleceniobiorca obowiązkowo 
podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu 
tej umowy zlecenia, która została zawarta 
jako pierwsza (ze wszystkich zleceń obowiąz-
kowe jest ubezpieczenie zdrowotne). Zlece-
niobiorca, który równolegle świadczy pracę 
w ramach więcej niż jednej umowy, może 
podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom spo-
łecznym z tytułu kolejnych umów albo zamie-
nić tytuł ubezpieczeń z pierwszej zawartej 
umowy na kolejną. Zleceniodawca, podejmu-
jąc współpracę ze zleceniobiorcą pracującym 
w kilku miejscach, musi uzyskać od niego 
oświadczenie o jego statusie i decyzję, z któ-
rej umowy ma podlegać obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym.

PRZYKŁAD

3 czerwca 2013 r. Aneta J. zawarła umo-
wę zlecenia na kwotę 500 zł. W związku 
z tym, że jest to jej jedyny tytuł do ubez-
pieczeń, zleceniodawca zgłosił ją do 
obowiązkowych ubezpieczeń społecz-
nych oraz do ubezpieczenia zdrowotne-
go. Następnie 17 czerwca Aneta J. za-
warła kolejną umowę zlecenia na kwotę 
300 zł z innym zleceniodawcą, informu-
jąc obydwa zatrudniające ją podmioty
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 o zamiarze przeniesienia tytułu do obo-
wiązkowych ubezpieczeń społecznych 
na drugą umowę. W związku z tym:
●  pierwszy zleceniodawca wyrejestro-

wał ją z ubezpieczeń społecznych na 
formularzu ZUS ZWUA i zgłosił do 
ubezpieczenia zdrowotnego na formu-
larzu ZUS ZZA od 17 czerwca 2013 r.,

●  drugi zleceniodawca od 17 czerwca 
2013 r. zgłosił ją do ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotne-
go na druku ZUS ZUA.

Zbieg tytułów ubezpieczeń 
w razie pracy 
w różnych państwach UE

Miesiące letnie sprzyjają poszukiwaniu źró-
deł przychodu nie tylko w Polsce, ale również 
poza jej granicami, np. na terenie UE. Zgodnie 
z naczelną zasadą europejskiego systemu za-
bezpieczenia społecznego, do ustalenia właści-
wego ustawodawstwa w dziedzinie ubezpie-
czeń decydujące jest miejsce wykonywania 
pracy. Oznacza to, że zasadniczo ubezpieczeniu 
społecznemu i zdrowotnemu podlega się w tym 
państwie, w którym się pracuje. A zatem:

 ● pracownik najemny (umowa o pracę, umo-
wa zlecenia, umowa o pracę nakładczą) za-
trudniony na terytorium jednego państwa 
podlega jego ustawodawstwu, nawet jeżeli 
zamieszkuje na terytorium innego państwa 
lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, 
który go zatrudnia, ma swoją zarejestrowa-
ną siedzibę lub miejsce prowadzenia dzia-
łalności na terytorium innego państwa 
członkowskiego,

 ● osoba prowadząca działalność na własny 
rachunek (przedsiębiorca prowadzący 
działalność gospodarczą, inne osoby pro-
wadzące działalność pozarolniczą) na tery-
torium jednego państwa członkowskiego 
podlega ustawodawstwu tego państwa, na-
wet jeżeli zamieszkuje na terytorium inne-
go państwa członkowskiego.
Osoby, które jednocześnie wykonują pracę 

w kilku państwach, mogą, w drodze wyjątku 
i w zależności od sytuacji, podlegać albo prze-
pisom kraju, w którym mają miejsce zamiesz-
kania, albo państwa, w którym mieści się sie-
dziba lub miejsce wykonywania działalności 
zatrudniających ich podmiotów. Przesądzają-
ce jest tu określenie miejsca świadczenia 
znacznej części pracy.

MARIUSZ PIGULSKI

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych
1. Obowiązkowo ubezpieczeniom eme-
rytalnemu i rentowym podlegają, z za-
strzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, 
które na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej są:
1)  pracownikami, z wyłączeniem pro-

kuratorów;
2)  osobami wykonującymi pracę na-

kładczą;
3)  członkami rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych i spółdzielni kółek 
rolniczych, zwanymi dalej „członka-
mi spółdzielni”;

4)  osobami wykonującymi pracę na 
podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgod-
nie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia, zwany-
mi dalej „zleceniobiorcami”, oraz 
osobami z nimi współpracującymi, 
z zastrzeżeniem ust. 4;

5)  osobami prowadzącymi pozarolni-
czą działalność oraz osobami z nimi 
współpracującymi;

6)  posłami i senatorami pobierającymi 
uposażenie oraz posłami do Parla-
mentu Europejskiego, o których 
mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
30 lipca 2004 r. o uposażeniu po-
słów do Parlamentu Europejskiego 
wybranych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zwanymi dalej „posłami i sena-
torami”;

7)  osobami pobierającymi stypendium 
sportowe, zwanymi dalej „stypendy-
stami sportowymi”;

7a)  pobierającymi stypendium słucha-
czami Krajowej Szkoły Administra-
cji Publicznej;

8)  osobami wykonującymi odpłatnie 
pracę, na podstawie skierowania do 
pracy, w czasie odbywania kary po-
zbawienia wolności lub tymczaso-
wego aresztowania;

9)  osobami pobierającymi zasiłek dla 
bezrobotnych, świadczenie integra-
cyjne lub stypendium w okresie od-
bywania szkolenia, stażu lub przy-
gotowania zawodowego dorosłych, 
na które zostały skierowane przez

inne
 państwo
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powiatowy urząd pracy, zwanymi 
dalej „bezrobotnymi”;

9a)   osobami pobierającymi stypendium 
w okresie odbywania szkolenia, sta-
żu lub przygotowania zawodowego 
dorosłych, na które zostały skierowa-
ne przez inne niż powiatowy urząd 
pracy podmioty kierujące na szkole-
nie, staż lub przygotowanie zawodo-
we dorosłych, zwanymi dalej „osoba-
mi pobierającymi stypendium”;

9b)  osobami pobierającymi stypen-
dium na podstawie przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy w okresie odby-
wania studiów podyplomowych;

10)  duchownymi;
11)  żołnierzami niezawodowymi peł-

niącymi czynną służbę wojskową, 
z wyłączeniem żołnierzy pełnią-
cych służbę kandydacką;

12)  osobami odbywającymi służbę za-
stępczą;

13)  (uchylony);
14)  (uchylony);
15)  (uchylony);
16) (uchylony);

17)  (uchylony);
18)  (uchylony);
18a) funkcjonariuszami Służby Celnej;
18b)  (uchylony);
19)  osobami przebywającymi na urlo-

pach wychowawczych lub pobie-
rającymi zasiłek macierzyński 
albo zasiłek w wysokości zasiłku 
macierzyńskiego;

20)  osobami pobierającymi świadcze-
nia socjalne wypłacane w okresie 
urlopu oraz osobami pobierający-
mi zasiłek socjalny wypłacany na 
czas przekwalifikowania zawodo-
wego i poszukiwania nowego 
zatrudnienia, a także osobami po-
bierającymi wynagrodzenie przy-
sługujące w okresie korzystania 
ze świadczenia górniczego albo 
w okresie korzystania ze stypen-
dium na przekwalifikowanie, wy-
nikające z odrębnych przepisów 
lub układów zbiorowych pracy;

21)  osobami pobierającymi świadcze-
nie szkoleniowe wypłacane po 
ustaniu zatrudnienia.

(...)

Do kiedy za studenta 
zatrudnionego 
na umowę zlecenia 
nie trzeba płacić składek ZUS
Osoba posiadająca status studenta, 
która nie ukończyła 26 lat i wykonuje 
pracę na podstawie umowy zlecenia, 
nie podlega ubezpieczeniom społecz-
nym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z ty-
tułu zawartej umowy. Składek za takie-
go studenta nie należy opłacać przez 
cały okres nauki, włącznie z okresem 
wakacji pomiędzy kolejnymi latami 
studiów.

Zleceniobiorca zasadniczo podlega obo-
wiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, 
rentowym i wypadkowemu, a także ubezpie-
czeniu zdrowotnemu, w okresie od dnia 
oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień 

rozpoczęcia jej wykonywania do dnia roz-
wiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Osoba 
taka może dobrowolnie, tj. na swój wniosek, 
przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. 
Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem cho-
robowym następuje od dnia wskazanego we 
wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, jeśli 
zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych zostanie złożone 
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wyko-
nywania umowy zlecenia. W pozostałych sy-
tuacjach objęcie dobrowolnym ubezpiecze-
niem chorobowym następuje od dnia 
wskazanego we wniosku, nie wcześniej jed-
nak niż od dnia, w którym wniosek został 
złożony.

objęcie 
ubezpieczeniem
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Umowa zlecenia 
bez składek ZUS

Inna jest sytuacja studentów-zleceniobior-
ców. Jeżeli takie osoby nie ukończyły 26 lat, 
to nie podlegają obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnemu, rentowym, wypadko-
wemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Studenci tacy nie mogą również przystąpić do 
ubezpieczenia chorobowego na zasadzie do-
browolności. Studenci do ukończenia 26 lat 
nie są objęci ubezpieczeniem z tytułu umowy 
zlecenia – ani obowiązkowo, ani dobrowol-
nie.

■ ZAPAMIĘTAJ
Studenci uzyskujący przychody z tytułu 
umowy zlecenia, którzy nie ukończyli 
26 lat – nie podlegają ubezpieczeniom spo-
łecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu bez 
względu na okres wykonywania pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenia 
do ukończenia 26 lat nie wiąże się z żadnymi 
obciążeniami składkowymi, niezależnie od 
tego, jakie obywatelstwo posiada i w którym 
kraju studiuje. Składek za studenta, który nie 
ukończył 26 lat, nie należy opłacać przez cały 
okres nauki, włącznie z okresem wakacji, po-
nieważ w tym czasie ucząca się osoba zacho-
wuje status studenta. Wyjątkiem jest sytu-
acja, gdy student ukończy 26 lat – wówczas 
umowa zlecenia wykonywana w okresie wa-
kacji staje się tytułem do obowiązkowych 
ubezpieczeń od dnia ukończenia 26 lat, mimo 
kontynuowania nauki.

PRZYKŁAD

Firma budowlano-remontowa od 1 lip-
ca do 31 sierpnia br. zamierza zatrudnić 
na podstawie umowy zlecenia studenta 
urodzonego 1 kwietnia 1988 r. Z umo-
wy zlecenia student nie będzie podlegał 
obowiązkowym ubezpieczeniom spo-
łecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
ponieważ 26 lat ukończy dopiero 
1 kwietnia 2014 r. Praca wykonywana 
na podstawie umowy zlecenia nie bę-
dzie stanowiła także dla niego tytułu do 
dobrowolnych ubezpieczeń społecz-
nych. Dlatego też zleceniodawca (jako 
płatnik składek) z tytułu świadczenia 
pracy na podstawie umowy zlecenia nie 

powinien zgłaszać studenta w tym okre-
sie (tj. od 1 lipca do 31 sierpnia br.) do 
żadnych ubezpieczeń w ZUS.

Ustalenie 
statusu studenta

Do celów ubezpieczeń społecznych przyj-
muje się definicję studenta wynikającą 
z ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 572 z późn. zm.).

Studentem jest osoba kształcąca się na 
studiach pierwszego lub drugiego stopnia 
albo na jednolitych studiach magisterskich.

Przez studia pierwszego stopnia należy 
rozumieć studia licencjackie lub inży-
nierskie, umożliwiające uzyskanie wiedzy 
i umiejętności w określonym zakresie 
kształcenia, przygotowujące do pracy 
w określonym zawodzie, kończące się uzy-
skaniem tytułu licencjata albo inżyniera.

Przez studia drugiego stopnia należy ro-
zumieć studia magisterskie, umożliwiające 
zarówno uzyskanie specjalistycznej wiedzy 
w określonym zakresie kształcenia, jak też 
przygotowujące do twórczej pracy w okre-
ślonym zawodzie, kończące się uzyskaniem 
tytułu magistra albo tytułu równorzęd-
nego.

Przez jednolite studia magisterskie nale-
ży rozumieć studia magisterskie, na które 
przyjmowani są kandydaci posiadający 
świadectwo dojrzałości, umożliwiające uzy-
skanie specjalistycznej wiedzy w określo-
nym zakresie kształcenia, a także przygoto-
wujące do twórczej pracy zawodowej, 
kończące się uzyskaniem tytułu magistra 
albo tytułu równorzędnego. Ukończenie 
tych studiów umożliwia ubieganie się 
o przyjęcie na studia trzeciego stopnia.

Osoba jest studentem od daty immatry-
kulacji, tj. aktu przyjęcia w poczet studen-
tów uczelni i złożenia ślubowania, do daty 
ukończenia studiów lub daty skreślenia z li-
sty studentów. Jeżeli data formalnej imma-
trykulacji jest późniejsza niż 1 października 
danego roku kalendarzowego, to zwolnie-
nie z obowiązku ubezpieczeń obejmuje tak-
że okres między 1 października a dniem im-
matrykulacji.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zleceniodawca nie powinien zgłaszać do 
ubezpieczeń zleceniobiorcy, który nie 
ukończył 26 lat i jest studentem studiów 

student

zasada 
dobrowolności
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pierwszego lub drugiego stopnia albo 
jednolitych studiów magisterskich.

Statusu studenta nie mają uczestnicy stu-
diów doktoranckich oraz słuchacze studiów 
podyplomowych. A zatem podlegają oni 
ubezpieczeniom społecznym i ubezpiecze-
niu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy 
zlecenia bez względu na wiek.

Ustalenie 
wieku studenta

Student-zleceniobiorca od ukończenia
26 lat podlega obowiązkowym ubezpiecze-
niom emerytalnemu, rentowym i wypad-
kowemu, a także obowiązkowemu ubezpie-
czeniu zdrowotnemu, nawet jeśli kontynu-
uje naukę.

Od dnia, w którym zleceniobiorca stu-
dent ukończy 26 lat, należy go zgłosić do 
obowiązkowych ubezpieczeń emerytalne-
go, rentowych i wypadkowego oraz do obo-
wiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przy ustalaniu wieku studenta należy kie-
rować się postanowieniami art. 112 Kodek-
su cywilnego. Zgodnie z tą regulacją, 
termin oznaczony w tygodniach, miesią-
cach lub latach kończy się z upływem dnia, 
który nazwą lub datą odpowiada początko-
wemu dniowi terminu, a gdyby takiego 
dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostat-
nim dniu tego miesiąca. Obliczając wiek 
osoby fizycznej, trzeba pamiętać, że termin 
upływa z początkiem ostatniego dnia. 
Oznacza to, że pierwszym dniem, w którym 
dana osoba ma ukończone 26 lat, jest dzień 
jej 26. urodzin.

PRZYKŁAD

Karol J. studiuje na Wydziale Matema-
tyki, Informatyki i Mechaniki Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Od 1 lipca do 
31 sierpnia br. zostanie zatrudniony 
w firmie usługowej na podstawie 
umowy zlecenia. Karol J. 26 lat ukoń-
czył 15 lipca. Od tego dnia Karol J. po-
winien zostać objęty obowiązkowymi 
ubezpieczeniami społecznymi i ubez-
pieczeniem zdrowotnym. Na zasadzie 
dobrowolności może przystąpić do 
ubezpieczenia chorobowego. Umowa 
zlecenia od 1 do 14 lipca br. nie będzie 

stanowiła tytułu do obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych oraz do 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Ukończenie studiów

Umowa zlecenia staje się tytułem do obo-
wiązkowych ubezpieczeń społecznych i do 
ubezpieczenia zdrowotnego m.in. po dniu 
ukończenia studiów.

Za dzień ukończenia studiów uważa się 
datę złożenia egzaminu dyplomowego. 
W przypadku studiów o kierunku:

 ● lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz 
weterynarii – datą ukończenia studiów 
jest data złożenia ostatniego wymagane-
go planem studiów egzaminu,

 ● farmacja – tu decydująca jest data zali-
czenia ostatniej, przewidzianej w planie 
studiów praktyki.

■ ZAPAMIĘTAJ
Za datę ukończenia studiów dla większo-
ści studentów uważa się datę złożenia 
przez studenta egzaminu dyplomowego.

Od 1 października 2011 r. osoba, która 
ukończyła studia pierwszego stopnia, za-
chowuje prawa studenta do 31 październi-
ka roku, w którym ukończyła te studia. 
Zdaniem ZUS, sformułowanie „zachowuje 
prawa studenta” nie jest tożsame z posiada-
niem statusu studenta w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 18k ustawy – Prawo o szkolnic-
twie wyższym. W konsekwencji osoba, któ-
ra po zakończeniu studiów pierwszego 
stopnia wykonuje umowę zlecenia, z umo-
wy tej obowiązkowo podlega ubezpiecze-
niom emerytalnemu, rentowym, wypad-
kowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne 
z umowy zlecenia jest tylko ubezpieczenie 
chorobowe. Dlatego też osoby, które kończą 
naukę np. na studiach licencjackich, a póź-
niej rozpoczynają inne studia, nie zachowu-
ją statusu studenta między zakończeniem 
jednych a rozpoczęciem kolejnych studiów. 
Taki student zleceniobiorca w przerwie wy-
stępującej między okresami kształcenia na 
studiach podlega z tytułu zawartej umowy 
zlecenia obowiązkowym ubezpieczeniom 
emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu 
i zdrowotnemu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Osoba w wieku poniżej 26 lat, która ukoń-
czyła studia pierwszego stopnia, w okre-

termin

egzamin 
dyplomowy
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sie między ich ukończeniem a rozpoczę-
ciem studiów drugiego stopnia, z umowy 
zlecenia podlega obowiązkowo ubezpie-
czeniom społecznym (emerytalnemu, 
rentowym, wypadkowemu) i ubezpiecze-
niu zdrowotnemu.

PRZYKŁAD

Firma ogrodnicza od 1 czerwca do 
31 sierpnia br. zatrudniła na podsta-
wie umowy zlecenia 25-letnią Ali-
nę B. 14 czerwca br. Alina B. obroniła 
pracę magisterską i tym samym utra-
ciła status studenta. Od 1 październi-
ka br. będzie kontynuowała kształce-
nie na studiach podyplomowych. 
Umowa zlecenia jest jej jedynym tytu-
łem do ubezpieczeń. W związku z tym 
zleceniodawca od 1 do 14 czerwca br. 
nie powinien zgłaszać do ZUS Aliny B. 
Powinien ją zgłosić do ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowot-
nego po obronie pracy magisterskiej, 
tj. od 15 czerwca br. Kontynuacja 
przez Alinę B. nauki na studiach po-
dyplomowych nie stanowi podstawy 
do zwolnienia z opłacania składek 
ZUS. Alina B. od 15 czerwca do 
31 sierpnia br. będzie podlegała obo-
wiązkowo ubezpieczeniom społecz-
nym (emerytalnemu, rentowym i wy-
padkowemu) oraz ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. Dobrowolne z umowy 
zlecenia jest tylko ubezpieczenie cho-
robowe.

Umowa zlecenia 
z własnym pracodawcą

Powyższe zasady ustalania obowiązku 
ubezpieczeń studentów nie mają zastoso-
wania do umów zlecenia zawartych z wła-
snym pracodawcą oraz umów zlecenia, 
w ramach których praca jest wykonywana 
na rzecz pracodawcy, z którym zlecenio-
dawca ma zawartą jednocześnie umowę 
o pracę. Do celów opłacania składek ZUS 
tacy studenci zleceniobiorcy są uważani za 
pracowników.

■ ZAPAMIĘTAJ
Z tytułu zawarcia umowy zlecenia z wła-
snym pracownikiem, który jest jednocze-
śnie studentem w wieku do 26 lat, należy 

opłacać wszystkie składki na ubezpie-
czenia społeczne i ubezpieczenie zdro-
wotne.

W związku z tym student zleceniobiorca 
w wieku do 26 lat, który wykonuje pracę na 
podstawie umowy zlecenia z własnym praco-
dawcą (lub wykonuje umowę na jego rzecz), 
podlega ubezpieczeniom tak jak pracownik. 
Za takiego studenta zleceniodawca powinien 
opłacić wszystkie składki na ubezpieczenia 
społeczne, tj. na ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe, chorobowe, wypadkowe, a także 
obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdro-
wotne.

Z kolei student w wieku do 26 lat z tytułu 
umowy zlecenia zawartej z innym podmio-
tem niż własny pracodawca nie będzie podle-
gał z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym 
i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

PRZYKŁAD

23-letnia studentka Matylda B. jest za-
trudniona od 3 czerwca br. na podsta-
wie umowy o pracę w firmie teleko-
munikacyjnej. Pracodawca zamierza 
w lip cu i w sierpniu zawrzeć z nią umo-
wę zlecenia. Przychód uzyskany z tytu-
łu umowy zlecenia należy doliczyć do 
przychodu ze stosunku pracy i oskład-
kować na zasadach obowiązujących 
w odniesieniu do przychodów pracow-
niczych.

ARTUR BOGACKI

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 170 ustawy – Prawo o szkolnic-
twie wyższym
1. Osoba przyjęta na studia nabywa pra-
wa studenta z chwilą immatrykulacji 
i złożenia ślubowania, którego treść 
określa statut uczelni.
2. Student rozpoczynający studia ma 
prawo do przeszkolenia w zakresie 
praw i obowiązków studenta.
3. Szkolenia prowadzi Parlament Stu-
dentów Rzeczypospolitej Polskiej w po-
rozumieniu z samorządem studenckim 
uczelni.

umowa 
o pracę

pracodawca
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Jakie skutki dla płatnika ma 
zakwestionowanie przez ZUS 
umowy o dzieło
ZUS ma prawo zakwestionować umowę 
o dzieło, jeśli uzna, że charakter określo-
nych w niej prac odpowiada umowie zle-
cenia, a zawarcie umowy o dzieło miało 
na celu uniknięcie obowiązku opłacenia 
składek. Wówczas osoba, która podpisa-
ła umowę o dzieło, zostanie objęta obo-
wiązkiem ubezpieczeń jako zleceniobior-
ca, a płatnik będzie musiał opłacić za nią 
wszystkie należne składki wraz z odset-
kami za zwłokę.

Przedsiębiorca, którego dotyczy zakwestio-
nowanie umowy o dzieło, często ma wątpli-
wości, czy ZUS w ogóle ma prawo ingerować 
w swobodę kształtowania umów i podważać 
zgodne ustalenia stron umowy. Takie wątpli-
wości nie znajdują jednak potwierdzenia 
w obowiązujących przepisach.

Swoboda kształtowania umów

Strony, zawierając umowę, mogą kształto-
wać jej treść według swobodnego uznania 
i zawrzeć taką umowę, jaka im odpowiada. 
Dokonując wyboru określonego rodzaju umo-
wy, strony powinny respektować zasady doty-
czące poszczególnych umów określone w Ko-
deksie cywilnym. O rodzaju umowy nie 
decyduje wyłącznie jej nazwa – jest on okre-
ślony przede wszystkim przez treść umowy 
oraz okoliczności towarzyszące jej wykony-
waniu. Swoboda kształtowania umów nie jest 
zatem bezwzględna. Umowy zawierane z na-
ruszeniem zasad współżycia społecznego, 
a także w celu obejścia prawa (również za-
wierane pozornie) mogą zostać skutecznie 
podważone m.in. przez ZUS.

■ ZAPAMIĘTAJ
ZUS może skutecznie zakwestionować za-
sadność zawarcia umowy o dzieło w miej-
sce umowy zlecenia lub innej umowy 
o świadczenie usług.

Do zakresu działalności ZUS należy m.in. 
stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpie-
czeń społecznych oraz kontrola wykonywania 

przez płatników składek i ubezpieczonych obo-
wiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych 
(art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 6 ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, 
poz. 1585 z późn. zm., dalej jako ustawa syste-
mowa). ZUS ma prawo badania zarówno same-
go faktu zawarcia umów, jak też ich treści 
i może to robić na podstawie różnego rodzaju 
dowodów, takich jak np. zapisy umowy, zezna-
nia świadków, szczegółowa analiza innych do-
kumentów dotyczących wykonywanej usługi, 
sposobu i terminu płatności wynagrodzenia itd.

Jeżeli w konkretnym przypadku ustalenia 
dokonane w trakcie postępowania wyjaśnia-
jącego lub kontrolnego pozwolą na stwier-
dzenie przez ZUS, że umowa o dzieło została 
zawarta dla pozoru (art. 83 § 1 Kodeksu cy-
wilnego) lub w celu obejścia prawa (art. 58 
§ 1 Kodeksu cywilnego), konsekwencją może 
być objęcie obowiązkiem ubezpieczeń spo-
łecznych osoby, która pracowała na podsta-
wie zakwestionowanej umowy. Takie decyzje 
są wydawane na podstawie art. 83 ustawy 
systemowej. Od wskazanej wyżej decyzji 
przysługuje odwołanie do sądu. Prawomocny 
wyrok sądu jest wiążący zarówno w stosunku 
do płatnika składek i ubezpieczonego, jak też 
w odniesieniu do ZUS.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zakwestionowanie rodzaju umowy, od któ-
rej płatnik nie odprowadzał składek, może 
skutkować objęciem ubezpieczonego obo-
wiązkiem ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnego z tytułu ustalonego stosunku cywil-
noprawnego, który faktycznie łączył strony.

Różnice między dziełem 
a zleceniem

Ze względu na możliwość uznania przez 
ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia waż-
ne jest, aby płatnik składek miał świadomość 
różnic między tymi rodzajami umów cywil-
noprawnych. Pozwoli to na prawidłowe dopa-
sowanie rodzaju umowy do faktycznego cha-
rakteru prac wykonywanych na jej podstawie.

postępowanie 
wyjaśniające

treść 
umowy
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Tabela 2. Zestawienie najważniejszych cech umów o dzieło i zlecenia
Rodzaj umowy Umowa zlecenia Umowa o dzieło

Przedmiot 
umowy

Przez umowę zlecenia przyjmujący 
zlecenie zobowiązuje się do dokona-
nia określonej czynności prawnej dla 
dającego zlecenie – zleceniodawcy. 
Do umów o świadczenie usług, które 
nie są uregulowane innymi przepisa-
mi, stosuje się odpowiednio przepisy 
o zleceniu.

Przez umowę o dzieło przyjmujący 
zamówienie zobowiązuje się do wy-
konania oznaczonego dzieła, a za-
mawiający do zapłaty wynagrodze-
nia.

Charakter 
umowy

Umowa zlecenia lub inna umowa 
o świadczenie usług jest umową sta-
rannego działania i dotyczy ciągłych, 
powtarzalnych czynności.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, 
którego osiągnięcie jest warunkiem jej 
wykonania. Przedmiotem umowy 
o dzieło może być zarówno rezultat 
materialny, jak i niematerialny.

Czas trwania 
umowy

Umowa może być zawarta na czas 
określony lub nieokreślony.

W umowie należy określić termin, 
w jakim dzieło ma być ukończone.

Wynagrodzenie Zasadniczo umowa zlecenia jest 
umową odpłatną – chyba że z treści 
umowy lub okoliczności jednoznacz-
nie wynika, że przyjmujący zlecenie 
zobowiązał się wykonać je bez wyna-
grodzenia.
Nieodpłatna umowa zlecenia nie sta-
nowi tytułu do ubezpieczeń tylko 
w sytuacji, gdy jej nieodpłatny cha-
rakter wynika wprost z treści umo-
wy.

Umowa o dzieło jest zawsze odpłatna. 
Wysokość wynagrodzenia za wyko-
nanie dzieła można określić przez 
wskazanie podstaw do jego ustalenia. 
Jeżeli strony nie określiły wysokości 
wynagrodzenia ani nie wskazały pod-
staw do jego ustalenia, wynagrodze-
nie należy się w takiej wysokości, ja-
kie występuje za dzieło tego rodzaju. 
Jeżeli także w ten sposób nie da się 
ustalić wysokości wynagrodzenia, na-
leży się wynagrodzenie odpowiadają-
ce uzasadnionemu nakładowi pracy 
oraz innym nakładom przyjmującego 
zamówienie. Przy umowie o dzieło 
możliwe jest także ustalenie wyna-
grodzenia ryczałtowego.

Wypowiedzenie 
umowy

Zarówno dający zlecenie, jak i zlece-
niobiorca może je wypowiedzieć 
w każdym czasie. Gdy zlecenie jest 
odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło 
bez ważnego powodu, przyjmujący 
zlecenie jest odpowiedzialny za ewen-
tualną szkodę. Nie można zrzec się 
z góry uprawnienia do wypowiedze-
nia zlecenia z ważnych powodów.

Możliwe jest odstąpienie od umowy.

Powierzenie 
wykonania 
pracy osobie 
trzeciej

Zasadą jest obowiązek osobistego 
spełnienia świadczenia przez zlece-
niobiorcę. Przyjmujący zlecenie 
może powierzyć wykonanie zlecenia 
osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to 
wynika z umowy lub ze zwyczaju 
albo gdy jest do tego zmuszony przez 
okoliczności.

Jeżeli przyjmujący zamówienie wyko-
nuje dzieło w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z umową, zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu 
wykonania dzieła i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczone-
go terminu zamawiający może odstą-
pić od umowy albo powierzyć popra-
wienie lub dalsze wykonanie dzieła 
innej osobie na koszt i niebezpieczeń-
stwo przyjmującego zamówienie.

Właściwe 
wykonanie 
pracy

Decyduje staranność wykonania zle-
cenia.

Wykonawca dzieła ponosi odpowie-
dzialność za jego wady. Wadą dzieła 
jest odstępstwo uzyskanego rezulta-
tu od rezultatu oznaczonego w umo-
wie. Jeżeli dzieło ma wady, zama-
wiający może żądać ich usunięcia.
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Obowiązek składkowy z tytułu 
umów cywilnoprawnych

Z tytułu umowy o dzieło nie opłaca się żad-
nych składek do ZUS (z wyjątkiem sytuacji, gdy 
umowa o dzieło jest zawierana między praco-
dawcą a jego pracownikiem lub gdy jest wyko-
nywana na rzecz pracodawcy). Umowa o dzieło 
nie stanowi bowiem tytułu do ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Inaczej jest w przypadku umowy zlecenia. 
Osoba zatrudniona na takiej podstawie za-
sadniczo podlega zarówno ubezpieczeniom 
społecznym, jak i ubezpieczeniu zdrowotne-
mu. Oznacza to znacznie wyższe koszty za-
trudnienia takiej osoby w stosunku do kosz-
tów umowy o dzieło.

Zawarcie umowy o dzieło w miejsce fak-
tycznie wykonywanej umowy zlecenia jest 
jednak nadużyciem i naraża płatnika na licz-
ne konsekwencje.

PRZYKŁAD

Spółka zawarła z prawnikiem Anną B. 
umowę nazwaną „umową o dzieło”, 
w ramach której Anna B. świadczyła 
usługi konsultacji prawnych i wykony-
wała ekspertyzy na rzecz spółki. Anna B. 
otrzymywała wynagrodzenie po każdej 
wykonanej ekspertyzie. ZUS uznał, że

zawarta umowa jest umową zlecenia. 
Stwierdził, że ekspertyzy wykonywane 
przez Annę B. nie były kolejnymi wyko-
nywanymi dziełami, lecz stałą obsługą 
prawną i konsultacyjną na rzecz spółki, 
składającą się z ciągłych i powtarzalnych 
czynności. W konsekwencji płatnik zo-
stał obciążony koniecznością złożenia za 
Annę B. dokumentacji zgłoszeniowej 
i rozliczeniowej z kodem tytułu ubezpie-
czenia 04 11 xx (umowa zlecenia) oraz 
skorygowania dokumentacji rozliczenio-
wej złożonej do ZUS za okres trwania 
umowy zlecenia z Anną B. Spółka 
jest również zobowiązana do zapłaty za-
ległych składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz 
z odsetkami za zwłokę.

Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym 
i wypadkowemu oraz obowiązkowemu ubez-
pieczeniu zdrowotnemu od dnia oznaczone-
go w umowie jako dzień rozpoczęcia jej 
wykonywania do dnia rozwiązania lub wy-
gaśnięcia tej umowy (art. 13 pkt 2 ustawy 
systemowej). Podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców 
stanowi przychód z tytułu umowy zlecenia, 
jeżeli w umowie odpłatność za jej wykony-
wanie określono kwotowo, w kwotowej 
stawce godzinowej lub akordowej albo pro-
wizyjnie (art. 18 ust. 3 ustawy systemowej).

koszty 
zatrudnienia

Tabela 3. Sankcje za uchylanie się od obowiązków wobec ZUS

Rodzaj sankcji Przesłanki zastosowania sankcji

Odsetki za zwłokę (art. 23 
ustawy systemowej)

Płatnik, który nie opłacił za ubezpieczonego należnych składek, 
jest zobowiązany samodzielnie wyliczyć odsetki od zaległych 
składek i wpłacić je na konto ZUS razem ze składkami. Odsetki od 
zaległych składek ustala się na zasadach przewidzianych dla na-
leżności podatkowych.

Dodatkowa opłata (art. 24 
ust. 1a–1d ustawy syste-
mowej)

W przypadku stwierdzenia nieopłacenia składek ZUS może nało-
żyć na płatnika dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaco-
nych składek. Od decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty płatniko-
wi przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń 
społecznych.

Grzywna do 5000 zł 
(art. 98 ustawy systemo-
wej)

W stosunku do płatnika, który:
 ● nie dopełnia obowiązku opłacania składek w przepisanym ter-

minie,
 ● nie zgłasza danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udzie-

la w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia 
ich udzielenia,

 ZUS może wnioskować do sądu o wymierzenie kary grzywny, 
której maksymalna wysokość może wynosić 5000 zł.

przychód
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Sankcje 
za nieopłacenie składek

ZUS będzie domagał się od zleceniodawcy 
wypłaty całości składek, wraz z częścią, do któ-
rej uiszczenia był zobowiązany zleceniobiorca. 
Zleceniodawca ma prawo wystąpić do zlecenio-
biorcy z roszczeniem o ich zwrot. Gdyby zlece-
niobiorca nie wyraził na to zgody, wówczas nie-
zapłacone składki zleceniodawca powinien 
pokryć w całości z własnych środków.

Zaległe składki płatnik ma obowiązek opła-
cić wraz z odsetkami, chyba że ich wysokość 
nie przekracza 6,60 zł.

■ ZAPAMIĘTAJ
Płatnik nie nalicza odsetek za zwłokę od 
zaległości składkowej, jeżeli jej wysokość 
nie przekracza 6,60 zł.

Dodatkowe sankcje, które mogą grozić płatni-
kowi uchylającemu się od wypełnienia obo-
wiązków wobec ZUS przez zawieranie umów 
w celu obejścia przepisów prawa, przedstawia 
tabela 3 (patrz str. 31).

Dodatkowej opłaty za to samo przewinienie 
nie wymierza się płatnikowi składek będące-
mu osobą fizyczną, który za nieopłacenie skła-
dek został skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu (art. 24 ust. 1b ustawy systemowej).

ANETA MOŚCICKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 98 ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych
1. Kto, jako płatnik składek albo osoba 
obowiązana do działania w imieniu 
płatnika:
1)  (utracił moc),

1a)  nie dopełnia obowiązku opłacania 
składek na ubezpieczenia społecz-
ne w przewidzianym przepisami 
terminie,

2)  nie zgłasza wymaganych ustawą 
danych lub zgłasza nieprawdziwe 
dane albo udziela w tych sprawach 
nieprawdziwych wyjaśnień lub od-
mawia ich udzielenia.

3)  udaremnia lub utrudnia przepro-
wadzenie kontroli,

4)  nie dopełnia obowiązku wypłaca-
nia świadczeń z ubezpieczeń spo-
łecznych i zasiłków finansowanych 
z budżetu państwa albo wypłaca je 
nienależnie,

5)  nie prowadzi dokumentacji zwią-
zanej z obliczaniem składek oraz 
z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych,

6)  nie dopełnia obowiązku przesyła-
nia deklaracji rozliczeniowych oraz 
imiennych raportów miesięcznych 
w przewidzianym terminie,

6a)  nie stwierdza nieprawidłowości 
w imiennym raporcie miesięcznym 
w terminie określonym w art. 41 
ust. 7,

7)  nie dopełnia obowiązku przeka-
zywania dokumentów związa-
nych z ubezpieczeniami społeczny-
mi i ubezpieczeniem zdrowotnym 
w formie określonej w art. 47a 
ust. 1 i 2, podlega karze grzywny 
do 5000 złotych.

2. (utracił moc).
3. Tej samej karze podlega, kto dopusz-
cza się czynów określonych w ust. 1 
przy opłacaniu składek lub dokonywa-
niu wpłat z innych tytułów, do których 
poboru jest obowiązany Zakład.

Jak ma postępować 
pracodawca, gdy wystąpi 
nadpłata składek ZUS
U pracodawcy, który opłaci składki na 
ubezpieczenia w wysokości wyższej niż 
powinien i nie ma zaległości wobec ZUS, 
powstaje nadpłata składek. ZUS z urzędu 
zalicza ją na poczet bieżących lub przy-
szłych należności, chyba że płatnik wy-

stąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty. 
Wówczas ZUS ma 30 dni na zwrócenie 
płatnikowi nadpłaconych kwot.

Najczęściej nadpłata składek jest konse-
kwencją nieprawidłowości, które wystąpiły 

niezapłacone 
składki
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w dokumentach rozliczeniowych złożonych 
w ZUS (np. w podstawie wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne pracownika został ujęty przychód, 
który jest na podstawie odrębnych przepisów 
zwolniony z oskładkowania). Nadpłata skła-
dek powstaje także często w wyniku przekro-
czenia przez ubezpieczonego rocznego limitu 
składek emerytalno-rentowych.

Przedawnienie nienależnie 
opłaconych składek

Po stwierdzeniu nienależnie opłaconych 
składek pracodawca zanim wystąpi do ZUS 
o ich zwrot bądź zaliczenie na poczet przy-
szłych należności powinien sprawdzić, czy 
nie uległy one przedawnieniu.

Nienależnie opłacone składki ulegają 
przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia:

 ● otrzymania zawiadomienia ZUS o kwocie 
nienależnie opłaconych składek,

 ● opłacenia składek, w przypadku braku za-
wiadomienia ZUS o kwocie nienależnie 
opłaconych składek.
Do przedawnienia nienależnie opłaconych 

składek, którego bieg rozpoczął się przed 
1 stycznia 2012 r., stosuje się 5-letni termin 
przedawnienia, z tym że bieg terminu przedaw-
nienia rozpoczyna się od 1 stycznia 2012 r. Je-
żeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed 
1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepi-
sami obowiązującymi przed 1 stycznia 2012 r. 
wcześniej, przedawnienie następuje z upływem 
tego wcześniejszego terminu.

W tym zakresie należy przypomnieć, że 
w okresie od 20 lipca 2011 r. do 31 grud-
nia 2011 r. termin przedawnienia nienależnie 
opłaconych składek wynosił 10 lat. Jednocze-
śnie art. 5 ust. 3 ustawy z 28 maja 2011 r. 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. nr 138, poz. 808) stanowi, że do nie-
należnie opłaconych składek na ubezpiecze-
nia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
przed 20 lipca 2011 r. stosuje się 10-letni ter-
min przedawnienia, jeżeli nie upłynął jeszcze 
termin dochodzenia ich zwrotu.

W okresie od 8 maja 2008 r. do 15 czerw-
ca 2010 r. zwrotu od ZUS nienależnie opłaco-
nych składek nie można było dochodzić, jeżeli 
od daty ich opłacenia upłynęło 10 lat. Artykuł 5 
ust. 1 ustawy z 28 marca 2008 r. o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. nr 67, poz. 411), która wprowadzi-
ła ten termin, stanowiła jednocześnie, że stosuje 

się go do nienależnie opłaconych składek przed 
8 maja 2008 r., jeżeli dochodzenie ich zwrotu 
nie uległo jeszcze przedawnieniu na podsta-
wie dotychczasowych przepisów. W okresie 
od 1 stycznia 1999 r. do 7 maja 2008 r. nie moż-
na było dochodzić zwrotu od ZUS nienależnie 
opłaconych składek, jeżeli od daty ich opłacenia 
upłynęło 5 lat.

Bieg terminu przedawnienia nienależnie 
opłaconych składek ulega zawieszeniu:

 ● w przypadku wydania przez ZUS decyzji 
w sprawie nienależnie opłaconych składek 
– od dnia wszczęcia postępowania do dnia, 
w którym decyzja stała się prawomocna,

 ● jeżeli wydanie decyzji w sprawie nienależ-
nie opłaconych składek jest uzależnione od 
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego 
przez inny organ lub sąd – do dnia, w któ-
rym decyzja innego organu stała się osta-
teczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło 
się, nie dłużej jednak niż na okres 2 lat,

 ● od dnia śmierci spadkodawcy do dnia upra-
womocnienia się postanowienia sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku albo zareje-
strowania aktu poświadczenia dziedziczenia 
– nie dłużej jednak niż do dnia, w którym 
upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy,

 ● w przypadku wydania przez ZUS decyzji 
stwierdzającej brak obowiązku podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub obniżają-
cej podstawę wymiaru składek na te ubez-
pieczenia – od dnia wszczęcia postępowa-
nia do dnia, w którym decyzja stała się 
prawomocna.
Okresu, na który bieg przedawnienia nie-

należnie opłaconych składek uległ zawiesze-
niu, nie uwzględnia się przy obliczaniu termi-
nu przedawnienia.

Rozliczenie nienależnie 
opłaconych składek

Po ustaleniu, że nienależnie opłacone 
składki nie uległy przedawnieniu, pracodaw-
ca może wystąpić do ZUS z wnioskiem co do 
rozdysponowania nadpłaty składek. W tym 
zakresie płatnik może zażądać od ZUS zwro-
tu nienależnie opłaconych składek. Wniosek 
pracodawcy o zwrot nienależnie opłaconych 
składek nie zostanie jednak pozytywnie roz-
patrzony przez ZUS, jeżeli ZUS z urzędu zali-
czy nadpłatę składek na poczet zaległych na-
leżności z tytułu składek. Nienależnie 
opłacone składki – zgodnie z art. 24 ust. 6a 
ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. 
nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – są bowiem 

nadpłata 
składek

przedawnienie
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w pierwszej kolejności zaliczane przez ZUS 
z urzędu na poczet zaległych lub bieżących 
należności składkowych, a w przypadku ich 
braku – na poczet przyszłych należności. 
Z tego też względu ZUS ma obowiązek zawia-
domić pracodawcę o kwocie nienależnie 
opłaconych składek tylko wówczas, gdy pod-
legają one zwrotowi, a jednocześnie ich wy-
sokość przekracza kwotę kosztów upomnie-
nia w postępowaniu egzekucyjnym. Wysokość 
tych kosztów wynosi 8,80 zł.

■ ZAPAMIĘTAJ
ZUS nie poinformuje płatnika składek 
o kwocie nienależnie opłaconych przez 
niego składek ubezpieczeniowych, jeżeli 
wysokość nadpłaty nie przekroczy 8,80 zł.

Rozliczenie nadpłaty składek przez ZUS na 
poczet zaległych składek następuje na zasadach 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu postępowania w sprawach rozli-
czania składek, do których poboru jest zobo-
wiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz.U. nr 78, poz. 465 z późn. zm.).

PRZYKŁAD

9 lipca 2013 r. spółka jawna złożyła 
w ZUS komplet dokumentów rozlicze-
niowych korygujących, co spowodowa-
ło, że po jej stronie wystąpiła nadpłata 
składek w wysokości 1000 zł. Z uwagi 
na to, że spółka jawna posiada zaległe 
należności z tytułu składek w wysokości 
przeszło 5000 zł, ZUS z urzędu zaliczył 
kwotę stwierdzonej nadpłaty na poczet 
tych należności.

Po otrzymaniu z ZUS informacji o kwocie 
nadpłaconych składek płatnik może wystąpić 
do organu rentowego z wnioskiem o ich 
zwrot. Formularz wniosku ZUS-EZS-P „Wnio-
sek płatnika składek o zwrot nienależnie 
opłaconych składek” można pobrać ze strony 
ZUS, korzystając z Platformy Usług Elektro-
nicznych (www.pue.zus.pl).

PRZYKŁAD

W czerwcu 2013 r. spółka z o.o. 
wypłaciła Janowi K. rekompensatę

w wysokości 10 000 zł z tytułu rozwią-
zania stosunku pracy. Spółka z o.o. na 
skutek błędu pracownika rozliczyła 
i opłaciła od kwoty tej rekompensaty 
składki na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne, mimo że 
tego rodzaju przychód jest wolny od 
składek. 8 lipca 2013 r. w celu skorygo-
wania powyższej nieprawidłowości 
spółka z o.o. złożyła w ZUS deklarację 
rozliczeniową korygującą ZUS DRA 
i imienny raport miesięczny korygujący 
ZUS RCA, w których to dokumentach 
nie zostały już rozliczone składki na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpiecze-
nie zdrowotne od omawianej rekom-
pensaty. 10 lipca 2013 r. spółka 
z o.o. złożyła w ZUS wniosek o zwrot 
nienależnie opłaconych składek, który 
z uwagi na to, że spółka nie posiadała 
zaległych lub bieżących należności 
składkowych, został rozpatrzony pozy-
tywnie przez ZUS.

Zwrot 
nadpłaconych składek 
przez ZUS

Jeżeli pracodawca złożył w ZUS wniosek 
o zwrot nienależnie opłaconych składek 
i wniosek ten zasługuje na uwzględnienie, 
ZUS powinien dokonać zwrotu nadpłaty 
składek w terminie 30 dni do dnia wpływu 
wniosku.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zwrotu nienależnie opłaconych składek 
ZUS jest zobowiązany dokonać płatniko-
wi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od 
płatnika składek wniosku o zwrot nad-
płaty.

Zwrot nadpłaty składek następuje na wska-
zany przez pracodawcę rachunek bankowy, 
a za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień 
obciążenia rachunku bankowego ZUS na 
podstawie polecenia przelewu. W przypadku 
gdy ZUS uchybi temu terminowi, nienależnie 
opłacone składki podlegają oprocentowaniu 
w wysokości równej odsetkom za zwłokę po-
bieranym od zaległości podatkowych, licząc 
od dnia złożenia wniosku. Nienależnie opła-
cona składka odprowadzona do otwartego 
funduszu emerytalnego podlega jednak 
zwrotowi w wysokości nominalnej wartości 
składki.

rozliczanie 
składek

zwrot 
nadpłaty
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Rozliczenie 
z ubezpieczonym

Rozliczenie nienależnie opłaconych składek 
pociąga za sobą obowiązek odpowiedniego roz-
liczenia się z ubezpieczonym, jeżeli z jego środ-
ków również zostały potrącone i odprowadzone 
do ZUS nienależnie opłacone składki. Praco-
dawca powinien dokonać na rzecz ubezpieczo-
nego zwrotu nienależnie opłaconych składek, 
w części przez niego sfinansowanej, nie tylko 
wówczas, gdy ZUS dokonał zwrotu nadpłaty 
składek, ale również wówczas, gdy nienależnie 
opłacone składki zostały zaliczone na poczet za-
ległych, bieżących lub przyszłych składek.

PIOTR KOSTRZEWA

ZGODNIE Z PRAWEM

§ 13 rozporządzenia w sprawie szcze-
gółowych zasad i trybu postępowania 
w sprawach rozliczania składek, do 
których poboru jest zobowiązany ZUS
1. Jeżeli wpłata składek na ubezpiecze-
nia społeczne jest wyższa niż kwota na-
leżnych składek z tego tytułu wynikająca 
z rozliczenia dokonanego w deklaracji za 
dany miesiąc kalendarzowy, nadwyżkę 
pozostałą po pokryciu należnych składek 

na ubezpieczenia społeczne za dany mie-
siąc kalendarzowy zalicza się proporcjo-
nalnie na pokrycie zaległych należności 
funduszu emerytalnego i otwartych fun-
duszy emerytalnych, począwszy od zo-
bowiązań o najwcześniejszym terminie 
płatności.
2. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, 
o którym mowa w ust. 1, pokrywa się 
proporcjonalnie należności funduszu 
rentowego, funduszu chorobowego 
i funduszu wypadkowego, począwszy 
od zobowiązań o najwcześniejszym ter-
minie płatności.
2a. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, 
o którym mowa w ust. 2, pokrywa się 
należności z tytułu składek na Fundusz 
Emerytur Pomostowych, począwszy od 
zobowiązań o najwcześniejszym termi-
nie płatności.
3. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, 
o którym mowa w ust. 2a, pokrywa się na-
leżności z tytułu składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, począwszy od zobowiązań 
o najwcześniejszym terminie płatności.
4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu, 
o którym mowa w ust. 3, pokrywa się 
proporcjonalnie należności Funduszu 
Pracy i Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, począwszy 
od zobowiązań o najwcześniejszym ter-
minie płatności.

Wyłączenia składkowe 
w najnowszych interpretacjach 
ZUS – możliwości i zagrożenia
Prawidłowe zastosowanie przepisów do-
tyczących zwolnień składkowych przez 
przedsiębiorcę może mu przynieść znacz-
ne oszczędności. Wyłączenie z podstawy 
wymiaru składek określonego przychodu 
jest jednak obwarowane licznymi warun-
kami. Jeżeli przedsiębiorca nie uwzględ-
ni któregoś z nich, ZUS może w czasie 
kontroli zakwestionować prawidłowość 
takiego wyłączenia, a firma będzie mu-
siała opłacić zaległe składki wraz z od-
setkami za zwłokę.

Analiza poszczególnych interpretacji 
opublikowanych na stronie Biuletynu Infor-

macji Publicznej (BIP) ZUS pokazuje, że 
wykładnia organu w niektórych sprawach 
jest dość kontrowersyjna. Można też wska-
zać na pewne prawidłowości postępowania 
o wydanie interpretacji, które mogą okazać 
się istotne dla płatnika, jak również powo-
dować dla niego poważne zagrożenia. 
Omówione interpretacje wydane w indywi-
dualnych sprawach dotyczą najbardziej in-
teresujących kwestii w zakresie zastosowa-
nia przepisów rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grud-
nia 1998 r. w sprawie szczegółowych za-
sad ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

wykładnia 
organu
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(Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.; dalej 
rozporządzenie składkowe).

■ ZAPAMIĘTAJ
Za przychody ze stosunku służbowego, sto-
sunku pracy, pracy nakładczej oraz spół-
dzielczego stosunku pracy uważa się 
wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz 
wartość pieniężną świadczeń w naturze 
bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źró-
dło finansowania tych wypłat i świadczeń, 
a w szczególności: wynagrodzenia zasad-
nicze, wynagrodzenia za godziny nadlicz-
bowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, 
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 
i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, 
czy ich wysokość została z góry ustalona, 
a ponadto świadczenia pieniężne ponoszo-
ne za pracownika, jak również wartość in-
nych nieodpłatnych świadczeń lub świad-
czeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 
ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Sfinansowanie kosztów 
aplikacji adwokackiej 
zleceniobiorcy

✔ Interpretacja indywidualna 
z 13 marca 2013 r., 
znak: DI/100000/451/277/2013

STAN FAKTYCZNY

Zleceniodawca sfinansował zleceniobiorcy 
koszt szkolenia adwokackiego organizowa-
nego w ramach aplikacji adwokackiej przez 
Okręgową Radę Adwokacką.
WŁASNE STANOWISKO PRZEDSIĘBIORCY W SPRAWIE

Zdaniem płatnika, koszt aplikacji sfinansowa-
nej zleceniobiorcy powinien zostać wyłączo-
ny z podstawy wymiaru składek ze względu 
na odpowiednie zastosowanie przepisów roz-
porządzenia składkowego w odniesieniu do 
zleceniobiorców (od 1 sierpnia 2010 r.).
Stanowisko przedsiębiorcy – nieprawidłowe

ZUS nie zaakceptował stanowiska przedsię-
biorcy wskazanego we wniosku o interpreta-
cję i wskazał w swojej decyzji na konieczność 
oskładkowania wartości szkolenia sfinanso-
wanego zleceniobiorcy. Ze składek na ubez-
pieczenia społeczne zwolnione są świadcze-
nia przyznane przez pracodawcę na 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wy-
kształcenia ogólnego pracowników na pod-
stawie obowiązujących przepisów (§ 2 ust. 1 

pkt 29 rozporządzenia składkowego). Zda-
niem ZUS, przepis ten nie ma odpowiedniego 
zastosowania do zleceniobiorców i obowiązu-
je wyłącznie w odniesieniu do przychodów 
pracowniczych.

Przepisy dotyczące ustalania podstawy wy-
miaru składek oraz możliwości stosowania 
zwolnień składkowych stosuje się odpowiednio 
do osób zatrudnionych na podstawie umów zle-
cenia lub innych umów o tym charakterze (§ 5 
ust. 2 rozporządzenia składkowego). ZUS uza-
leżnia jednak możliwość zastosowania wyłącze-
nia składkowego do przychodów z tytułu umo-
wy zlecenia „od dopuszczalności zawarcia 
poszczególnych instytucji w tego rodzaju umo-
wach”. Przepis rozporządzenia składkowego 
stanowi jednak, że podstawy wymiaru składek 
nie stanowią wartości świadczeń przyznanych 
przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji 
zgodnie z odrębnymi przepisami (z wyłącze-
niem wynagrodzeń za czas urlopu szkoleniowe-
go oraz wynagrodzenia za czas zwolnienia 
z części lub całości dnia pracy). Te przepisy to 
przede wszystkim rozdział III Kodeksu pracy, 
który dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych 
w ramach stosunku pracy. Obecnie nie obowią-
zują przepisy odrębnie regulujące przyznawa-
nie świadczeń zleceniobiorcom na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych. Dlatego, zdaniem 
ZUS, odpowiednie zastosowanie przepisu do 
zleceniobiorców nie jest możliwe.

■ ZAPAMIĘTAJ
Świadczenia przyznane przez zleceniodaw-
cę na podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych zleceniobiorców należy oskładkować.

Wnioski dla pracodawcy
Finansowanie kosztów podnoszenia kwali-

fikacji zawodowych może zostać zwolnione 
z oskładkowania tylko w przypadku świad-
czeń udzielonych pracownikom. Jeżeli płat-
nik zdecyduje się na analogicznych zasadach 
sfinansować kształcenie swoim zleceniobior-
com, od wszystkich kwot przyznanych z tego 
tytułu należy opłacić składki.

Wartość kart pre-paid 
w podstawie wymiaru składek

✔ Interpretacja indywidualna 
z 15 lutego 2013 r., 
znak: DI/200000/451/109/2013

STAN FAKTYCZNY

Pracodawca przyznaje swoim pracownikom 
korzyści materialne w postaci kart pre-paid, 

wartość 
szkolenia

podnoszenie 
kwalifikacji
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sfinansowanych ze środków obrotowych fir-
my. Pracownicy za przekazane im karty po-
noszą częściową odpłatność w wysokości 
5% środków przekazanych na karcie. Wartość 
środków przekazanych pracownikom w for-
mie kart stanowi przychód ze stosunku pracy. 
Prawo do kart przysługuje zatrudnionym na 
podstawie obowiązujących w firmie przepi-
sów o wynagradzaniu.
WŁASNE STANOWISKO PRZEDSIĘBIORCY W SPRAWIE

Zdaniem płatnika, przyznane na tych zasa-
dach karty pre-paid są zwolnione ze składek 
jako korzyść materialna wynikająca z regula-
minu wynagradzania, polegająca na zakupie 
określonego artykułu, przedmiotu lub usługi 
po cenie niższej niż detaliczna.
Stanowisko przedsiębiorcy – nieprawidłowe

ZUS nie zaakceptował opisanego we wnio-
sku stanowiska przedsiębiorcy o interpreta-
cję i w swojej decyzji wskazał na konieczność 
oskładkowania wartości kart pre-paid prze-
kazywanych pracownikom, nawet w sytu-
acji, gdy za te karty pracownicy ponoszą czę-
ściową (w tym przypadku symboliczną) 
odpłatność.

Wśród przychodów zwolnionych ze skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
zostały wymienione m.in. korzyści material-
ne wynikające z układów zbiorowych pracy, 
regulaminów wynagradzania lub przepisów 
o wynagradzaniu, polegające na uprawnie-
niu do zakupu po cenach niższych niż deta-
liczne niektórych artykułów, przedmiotów 
lub usług (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 
składkowego).

Zdaniem ZUS, kartę pre-paid należy trakto-
wać jak kartę płatniczą, a nie jak artykuł, 
przedmiot lub usługę, którą pracownicy na-
bywają po cenie niższej niż rynkowa. Rolą 
karty pre-paid jest zapewnienie pracowni-
kom środków pieniężnych. Transakcje doko-
nywane za jej pomocą są autoryzowane do 
wysokości salda na specjalnym rachunku, 
który należy zasilić przed użyciem karty. Tym 
samym należy ją uznać za świadczenie pie-
niężne, a nie rzeczowe.

Wnioski dla pracodawcy
Wbrew opinii prezentowanych przez nie-

których ekspertów, wartość kart przedpłaco-
nych nie jest wyłączona z podstawy wymiaru 
składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozpo-
rządzenia składkowego. W tym przypadku 
argumentację ZUS należy uznać za racjonal-
ną. Wydając pracownikom karty pre-paid, 
pracodawca nie przekazuje, jako świadcze-
nia, samej karty (przedmiotu). Karta stanowi 

jedynie narzędzie umożliwiające dostęp do 
środków pieniężnych, które w tej formie 
otrzymują pracownicy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Świadczenia socjalne sfinansowane z za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych 
(zfśs) i przyznane zgodnie z zasadami 
wskazanymi w ustawie z 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjal-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. 
zm.) są wyłączone z podstawy wymiaru 
składek bez limitu kwotowego.

Gdyby pracodawca, u którego funkcjonuje 
zfśs, chciał skorzystać z wyłączenia składko-
wego kart przekazywanych pracownikom, 
powinien rozważyć zmianę sposobu finanso-
wania tych świadczeń. Świadczenia finanso-
wane ze środków na działalność socjalną 
w ramach zfśs są bowiem zwolnione ze skła-
dek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporzą-
dzenia składkowego. Wiązałoby się to z ko-
niecznością modyfikacji obowiązujących 
w firmie przepisów o wynagradzaniu, a także 
ze zmianą regulaminu zfśs.

Świadczenia sfinansowane ze środków zfśs 
są wyłączone ze składek na ubezpieczenia 
społeczne pod warunkiem, że spełniają wy-
magania działalności socjalnej. Działalność 
socjalna to m.in. udzielanie osobom upraw-
nionym pomocy materialnej – rzeczowej lub 
finansowej (art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs). W ten 
sposób można byłoby kwalifikować dodatko-
we świadczenia pieniężne przekazywane pra-
cownikom na kartach pre-paid. Pracodawca 
musiałby przy tym pamiętać, że pomoc udzie-
loną „każdemu po równo” ZUS zakwestionuje 
jako niezgodną z zasadami udzielania świad-
czeń z zfśs, a tym samym zostanie zakwestio-
nowana podstawa do wyłączenia składkowe-
go takich świadczeń. Przyznawanie ulgowych 
usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z fun-
duszu muszą być uzależnione od sytuacji ży-
ciowej, rodzinnej i materialnej osoby upraw-
nionej do korzystania z funduszu (art. 8 ust. 1 
ustawy o zfśs).

PRZYKŁAD

Pracownicy otrzymali karty pre-paid 
sfinansowane z zfśs. Kwota pieniędzy, 
która została przekazana na kartach, 
była zróżnicowana pod względem sytu-
acji materialno-bytowej pracowników. 

układy 
zbiorowe pracy

działalność 
socjalna
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Najlepiej sytuowani pracownicy otrzy-
mali po 200 zł, inni po 400 zł, a kilka-
naście osób znajdujących się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji życiowej 
i materialnej po 600 zł. Kryteria te 
były zastosowane zgodnie z obowią-
zującym u pracodawcy regulaminem 
zfśs. Wartość wszystkich przekaza-
nych pracownikom kart pre-paid, jako 
pomoc materialna sfinansowana ze 
środków zfśs, jest zwolniona z oskład-
kowania.

Odprawy, odszkodowania 
i rekompensaty z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy

✔ Interpretacja indywidualna 
z 22 kwietnia 2013 r., 
znak: DI/200000/451/507/2013

STAN FAKTYCZNY

W spółce dochodzi do likwidacji stanowisk 
pracy. Rozwiązanie stosunku pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników następuje 
na podstawie albo wypowiedzenia stosunku 
pracy, albo zawarcia porozumienia w spra-
wie rozwiązania umowy o pracę. Jeśli zo-
staje zawarte porozumienie, stosunek pracy 
ustaje z datą wcześniejszą niż wynikałoby to 
z przepisów Kodeksu pracy. W tej sytuacji 
w porozumieniu jest przewidziana klauzula 
o odszkodowaniu na rzecz pracownika, które 
jest wyższe niż to, jakie przysługiwałoby pra-
cownikowi w okresie wypowiedzenia.
WŁASNE STANOWISKO PRZEDSIĘBIORCY W SPRAWIE

Zdaniem spółki, w przedstawionym stanie 
faktycznym nie zachodzą podstawy do od-
prowadzania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne z tytułu wypłacanych pracownikom 
odszkodowań.
Stanowisko przedsiębiorcy – prawidłowe

ZUS przychylił się do stanowiska przedsię-
biorcy. Składki od odszkodowań przyznanych 
na zasadach opisanych przez płatnika powin-
ny zostać wyłączone z oskładkowania. Pod-
stawy wymiaru składek nie stanowią świad-
czenia odszkodowawcze przysługujące pra-
cownikom z tytułu:

 ● wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pra-
cy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn leżących po stronie praco-
dawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego 
z prawem wypowiedzenia umowy o pracę 
lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia,

 ● skrócenia okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę,

 ● niewydania w terminie lub wydania nie-
właściwego świadectwa pracy (§ 2 ust. 1 
pkt 3 rozporządzenia składkowego).
Wyłączone z podstawy wymiaru składek są 

zarówno świadczenia wynikające wprost 
z obowiązujących przepisów (np. z ustawy 
z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków), jak i świadczenia przyznane pracowni-
kowi w wyniku dobrowolnych ustaleń między 
pracodawcą a organizacjami związkowymi, 
na podstawie obowiązujących w zakładzie 
układów zbiorowych pracy lub innych regula-
cji płacowych, a także ustalone na podstawie 
porozumienia z pracownikiem. Warunkiem 
zastosowania wyłączenia składkowego jest 
bezpośredni związek między wypłatą świad-
czenia a rozwiązaniem stosunku pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Świadczenia odszkodowawcze w związku 
z rozwiązaniem stosunku pracy są wyłą-
czone z podstawy wymiaru składek, bez 
względu na ich wysokość.

PRZYKŁAD

Spółka Akcyjna Mikrus rozwiązała stosu-
nek pracy z dyrektorem finansowym. 
W umowie o pracę miał on zagwaranto-
wane odszkodowanie w wysokości 
36 tys. zł w sytuacji rozwiązania stosun-
ku pracy za porozumieniem stron, z jed-
noczesnym skróceniem okresu wypowie-
dzenia. Spółka nie powinna naliczać 
składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne od odszkodowania, nieza-
leżnie od tego, czy jego wypłata nastąpi 
w trakcie trwania stosunku pracy dyrek-
tora czy po jego ustaniu. Ważne jest, aby 
odszkodowanie to miało związek z fak-
tycznym rozwiązaniem stosunku pracy.

Taką wykładnię potwierdza inna interpre-
tacja ZUS, przy czym nie jest ona tak jedno-
znaczna i prosta do zinterpretowania.

✔ Interpretacja indywidualna 
z 21 lutego 2013 r., 
znak: DI/100000/451/94/2013

STAN FAKTYCZNY

Pracodawca zawarł z dwojgiem pracowni-
ków porozumienie o rozwiązaniu stosunku 

odszkodowanie

organizacje 
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pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ka. W porozumieniu pracodawca zobowiązał 
się wypłacić pracownikom odprawę przysłu-
gującą na podstawie ustawy o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników, a także, dobrowolnie, rekom-
pensatę za rozwiązanie stosunku pracy, do-
datkową rekompensatę z tego tytułu oraz pre-
mię roczną za 2012 r. Wypłata odprawy oraz 
dodatkowej rekompensaty jest uzależniona 
od łącznego spełnienia dodatkowych warun-
ków, takich jak pozostanie w stosunku pracy 
do końca okresu wypowiedzenia, sumien-
nego i starannego wykonywania pracy oraz 
nieprzekroczenia limitu 15 dni nieobecności 
w pracy z powodu chorób i innych usprawie-
dliwionych przyczyn w okresie od zawarcia 
porozumienia do dnia rozwiązania stosunku 
pracy (w przypadku przekroczenia limitu nie-
obecności ustalone świadczenia miały być 
proporcjonalnie pomniejszane). Premia za 
2012 r. miała zostać wliczona do podstawy 
wymiaru składek zwalnianych pracowników.
WŁASNE STANOWISKO PRZEDSIĘBIORCY W SPRAWIE

Warunki wypłaty rekompensaty i dodatkowej 
rekompensaty stanowią tylko podkreślenie 
podstawowych obowiązków pracowniczych, 
takich jak obowiązek świadczenia pracy czy 
wykonywania jej w sposób sumienny i z na-
leżytą starannością. Zawarcie w porozumie-
niu dodatkowych warunków nie wpływa na 
kwalifikację tych świadczeń jako świadczeń 
odszkodowawczych z tytułu rozwiązania sto-
sunku pracy. Tym samym mogą one zostać 
zwolnione z oskładkowania na podstawie § 2 
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego.
Stanowisko przedsiębiorcy – prawidłowe

ZUS przychylił się do stanowiska przedsię-
biorcy, wskazując, że jeżeli podstawową i je-
dyną przyczyną wypłaty świadczenia jest fak-
tyczne ustanie zatrudnienia, to jest ono 
wyłączone z oskładkowania. W tym konkret-
nym przypadku, przedstawionym w interpre-
tacji z 21 lutego 2013 r., ZUS uznał za prawi-
dłowe zastosowanie zwolnienia ze składek 
przekazanych świadczeń. ZUS uchylił się przy 
tym od zakwalifikowania rodzaju wypłaty 
i podkreślił, że nie może wydać decyzji, 
w której uzna, że zastosowanie dodatkowych 
kryteriów ma lub nie ma wpływu na zmianę 
kwalifikacji prawnej wypłacanego świadcze-
nia. Interpretacja nie odpowiada zatem na 
pytanie, czy w każdej sytuacji, gdy odprawa 
jest uzależniona od spełnienia przez pracow-
nika dodatkowych kryteriów, takie świadcze-
nie będzie wyłączone ze składek.

Wnioski dla pracodawcy
Wypłata odpraw, odszkodowań i rekom-

pensat związanych z rozwiązaniem stosunku 
pracy, w świetle interpretacji ZUS wydaje się 
dość pewnym i bezpiecznym tytułem do 
zastosowania wyłączenia składkowego. 
Zwolnienie ze składek obejmuje zarówno 
obligatoryjne świadczenia, które przysługu-
ją zwalnianemu pracownikowi na podsta-
wie obowiązujących przepisów prawa, jak 
i świadczenia przysługujące na podstawie 
porozumienia zawartego z zakładem pracy, 
indywidualnych uzgodnień czy zapisów w re-
gulaminach wynagradzania. Warunkiem 
koniecznym do wyłączenia takich świadczeń 
z podstawy wymiaru składek jest faktyczne 
rozwiązanie stosunku pracy.

Pewne wątpliwości może jednak powodo-
wać połączenie wypłaty świadczenia z ko-
niecznością spełnienia dodatkowych kryte-
riów. Interpretacje ZUS nie rozstrzygają 
jednoznacznie takiej kwestii, bo organ uchyla 
się od rozstrzygnięcia, czy określone świad-
czenie jest czy nie jest odprawą. Jeżeli zatem 
u pracodawcy wystąpi taka sytuacja, koniecz-
ne będzie wyczerpujące i drobiazgowe przed-
stawienie stanu faktycznego i uzyskanie in-
terpretacji we własnej sprawie.

PRZYKŁAD

Spółka zamierza 1 lipca 2013 r. rozwiązać 
stosunek pracy z jednym ze swoich głów-
nych specjalistów. Oprócz odpraw zagwa-
rantowanych na mocy indywidualnych po-
rozumień, spółka zobowiązała się do 
wypłaty dodatkowej rekompensaty, która 
jest uzależniona od tego, czy w I półroczu 
2013 r. spółka uzyskała założone w budże-
cie cele sprzedażowe (co będzie wiadomo 
w sierpniu 2013 r.). W tej sytuacji zwolnio-
ne ze składek są te odprawy i odszkodowa-
nia, które będą wypłacone zwalnianemu 
pracownikowi w związku z rozwiązaniem 
stosunku pracy. Trudno jednoznacznie 
rozstrzygnąć, czy ZUS uzna zwolnienie 
składkowe w odniesieniu do dodatkowej 
rekompensaty. Należy uznać, że to świad-
czenie, niezależnie od jego nazwy („re-
kompensata”), może zostać uznane za ro-
dzaj premii za osiągnięcie przez spółkę 
założonych wyników, a nie za rekompen-
satę związaną z rozwiązaniem stosunku 
pracy. W tej kwestii przedsiębiorstwo po-
winno uzyskać własną interpretację ZUS.

dodatkowe 
kryteria

odprawa
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Błędy w przedstawianiu 
stanu faktycznego 
we wniosku 
o wydanie interpretacji

Na podstawie stanów faktycznych przed-
stawianych przez przedsiębiorców ZUS organ 
wydaje interpretacje, które mogą powodować 
poważne wątpliwości co do ich zasadności. 
Wynika to z faktu, że ZUS przyjmuje bez za-
strzeżeń założenia przedstawione przez płat-
nika w stanie faktycznym (lub zdarzeniu 
przyszłym) i na ich podstawie wydaje swoją 
decyzję, nawet jeżeli założenia płatnika są 
ewidentnie nieprawidłowe. Może to prowa-
dzić do sytuacji, gdy świadczenia wypłacane 
w niemal identycznym stanie faktycznym zo-
stają przez ZUS uznane w jednym przypadku 
za zwolnione z oskładkowania, a w drugim 
– za konieczne do oskładkowania. Przykła-
dem tego mogą być dwie interpretacje ZUS 
wydane w odstępie kilkunastu dni.

✔ Interpretacja indywidualna 
z 5 kwietnia 2013 r., 
znak: DI/200000/451/151/2013

STAN FAKTYCZNY

Wniosek o interpretację obejmował pyta-
nie o dwa rodzaje świadczeń udzielanych 
pracownikom – pakiety medyczne oraz za-
pewnienia zakwaterowania w okresie wyko-
nywania pracy w czasie oddelegowania do 
wykonywania obowiązków w Niemczech (bę-
dzie to np. wynajem mieszkania, pokoju lub 
hotelu). Zarówno wartość pakietu medyczne-
go, jak i koszt zakwaterowania stanowi przy-
chód pracowników z tytułu stosunku pracy. 
Regulamin wynagradzania, który ma zostać 
wprowadzony u tego pracodawcy, będzie 
przewidywał ponoszoną przez pracowników 
częściową odpłatność za każde z tych świad-
czeń w kwocie 1 zł.
WŁASNE STANOWISKO PRZEDSIĘBIORCY W SPRAWIE

W opinii płatnika składek zarówno abona-
ment medyczny, jak i zakwaterowanie pra-
cowników oddelegowanych powinny zostać 
zwolnione z oskładkowania na podstawie 
§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składko-
wego, jako zagwarantowane w regulaminie 
wynagradzania świadczenia niepieniężne, 
polegające na prawie do zakupu po cenach 
niższych niż detaliczne niektórych artykułów, 
przedmiotów lub usług.
Stanowisko przedsiębiorcy w zakresie pa-
kietów medycznych – prawidłowe
Stanowisko przedsiębiorcy w zakresie za-
kwaterowania – nieprawidłowe

■ ZAPAMIĘTAJ
ZUS prezentuje wykładnię, zgodnie z którą 
wartość pakietów medycznych, za które 
ubezpieczeni ponoszą częściową odpłat-
ność, jest wyłączona z podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia.

W zakresie częściowo odpłatnych pakietów 
medycznych ZUS w pełni zaakceptował sta-
nowisko przedsiębiorcy. Jeżeli wartość pakie-
tu świadczeń medycznych stanowi przychód 
uzyskiwany przez pracownika w ramach sto-
sunku pracy w rozumieniu przepisów o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, 
a pracownicy ponoszą za niego częściową od-
płatność, to zostanie on wyłączony z podsta-
wy wymiaru składek, jeżeli prawo do tego 
świadczenia zostało uregulowane w ukła-
dach zbiorowych pracy, regulaminach wyna-
gradzania lub przepisach o wynagradzaniu.

Inaczej jest w przypadku świadczeń w po-
staci zakwaterowania w okresie wykonywania 
pracy na terytorium Niemiec. ZUS wskazał, że 
udostępnienie lokalu jest świadczeniem w na-
turze, którego wartość należy uwzględnić 
w podstawie wymiaru składek. Zasady ustala-
nia wartości takiego świadczenia zostały wska-
zane w § 3 rozporządzenia składkowego.

ZUS wskazał zatem jednoznacznie, że regu-
lacja zawarta w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządze-
nia składkowego nie obejmuje świadczeń 
w naturze w postaci udostępnienia lokalu 
mieszkalnego. Zdaniem ZUS, tego rodzaju 
świadczenia powinny być zawsze uwzględnio-
ne w podstawie wymiaru składek, w kwocie 
wskazanej w § 3 rozporządzenia składkowego.

Wnioski dla pracodawcy
Analizowana interpretacja wskazuje, że 

utrwalone w praktyce stanowisko, zgodnie 
z którym z podstawy wymiaru składek wyłą-
czona jest wartość pakietów medycznych, za 
które pracownicy ponoszą częściową (choćby 
symboliczną) odpłatność, nadal jest akcepto-
wana przez ZUS.

Druga część tej interpretacji budzi jednak 
poważne wątpliwości. W § 3 rozporządzenia 
składkowego, na który powołuje się ZUS, 
wskazując na konieczność oskładkowania czę-
ściowo odpłatnego zakwaterowania, został 
przedstawiony jedynie sposób ustalania war-
tości pieniężnej świadczeń w naturze. Jest to 
zatem regulacja która określa, w jaki sposób 
ustalić kwotę do oskładkowania, jeżeli takie 
świadczenie jest uwzględniane w podstawie 
wymiaru składek. Nie ma natomiast mowy 
o tym, że wartość tego rodzaju świadczeń za-
wsze i niezależnie od dodatkowych okoliczno-

zwolnienie 
z oskładkowania

lokal 
mieszkalny
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ści nie może być wyłączona z podstawy wy-
miaru składek, na zasadach analogicznych jak 
inne ulgowe artykuły, produkty lub usługi 
(chociażby abonamenty medyczne, których 
wartość pieniężną można ustalić na podstawie 
§ 3 rozporządzenia składkowego). 

Można przyjąć, że od tej interpretacji przed-
siębiorca mógłby uzyskać korzystne dla siebie, 
a odmienne od stanowiska ZUS rozstrzygnię-
cie sądowe. Nie ma jednak informacji, czy de-
cyzja ZUS opublikowana w BIP jest prawomoc-
na, czy przedsiębiorca odwołał się od niej do 
sądu. ZUS nie udostępnia bowiem informacji 
o wydanych i opublikowanych interpretacjach.

Sprawa dotycząca częściowych opłat za za-
kwaterowanie oddelegowanych pracowni-
ków jest również przedmiotem innej interpre-
tacji wydanej przez ZUS, w której zapadło 
rozstrzygnięcie przeciwne do przedstawione-
go wyżej. Warto przeanalizować tę interpre-
tację, gdyż wskazuje ona wyraźnie, na jak po-
ważne konsekwencje naraża się płatnik, który 
nieumiejętnie lub błędnie przedstawi we 
wniosku stan faktyczny, na podstawie które-
go zapada rozstrzygnięcie.

✔ Interpretacja indywidualna 
z 20 marca 2013 r., 
znak: DI/200000/451/264/2013

STAN FAKTYCZNY

Płatnik zatrudnia na podstawie umowy o pra-
cę osoby, które oddelegowuje do pracy na 
terenie Niemiec na okresy nieprzekraczające 
2 lat. Pracodawca zapewnia oddelegowanym 
pracownikom zakwaterowanie na ten okres 
(mieszkanie lub hotel pracowniczy). Koszt 
wynajmu mieszkań oraz zużycia mediów po-
krywa oddział firmy w Niemczech.
W regulaminie wynagradzania, który pracodawca 
ma zamiar zmodyfikować, ma znaleźć się nowy 
zapis, że zatrudnionym pracownikom w okresie 
oddelegowania do pracy w Niemczech przysłu-
guje możliwość skorzystania z odpłatnych usług 
zakwaterowania, noclegowych lub hotelowych, za 
którą pracownicy ponoszą częściową odpłatność 
w zryczałtowanej wysokości 100 zł w miesiącach, 
w których skorzystali z zakwaterowania. Zdaniem 
płatnika, przychód w tej formie nie stanowi przy-
chodu ze stosunku pracy pracowników, którym 
udostępniono świadczenie.
WŁASNE STANOWISKO PRZEDSIĘBIORCY W SPRAWIE

Zdaniem płatnika wnioskującego o interpreta-
cję, wartość usługi zakwaterowania udostęp-
niana pracownikom na przedstawionych we 
wniosku zasadach jest zwolniona z oskładko-
wania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporzą-
dzenia składkowego.
Stanowisko przedsiębiorcy – nieprawidłowe

ZUS wydał decyzję, w której (zgodnie ze 
stanowiskiem płatnika) uznał, że tego rodza-
ju przychody nie stanowią podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenia społeczne. Or-
gan podkreślił, że rozstrzygnięcie to wydaje, 
opierając się „wyłącznie na twierdzeniu płat-
nika, że świadczenia te nie stanowią przy-
chodu pracowników wnioskodawcy w rozu-
mieniu przepisów polskiej ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych”. Zdaniem 
ZUS, nieprawidłowość stanowiska płatnika 
polega na tym, że jako podstawę wyłączenia 
składkowego wskazuje on § 2 ust. 1 pkt 26 
rozporządzenia składkowego. Tymczasem 
w rozporządzeniu wskazane są wyłączenia 
składkowe w odniesieniu do przychodów 
pracowniczych. ZUS jako nieprawidłową 
wskazał zatem tylko podstawę prawną wska-
zaną przez płatnika, aprobując jednocześnie 
stanowisko, że opisane przychody nie stano-
wią podstawy wymiaru składek z tego wzglę-
du, że w ogóle nie są przychodami pracowni-
czymi.

Kilkanaście dni później, po wydaniu omó-
wionej wyżej interpretacji z 5 kwietnia 
2013 r., ZUS wydał interpretację w niemal 
identycznym stanie faktycznym, w którym 
kwalifikacja podatkowa analogicznego 
świadczenia została przez płatnika ustalo-
na odmiennie (wartość zakwaterowania 
prawidłowo uznana za przychód ze stosun-
ku pracy, a z wniosku wynika, że jest to pra-
widłowa kwalifikacja). Okazało się, że 
w tym przypadku ZUS zajął odmienne sta-
nowisko. Organ wskazał bowiem na ko-
nieczność oskładkowania takiego przycho-
du, z uwzględnieniem jego wartości 
ustalonej na podstawie § 3 rozporządzenia 
składkowego.

Wnioski dla płatnika
W analizowanej interpretacji ZUS orzeka 

na podstawie stanowiska płatnika, które od 
początku jest nieprawidłowe. Przychody opi-
sane we wniosku są przychodami ze stosunku 
pracy i jako takie powinny być badane przez 
ZUS. Ponieważ płatnik (najprawdopodobniej 
błędnie) założył, że nie są to przychody pra-
cownicze, uzyskał wykładnię organu pozwa-
lającą na wyłączenie tych przychodów z pod-
stawy wymiaru składek. ZUS stanowczo 
uchyla się od rozstrzygania w interpretacjach 
kwestii kwalifikacji podatkowej przychodów, 
wskazując, że nie jest do tego uprawniony. 
ZUS podnosi także, że nie jest uprawniony do 
kwestionowania stanu faktycznego przedsta-
wionego we wniosku o interpretację. Jeżeli 
zatem płatnik wskaże, że dany przychód nie 

stan faktyczny

stosunek 
pracy
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jest przychodem ze stosunku pracy, to ZUS na 
takiej podstawie wyda interpretację, nawet 
jeżeli z treści wniosku jasno wynika, że 
w kwestii kwalifikacji podatkowej stanowisko 
płatnika jest błędne. Taka interpretacja nie 
stanowi zatem dla płatnika żadnej ochrony. 
Jeżeli bowiem postąpi zgodnie z wykładnią 
ZUS, w razie kontroli jego działanie i tak zo-
stanie zakwestionowane. ZUS wykaże bo-
wiem, że jego wykładnia powstała na podsta-
wie treści wniosku o wydanie interpretacji, 
a nie był jako organ powołany do tego, aby tę 
treść kwestionować. Zatem przedsiębiorca, 
występując z wnioskiem o interpretację, po-
winien wyczerpująco i poprawnie przedsta-
wić stan faktyczny w zakresie wnioskowanej 
sprawy.

PRZYKŁAD

Mediana Sp. z o.o. udostępnia pracow-
nikom pakiet zajęć sportowo-rekreacyj-
nych. W 2010 r. spółka wystąpiła do 
ZUS z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy 
taki pakiet stanowi podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne. Zdaniem 
płatnika, wartość świadczeń nie powin-
na zostać oskładkowana. W odpowiedzi 
na wniosek płatnika ZUS wezwał go do 
uzupełnienia wniosku o informację, czy 
wartość pakietów jest przychodem ze 
stosunku pracy w rozumieniu przepi-
sów ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Uzupełniając wniosek 
płatnik wskazał, że nie kwalifikuje tych 
świadczeń jako przychodu pracowni-
czego (było to stanowisko błędne). ZUS 
na podstawie tego stanowiska wydał in-
terpretację, w której wskazał, że podsta-
wę wymiaru składek pracowników sta-
nowi przychód ze stosunku pracy. Jeżeli 
określone świadczenie nie jest takim 
przychodem – nie należy od niego opła-
cać składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników.
W 2013 r. ZUS przeprowadził kontrolę 
w spółce Mediana. W czasie kontroli or-
gan jest zobowiązany do ustalenia stanu 
faktycznego i nie jest związany żadnymi 
twierdzeniami płatnika. Bada również 
prawidłowość kwalifikacji podatkowej 
danego przychodu, która ma decydują-
cy wpływ na obowiązek składkowy. 
W toku kontroli zostało zakwestionowa-

ne wyłączenie składkowe stosowane 
przez spółkę Mediana do pakietów spor-
towo-rekreacyjnych udostępnianych 
pracownikom. Interpretacja uzyskana 
w 2010 r. nie spełniła żadnej funkcji 
ochronnej. ZUS wykazał bowiem, że 
rozstrzygnięcie wydał na podstawione 
innego stanu faktycznego niż ten, który 
rzeczywiście istniał u płatnika. Spółka 
we wniosku o interpretację wskazywa-
ła, że przychód nie jest przychodem pra-
cowniczym, a ZUS nie miał uprawnień, 
aby takie twierdzenia kwestionować. 
Podczas kontroli okazało się jednak, że 
przychody zostały przez płatnika błęd-
nie zakwalifikowane. Są to bowiem 
przychody ze stosunku pracy i powinny 
zostać uwzględnione w podstawie wy-
miaru składek. Mimo uzyskania inter-
pretacji ZUS, spółka musi opłacić 
wszystkie zaległe składki od pakietów 
wraz z odsetkami, a także skorygować 
całą dokumentację rozliczeniową prze-
słaną do ZUS od 2010 r.

Wniosek o wydanie 
interpretacji ZUS

Nie wszystkie podmioty mają możliwość 
wnioskowania do ZUS o wydanie interpreta-
cji indywidualnej. Prawo do uzyskania wy-
kładni przepisów w tym trybie mają tylko 
przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej, 
a zatem:

 ● osoby prowadzące działalność gospodar-
czą na podstawie wpisu do CEIDG,

 ● spółki prawa handlowego oraz
 ● inne podmioty wpisane do Krajowego Re-

jestru Sądowego (KRS), prowadzące dzia-
łalność gospodarczą (np. niektóre stowa-
rzyszenia lub fundacje).
W imieniu przedsiębiorcy – osoby prawnej 

(jak spółka) o interpretację występują osoby 
upoważnione do reprezentacji podmiotu 
wskazane w KRS albo ustanowieni w tym 
celu pełnomocnicy.

Wykładni ZUS w trybie interpretacji indy-
widualnej nie uzyskają m.in.:

 ● gminy i występujące w ich imieniu 
urzędy,

 ● inne urzędy samorządowe i państwowe,
 ● zakłady opieki zdrowotnej,
 ● placówki oświatowe,
 ● oddziały przedsiębiorstw zagranicznych,

wniosek 
o interpretację
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 ● stowarzyszenia, fundacje i związki niepro-
wadzące działalności (niewpisane do dzia-
łu przedsiębiorców KRS).

PRZYKŁAD

Jacek B., który jest wspólnikiem spółki 
partnerskiej, wystąpił do ZUS z wnio-
skiem o wydanie interpretacji indywidu-
alnej w zakresie ustalania podstawy wy-
miaru składek za zleceniobiorców 
zatrudnionych w spółce. ZUS odmówi 
wnioskodawcy udzielenia interpretacji, 
gdyż Jacek B. nie jest przedsiębiorcą 
w rozumieniu przepisów ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej. Przed-
siębiorstwem jest bowiem spółka, a nie 
każdy z jej wspólników. Dopiero gdy do 
ZUS wpłynie wniosek płatnika (czyli 
spółki, reprezentowanej przez osoby 
wskazane w KRS), będzie on mógł wy-
dać interpretację indywidualną.

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych ściśle regulują zakres przedmio-
towy interpretacji. Zalicza się do niego spra-
wy dotyczące (art. 83d ustawy systemowej):

 ● obowiązku podlegania ubezpieczeniom 
społecznym,

 ● zasad obliczania składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fun-
dusz Pracy oraz FGŚP i Fundusz Emerytur 
Pomostowych (FEP),

 ● podstawy wymiaru tych składek.
Przedsiębiorca nie uzyska zatem interpre-

tacji dotyczącej np.:
 ● objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
 ● zasad składania i wypełniania dokumen-

tów ubezpieczeniowych,
 ● uznania danej pracy za pracę w szczegól-

nych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze,

 ● przyznawanych świadczeń.
ZUS ma obowiązek wydać interpretację 

w terminie 30 dni. Szczegółowa analiza inter-
pretacji wydanych przez ZUS w 2013 r. wska-
zuje jednak, że termin ten należy traktować 
bardzo ostrożnie. Okazuje się bowiem, że każ-
da z analizowanych interpretacji została wyda-
na dopiero po uzupełnieniu wniosku przez 
płatnika. Można przypuszczać, że część 
z wniosków o interpretację miała braki formal-
ne. ZUS może też wezwać przedsiębiorcę do 
uzupełnienia wniosku, aby doprecyzował 
wszelkie niejasności, które mogą mieć wpływ 
na wydanie nieprawidłowego rozstrzygnięcia.

■ ZAPAMIĘTAJ
Prawie każdy wniosek o wydanie interpreta-
cji indywidualnej jest uznawany przez ZUS 
za niekompletny, a konieczność uzupełnie-
nia wniosku skutkuje dłuższym okresem 
oczekiwania na wiążącą wykładnię organu.

Gdzie można zapoznać się 
z interpretacjami ZUS

Obowiązek publikowania interpretacji in-
dywidualnych przez ZUS dotyczy wszystkich 
interpretacji, które zostały wydane od 
1 stycznia 2013 r. Interpretacje od 2013 r. są, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, publi-
kowane razem z wnioskiem przedsiębiorcy 
o wydanie interpretacji oraz z ewentualnymi 
uzupełnieniami, których wnioskodawca mu-
siał dokonać na żądanie organu. Z interpreta-
cjami ZUS można się zapoznać na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej ZUS. Na 
głównej stronie ZUS (www.zus.pl), znajduje 
się zakładka „Pisemne interpretacje ZUS”, 
a w niej przekierowanie na stronę BIP z bazą 
wydanych interpretacji (rys. 1).

Korzystając z interpretacji opublikowanych 
na stronie BIP ZUS, trzeba pamiętać, że wy-
kładnia tam prezentowana może nie być osta-
teczna, a interpretacja może zostać zmieniona 
przez sąd w wyniku odwołania wniesionego 
przez przedsiębiorcę. Jeżeli bowiem płatnik nie 
zgadza się z interpretacją wydaną przez ZUS, 
może złożyć odwołanie w terminie 1 miesiąca 
od jej wydania. Sądy powszechne, które roz-
strzygają w takich sprawach, mogą orzekać nie 

Rysunek 1. Zakładka „Pisemne interpretacje ZUS” na stronie 
głównej Zakładu

obliczanie 
składek

złożenie 
odwołania
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tylko w kwestiach proceduralnych, ale również 
co do istoty sprawy. Oznacza to, że sąd może 
zmienić decyzję ZUS i jeżeli wyrok się uprawo-
mocni, to dla ZUS wiążąca będzie wykładnia 
sądu, a nie jego własna interpretacja.

■ ZAPAMIĘTAJ
ZUS nie udostępnia informacji, od których spo-
śród wydanych interpretacji odwołali się płat-
nicy, a także w odniesieniu do których inter-
pretacji zapadł wyrok korzystny dla płatnika.

ZUS nie zamieszcza na swojej stronie infor-
macji o tym, czy interpretacja jest prawomoc-
na, czy płatnik złożył od niej odwołanie. 
ZUS (według stanowiska na dzień oddania 
tego numeru do druku) nie poinformuje tak-
że o zmianie wykładni zaskarżonej interpre-
tacji, jeżeli takiej zmiany dokona sąd.

Płatnikom pozostaje zatem rozważne ko-
rzystanie z opublikowanych interpretacji ze 
świadomością, że szczególnie w sprawach 
kontrowersyjnych lub wątpliwych nie muszą 
one przedstawiać ostatecznej wykładni obo-
wiązujących przepisów.

JOANNA STOLARSKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 83d ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych
Zakład wydaje interpretacje indywidu-
alne, o których mowa w art. 10 ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), 
w zakresie obowiązku podlegania 
ubezpieczeniom społecznym, zasad ob-
liczania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fun-
dusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych i Fundusz 
Emerytur Pomostowych oraz podstawy 
wymiaru tych składek. Interpretacje 
indywidualne wraz z wnioskiem o wy-
danie interpretacji, po usunięciu da-
nych identyfikujących wnioskodawcę 
oraz inne podmioty wskazane w treści 
interpretacji, Zakład niezwłocznie za-
mieszcza w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

wykładnia 
sądu

Ofertê
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Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

O to pytają Księgowi

Anna 
Welsyng 

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Marek 
Żochowski

Joanna 
Skrobisz

  Problem   Czy w układzie kont rodzajowych może być prowadzone konto syntetyczne „NKUP”? Jak powinno 
działać prawidłowo to konto? 

  Odpowiedź  Wyodrębnione w zespole kont rodzajowych konto kosztów niestanowiących kosztów uzyskania 
przychodów ułatwia określenie podstawy opodatkowania. Przy prawidłowym stosowaniu tego konta na 
niego odnoszone są wszystkie koszty łącznie, które nie mogą zmniejszyć podstawy opodatkowania.

Uzasadnienie  Jak wynika z art. 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), podatnicy powinni 
prowadzić ewidencję rachunkową zgodnie z przepisami 
ustawy o rachunkowości (jeżeli jednostka prowadzi księgi 
rachunkowe), w sposób zapewniający określenie wysoko-
ści dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysoko-
ści należnego podatku za rok podatkowy. 
Z przepisów nie wynika, jak należy ten problem rozwiązać 
technicznie. Dlatego podatnicy mają różne możliwości 
do wyboru. Mogą, jak w opisanym problemie, w swoim 
zakładowym planie kont wyodrębnić konto, na którym 

wykazane są koszty niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów. 
Oznacza to, że ujmując koszty poniesione na kontach ze-
społu kosztów rodzajowych (zespół 4), jednostka jedno-
cześnie wykazuje na tym wyodrębnionym koncie koszty 
niepodatkowe. Obroty konta „Koszty niestanowiące kosz-
tów podatkowych” należy odejmować z obrotów kont ze-
społu 4 przy ustalaniu podstawy opodatkowania.

PODSTAWA PRAWNA:
● art. 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.)
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Obowiązki składkowe 
wobec ZUS
Czy rekompensaty wypłacone z tytułu 
zlikwidowanych nagród jubileuszowych 
należy wyłączyć z podstawy wymiaru składek

PYTANIE
Od 1 września 2012 r., w wyniku 
zmiany przepisów płacowych 
i upływu dokonanych indywidual-
nych wypowiedzeń zmieniających, 
zaprzestajemy w naszej firmie wy-
płacania nagród jubileuszowych, 
które przysługiwały pracownikom 
nie częściej niż raz na 5 lat. Nagro-
dy te nie były wliczane do podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne. Na skutek interwencji 
strony związkowej rozważamy wy-
płatę rekompensat za utracone (zli-
kwidowane) nagrody jubileuszowe. 
Rekompensaty miałyby zostać wy-
płacone na podstawie zarządzenia 
zarządu spółki. Czy rekompensaty 
te będą stanowiły podstawę wymia-
ru składek i czy będą zwolnione ze 
składek ZUS?

ODPOWIEDŹ
Wypłata rekompensaty w związ-

ku z likwidacją nagrody jubileuszo-
wej jest zwolniona z oskładkowa-
nia, ponieważ wcześniej przepisy 
płacowe obowiązujące w Państwa 
zakładzie pracy przyznawały do 
niej prawo nie częściej niż co 5 lat. 
Nie będzie miało przy tym znacze-
nia, czy od daty nabycia prawa do 
poprzedniej nagrody jubileuszowej 
minęło 5 lat. 

WYJAŚNIENIE
Podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne (emerytal-
ne, rentowe, chorobowe i wypadko-
we) pracowników stanowią przycho-
dy uzyskiwane z tytułu umowy 
o pracę, w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych (art. 18 ust. 1 ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych). 
Za przychody ze stosunku pracy uwa-
ża się wszelkiego rodzaju wypłaty pie-
niężne oraz wartość pieniężną świad-
czeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, 
bez względu na źródło finansowania 
tych wypłat i świadczeń, a w szcze-
gólności: wynagrodzenie zasadnicze, 
wynagrodzenie za godziny nadliczbo-
we, różnego rodzaju dodatki, nagro-
dy, ekwiwalenty za niewykorzystany 
urlop i wszelkie inne kwoty niezależ-
nie od tego, czy ich wysokość została 
z góry ustalona, a ponadto świadcze-
nia pieniężne ponoszone za pracowni-
ka, jak również wartość innych nieod-
płatnych świadczeń lub świadczeń 
częściowo odpłatnych.

Składek na ubezpieczenia społecz-
ne nie opłaca się od:

 ● wynagrodzeń wypłacanych za czas 
niezdolności do pracy związanej 
z chorobą (chociaż stanowią one 
podstawę do oskładkowania na 
ubezpieczenie zdrowotne),

 ● zasiłków z ubezpieczeń społecz-
nych (zwolnienie z ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnego),

 ● przychodów wymienionych § 2 roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe (dalej rozporządzenie 
składkowe; przychody te nie stano-
wią podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpie-
czenie zdrowotne).
Wśród przychodów zwolnionych ze 

składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe zostały wymienione m.in. na-

grody jubileuszowe (gratyfikacje), któ-
re według zasad określających warunki 
ich przyznawania przysługują pracow-
nikowi nie częściej niż co 5 lat (§ 2 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia składkowe-
go). Wskazane wyłączenie dotyczy na-
gród jubileuszowych związanych z ju-
bileuszem pracownika, nie dotyczy 
natomiast nagród jubileuszowych 
związanych np. z jubileuszem zakładu 
pracy.

Przepis rozporządzenia składkowego 
ma również zastosowanie w sytuacji, 
gdy pracodawca – likwidując w zakła-
dowym układzie zbiorowym pracy lub 
regulaminie wynagradzania dla za-
trudnionych u niego pracowników pra-
wo do nagród jubileuszowych – prze-
widuje możliwość wypłaty świadczeń 
pieniężnych mających charakter re-
kompensaty za rezygnację z przyzna-
wania nagród jubileuszowych.

Wyłączenie z podstawy wymiaru 
składek można zastosować również 
do kwot rekompensat za zlikwidowa-
ne nagrody jubileuszowe, jeżeli na-
grody te przed likwidacją przysługi-
wały pracownikom nie częściej niż 
co 5 lat.

Decydujące znaczenie dla zwolnie-
nia nagród jubileuszowych z opłaca-
nia składek na ubezpieczenia spo-
łeczne ustawodawca przypisał perio-
dycznemu (nie częściej niż co 5 lat) 
nabywaniu przez pracownika prawa 
do ich uzyskania na podstawie we-
wnętrznych przepisów obowiązują-
cych u pracodawcy. Bez znaczenia 
pozostaje natomiast data wypłacenia 
takiej rekompensaty pracownikowi. 
Tym samym wypłata tego rodzaju 
świadczenia może nastąpić w okresie 
krótszym niż 5 lat od daty uzyskania 
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przez pracownika poprzedniej na-
grody jubileuszowej.

Aldona Salamon

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 18 ust. 1 ustawy z 13 październi-

ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. 
nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),

 ● art. 81 ust. 1 i ust. 6 ustawy z 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. 
zm.),

 ● § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rento-
we (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. 
zm.).

Czy należy opłacić składki od nagrody jubileuszowej 
wypłaconej wcześniej z powodu przejścia pracownika 
na emeryturę

PYTANIE
Jesteśmy samorządową instytucją 
kultury. Nasz pracownik odchodzi 
na emeryturę 1 sierpnia 2013 r. 
Prawo do nagrody jubileuszowej 
nabędzie 2 grudnia 2013 r. Nagro-
dę tę wypłacimy mu, zgodnie 
z przepisami, w dniu rozwiązania 
stosunku pracy. Czy w tym przy-
padku istnieje możliwość nieopła-
cenia składek ZUS od kwoty wy-
płaconej w tym trybie nagrody 
jubileuszowej?

ODPOWIEDŹ
Wypłacona w dniu rozwiązania 

stosunku pracy nagroda jubileuszo-
wa będzie zwolniona ze składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpie-
czenie zdrowotne.

WYJAŚNIENIE
W przypadku ustania stosunku pra-

cy pracownika instytucji kultury, 
w związku z jego przejściem na eme-
ryturę, nagrodę jubileuszową wypła-
ca się mu w dniu rozwiązania stosun-
ku pracy, jeżeli do dnia nabycia prawa 
do tej nagrody brakuje (licząc od dnia 
rozwiązania stosunku pracy) mniej 
niż 12 miesięcy (art. 31b ust. 5 ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej). W takiej sytuacji 
od kwoty wypłaconej nagrody nie bę-
dzie zachodziła konieczność odpro-
wadzania składek na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Ze składek na ubezpieczenia spo-
łeczne pracowników są zwolnione na-
stępujące przychody:

 ● wynagrodzenie chorobowe,

 ● zasiłki z ubezpieczeń społecznych,
 ● przychody wymienione § 2 rozpo-

rządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe (dalej rozporządzenie 
składkowe).
W pierwszym punkcie katalogu 

przychodów zwolnionych ze składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we na podstawie rozporządzenia 
składkowego zostały wymienione na-
grody jubileuszowe, inaczej zwane 
gratyfikacjami, które przysługują pra-
cownikowi nie częściej niż co 5 lat (§ 2 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia składko-
wego). Zasadniczo zatem od wysoko-
ści nagród przyznawanych częściej niż 
co 5 lat należy odprowadzić składki na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W szczególnych sytuacjach wypłata 
nagrody jubileuszowej po okresie krót-
szym niż 5 lat od ostatnio przyznanej 
gratyfikacji również może być zwol-
niona ze składek. Kluczowym warun-
kiem takiego zwolnienia będzie fakt, 
że obowiązujące u danego pracodawcy 
przepisy przyznają nagrodę jubile-
uszową nie częściej niż co 5 lat, a jedy-
nie w określonych okolicznościach do-
puszczają jej wypłatę po krótszym 
okresie. Jedną z takich szczególnych 
sytuacji jest wcześniejsza wypłata na-
grody przyznanej pracownikowi:

 ● któremu do nabycia prawa do na-
grody z tytułu upływu kolejnych 
5 lat brakuje mniej niż 12 miesięcy 
oraz

 ● który rozwiązuje umowę o pracę 
w związku z nabyciem prawa do 

emerytury lub renty albo przejś-
ciem na świadczenie przedemery-
talne.
A zatem, w przedstawionym przez 

Państwa przypadku nagroda jubileuszo-
wa nie powinna zostać uwzględniona 
w podstawie wymiaru składek ZUS.

Podobnie będzie wyglądała sytuacja 
z oskładkowaniem nagrody wypłaco-
nej pracownikowi w sytuacji, gdy 
w czasie 5-letniego okresu oczekiwa-
nia na następną nagrodę zatrudniony 
przedstawił dokumenty potwierdzają-
ce zatrudnienie nieuwzględnione 
wcześniej przy ustalaniu prawa do na-
grody.

Andrzej Okułowicz

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 

ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 
z późn. zm.),

 ● art. 81 ust. 1 i ust. 5–6 ustawy z 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. 
nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

 ● art. 31b ustawy z 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U  
z 2012 r., poz. 406),

 ● § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 
grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, 
poz. 1106 z późn. zm.).
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WESZŁY W ŻYCIE
20 lipca 2013 r.
PRAWO BANKOWE
Ustawa z 19 kwietnia 2013 r. 
o zmianie ustawy – Prawo 
bankowe oraz ustawy 
o funduszach inwestycyjnych

Nowelizacja zmienia art. 95 ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.). 
Księgi rachunkowe banków i sporzą-
dzone na ich podstawie wyciągi oraz 
inne oświadczenia podpisane przez 
osoby upoważnione do składania 
oświadczeń w zakresie praw i obowiąz-
ków majątkowych banków i opatrzone 
pieczęcią banku, jak również sporzą-
dzone w ten sposób pokwitowania od-
bioru należności mają moc prawną do-
kumentów urzędowych w odniesieniu 
do praw i obowiązków wynikających 
z czynności bankowych oraz ustano-
wionych na rzecz banku zabezpieczeń 
i mogą stanowić podstawę do dokona-
nia wpisów w księgach wieczystych. 
W wyniku nowelizacji art. 95 ust. 2 sta-
nowi, że moc prawna wspomnianych 
dokumentów urzędowych nie obowią-
zuje w odniesieniu do dokumentów wy-
mienionych w tym przepisie w postępo-
waniu cywilnym.

Druga zmiana dotyczy ustawy 
z 27 maja 2004 r. o funduszach inwesty-
cyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546 z późn. 
zm.). Przed nowelizacją art. 194 stano-
wił, że księgi rachunkowe funduszu se-
kurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg 
podpisane przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń w zakresie praw 
i obowiązków majątkowych funduszu 
i opatrzone pieczęcią towarzystwa za-
rządzającego funduszem sekurytyzacyj-
nym oraz wszelkie wystawione w ten 
sposób oświadczenia zawierające zobo-
wiązania, zwolnienie z zobowiązań, 
zrzeczenie się praw lub pokwitowanie 
odbioru należności mają moc prawną 
dokumentów urzędowych oraz stano-
wią podstawę do dokonania wpisów 
w księgach wieczystych i rejestrach pu-
blicznych. Po nowelizacji dodano ust. 2. 
Zgodnie z jego treścią moc prawna wy-
mienionych dokumentów urzędowych 
nie obowiązuje w odniesieniu do doku-

mentów wymienionych w tym przepisie 
w postępowaniu cywilnym.
Dz.U. z 2013 r., poz. 777

7 sierpnia 2013 r.
KSIĘGI WIECZYSTE
Ustawa z 24 maja 2013 r. 
o zmianie ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece

Nowelizacja ustawy z 6 lipca 1982 r. 
o księgach wieczystych i hipotece (t.j. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 707) polega na 
wprowadzeniu w art. 76 po ust.1 no-
wych ust. 11–14. Określają one, że hipo-
teka na części ułamkowej nieruchomo-
ści obciąża nieruchomość otrzymaną 
w wyniku zniesienia współwłasności 
przez współwłaściciela, którego udział 
był obciążony tą hipoteką. 

Jeżeli współwłaścicielowi nierucho-
mości, którego udział był obciążony hi-
poteką, przysługuje spłata, na wierzytel-
ności z tego tytułu jego wierzycielowi 
hipotecznemu przysługuje ustawowe 
prawo zastawu. O pierwszeństwie usta-
wowego prawa zastawu na wierzytelno-
ści o spłatę rozstrzyga pierwszeństwo 
hipotek obciążających udział współwła-
ściciela. Przepis ten należy stosować od-
powiednio, jeżeli w wyniku podziału 
współwłaścicielowi nieruchomości, któ-
rego udział był obciążony hipoteką przy-
pada nieruchomość z dopłatą.

Postanowienie umowy albo ugody są-
dowej znoszącej współwłasność, na 
mocy którego współwłaściciel nierucho-
mości, którego udział był obciążony hi-
poteką, nie otrzymuje spłaty lub dopła-
ty, jest nieważne.

Następna zmiana dotyczy art. 101. 
Stanowi on, że wierzycielom hipotecz-
nym użytkowania wieczystego, którzy 
utracili hipoteki wskutek wygaśnięcia 
użytkowania wieczystego, przysługuje 
ustawowe prawo zastawu na roszcze-
niach użytkownika wieczystego o wy-
nagrodzenie za wzniesione przez nie-
go lub nabyte na własność budynki 
albo inne urządzenia istniejące w dniu 
zwrotu użytkowanej nieruchomości. 
W wyniku nowelizacji dodano do tego 
przepisu zdanie, że o pierwszeństwie 
ustawowego prawa zastawu rozstrzy-

ga pierwszeństwo hipotek obciążają-
cych wygasłe prawo użytkowania wie-
czystego.
Dz.U. z 2013 r., poz. 830

15 sierpnia 2013 r.
TRANSPORT DROGOWY
Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa 
I Gospodarki Morskiej z 1 lipca 
2013 r. w sprawie przeprowadze-
nia procesu certyfikacji kompe-
tencji zawodowych w transporcie 
drogowym oraz zabezpieczenia 
certyfikatu kompetencji zawodo-
wych

Rozporządzenie, wydane na podsta-
wie art. 39 ust. 1 ustawy z 6 wrześ-
nia 2001 r. o transporcie drogowym 
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. 
zm.), określa: jednostki, przy których 
działają komisje egzaminacyjne, prze-
prowadzające egzamin pisemny, o któ-
rym mowa w art. 37 ustawy; wymaga-
nia kwalifikacyjne dotyczące członków 
komisji egzaminacyjnej i tryb ustalania 
jej składu; rodzaje zabezpieczeń certyfi-
katu kompetencji zawodowych; tryb 
zwalniania osoby ubiegającej się o cer-
tyfikat kompetencji zawodowych z eg-
zaminu pisemnego, o którym mowa 
w art. 37 ustawy.

Zwolnienie kandydata z całości albo 
z części egzaminu pisemnego następuje 
na podstawie dołączonego do wniosku 
o wydanie certyfikatu kompetencji za-
wodowych:
1)  dyplomu studiów wyższych ukoń-

czonych przez kandydata, wraz z su-
plementem do dyplomu lub innym 
dokumentem potwierdzającym pro-
gram tych studiów, wystawionym 
zgodnie z obowiązującymi w dniu 
wystawienia przepisami prawa,

2)  świadectwa studiów podyplomo-
wych ukończonych przez kandydata

– lub kopii tych dokumentów poświad-
czonych za zgodność z oryginałem 
przez wystawcę dokumentu, notariu-
sza, adwokata lub radcę prawnego.
Dz.U. z 2013 r., poz. 837

Tomasz Kowalski
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✔ PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU

Rodzaj 
świadczenia Zasady rozliczenia podróży służbowych

1 2

Dieta Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę:
– 0 zł za podróż trwającą poniżej 8 godzin,
– 15,00 zł za podróż trwającą od 8 do 12 godzin,
– 30,00 zł za podróż trwającą powyżej 12 do 24 
godzin.
Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę:
– 30,00 zł za każda dobę,
– 15,00 zł za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin,
– 30,00 zł za każdą rozpoczętą dobę ponad 8 go-
dzin.
Dieta nie przysługuje:
1) za czas delegowania do miejscowości pobytu 
stałego lub czasowego pracownika oraz w przypad-
kach, o których mowa w § 10 rozporządzenia;
2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne cało-
dzienne wyżywienie.
Pełną wysokość diety zmniejsza się o koszt zapew-
nionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że 
każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie – 25% diety;
2) obiad – 50% diety;
3) kolacja – 25% diety.
W przypadku korzystania przez pracownika z usługi 
hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywie-
nie, zmniejszenie wysokości diety stosuje się odpo-
wiednio.

Zwrot kosztów 
przejazdów

Udokumentowana cena biletu środka transportu, 
wraz ze związanymi opłatami dodatkowymi, 
z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi 
na dany środek transportu, bez względu na to, z ja-
kiego tytułu ulga ta przysługuje.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić 
zgodę na przejazd w podróży samochodem osobo-
wym, motocyklem lub motorowerem niebędącym 
własnością pracodawcy. W takim przypadku pra-
cownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu 
w wysokości:
ilość przejechanych kilometrów × stawka za 1 km 
przebiegu (stawka nie może być wyższa niż określo-
na w przepisach wydanych na podstawie art. 34a 
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transpor-
cie drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. 
zm.).

Zwrot kosztów 
noclegów

Zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachun-
kiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż 
dwudziestokrotność stawki diety.
Ryczałt 45,00 zł – jeżeli pracownikowi nie zapew-
niono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył 
rachunku.
Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg 
trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 
21.00 a 7.00.
Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie 
przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli praco-
dawca uzna, że pracownik ma możliwość codzien-
nego powrotu do miejscowości stałego lub czaso-
wego pobytu.

1 2

Zwrot kosztów 
dojazdów środ-
kami komunika-
cji miejscowej

6,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podró-
ży.
Ryczałt nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi 
kosztów dojazdów oraz gdy na wniosek pracownika 
pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumento-
wanych kosztów dojazdów środkami komunikacji 
miejscowej.

Zwrot innych 
udokumento-
wanych 
wydatków

Inne wydatki związane z podróżą służbową są zwra-
cane na podstawie przedstawionych rachunków.

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

✔ 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 wymiar 
urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.
Podstawą wymiaru urlopu jest odpowiednio 20 lub 26 dni.
Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym w stosunku dla pracowni-
ków zatrudnionych zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu 
pracy nie może przekroczyć odpowiednio do czasu zatrudnienia pracow-
nika 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 wymia-
rze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pra-
cy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała 
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.).

Opracował Adam Malinowski
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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
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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



Zmiany w rozliczaniu  
czasu pracy 2013

Praktycznie i czytelnie o jednej z najważniejszych  
zmian w Kodeksie pracy w 2013 r.!

Najnowsza książka  
rekomendowana przez

Dzięki publikacji dowiesz się m.in.:

  W jakich okolicznościach pracodawca 
może zastosować wydłużony okres 
rozliczeniowy?  

  Jak stosować harmonogramy czasu 
pracy po zmianach? 

  Jakie korzyści daje pracodawcy  
wprowadzenie ruchomego czasu pracy? 

  Jak zmieni się rozliczanie godzin  
nadliczbowych?

Do każdego egzemplarza plakat  
„Niezbędnik kadrowego” GRATIS!
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39 zł


