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Uczenie się przez całe życie (LLL) – inspiracja czy utrudnienie

Dokształcanie pracowników 
– obowiązki i przywileje

1.  Uczenie się przez całe życie (LLL)  
– inspiracja czy utrudnienie

Idea uczenia się przez całe życie jest rozpowszechniana w Unii Europejskiej od 2000 roku. Wpisywa-
na jest jako jeden ze strategicznych celów w rozwoju państw europejskich, również w Polsce. Jed-
nocześnie statystyki, jak również doświadczenie pokazują, że uczenie się w dorosłym życiu sprawia 
większości ludziom trudność i nie zawsze jest przyjemne. Dlaczego warto inwestować w swój roz-
wój przez całe życie i zachęcić do tego innych?

Zgodnie z definicją uczenie się przez całe życie (lifelong learning – LLL) to wszystkie działania podejmowane w cią
gu życia z zamiarem doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach perspektyw osobistych, 
obywatelskich, społecznych oraz związanych z zatrudnieniem. LLL obejmuje pełny zakres działań formalnych, niefor
malnych i pozaformalnych, od przedszkola do okresu poemerytalnego.

W Polsce Międzyresortowy Zespół ds. Uczenia się przez całe życie, który działa na podstawie Zarządzenia Premiera 
od 2010 roku, opracował dokument zwany „Perspektywą uczenia się przez całe życie”. Czytamy w nim: „Kompetencje 
i kwalifikacje osób stanowią szczególnego rodzaju kapitał, którego znaczenie rośnie w warunkach globalnej konkuren
cji. Kompetencje i kwalifikacje muszą być stale doskonalone, aby umożliwiały osobom sprostanie wyzwaniom zmienia
jących się technologii, złożoności procesów gospodarczych i społecznych”.

Może zatem uczenie się przez całe życie nie jest karą i ograniczeniem wolności, lecz szansą na wzrost poczucia włas
nej wartości, na satysfakcjonującą pracę, wybór jej miejsca, na poprawę warunków bytowych i jakości życia. Wejście na 
rynek pracy wiąże się dziś z posiadaniem kompetencji zawodowych, ogromnej wiedzy, wielu umiejętności tzw. mięk
kich. Zasoby te nie są jednak gwarantem utrzymania zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej. To wymaga dalszego 
uczenia się, stałego podnoszenia i doskonalenia kompetencji, także w życiu dorosłym.

1.1. Teoretycznie o uczeniu się przez całe życie
Przez całe swoje życie uczymy się w różnych kontekstach:

1.  Edukacja formalna, którą kończymy najczęściej w 25. roku życia, to uczenie się poprzez udział w programach 
kształcenia i szkoleniach, prowadzących do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej, realizowanych na podstawie 
ustaw regulujących systemy oświaty i szkolnictwa wyższego.

2.  Edukacja pozaformalna to całe zawodowe i senioralne życie do czasu wdrożenia zintegrowanego systemu kwalifi
kacji rozumiana jako programy kształcenia i szkolenia, oprócz tych, które są organizowane na podstawie ustaw re
gulujących systemy oświaty i szkolnictwa wyższego (tzn. wchodzących w zakres edukacji formalnej).

3.  Uczenie się nieformalne, przy okazji, dodatkowo, hobbystycznie, czyli nabywanie wiedzy, umiejętności i kompe
tencji społecznych w toku różnorodnych aktywności poza zorganizowanymi formami kształcenia.

Szkolenia, kursy, samokształcenie, coaching to nowe metody, doświadczenia, które pomagają nam pozyskiwać wie
dzę, rozwijać umiejętności, postawy. Ćwiczenia, gry, symulacje uczą radzić sobie np. ze zmianą, z odmiennymi po
glądami, z konfliktem. Dzięki nim uczymy się, jak dyskutować, analizować sytuacje w stresie, radzić sobie pod presją 
czasu, być asertywnym, innowacyjnym. Innymi słowy, uczestnicząc w edukacji pozaformalnej i nieformalnej, rozwi
jamy te kompetencje, które sprawiają, że stajemy się skuteczniejsi m.in. w działaniu, w osiąganiu celów, w zarządza
niu czasem. Musimy ten czas jednak najpierw poświęcić na naukę i rozwój, aby złapać dystans do rzeczywistości, do 
siebie, a w efekcie wykonać pracę szybciej i efektywniej. Dodatkowo jesteśmy zaopatrzeni w wiedzę, a czasami nawet 
w „szczepionkę” przeciw rutynie czy wypaleniu zawodowemu.
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1.2. LLL w badaniach

Wydaje się jednak, że wciąż uczenie się w dorosłym życiu jest dla nas dużym wyzwaniem. Badania i raport z Bilansu 
Kapitału Ludzkiego 2014 r. potwierdzają, że nie lubimy się uczyć i traktujemy to raczej jak wyrok w wyniku braku kom
petencji, popełnianych błędów niż szansę na rozwój, inspirację, bycie spełnionym. Polska, ze wskaźnikiem uczenia się 
dorosłych wynoszącym w 2012 r. 4,5%, lokuje się zdecydowanie bliżej końca listy, nie osiągając poziomu średniej dla 
państw członkowskich UE (9%). W krajach skandynawskich wskaźnik uczenia się dorosłych w sposób formalny lub po
zaformalny wynosi ponad 25%. Chociaż udaje się nam poprawiać wskaźniki w edukacji formalnej (w 2016 r. 50% do
rosłych Polaków będzie miało tytuł magistra), uczestniczenie Polaków w kursach, szkoleniach, tj. edukacji pozaformal
nej, jest wciąż na niskim poziomie. 65% dorosłych Polaków w żaden sposób nie rozwija swoich kompetencji, 1/3 osób 
w wieku powyżej 30 lat nigdy nie uczestniczyła w żadnych szkoleniach.

1.3. LLL w biznesie
Główny ciężar finansowania edukacji dorosłych spoczywa na przedsiębiorstwach. Zgodnie z danymi z raportu Bilans 

Kapitału Ludzkiego – Inwestycja w kadry z 2014 r., aż 61% szkoleń finansują pracodawcy. Wśród firm, które najczęś
ciej inwestują w rozwój kadr, są przedsiębiorstwa duże, rozwijające się, z branży nowej gospodarki. Powolny rozwój 
polskiej gospodarki opartej na wiedzy ogranicza również inwestowanie w rozwój pracowników. Tak długo, jak nasz 
przemysł będzie opierał się na przestarzałych technologiach, a firmy będą stosowały stagnacyjną strategię rozwoju, nie 
będą dostrzegały potrzeby inwestowania w swoje kadry, a nawet będzie to dla firmy niepotrzebnym kosztem.

Analizując badania Bilansu Kapitału Ludzkiego i Konfederacji Lewiatan, można dojść do wniosku, że szczególnie 
właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający i menedżerowie najwyższego szczebla firm MSP (małe i średnie przed
siębiorstwa) mają niską świadomość korzyści płynących z inwestowania w kapitał ludzki. Posiadają oni ograniczoną 
wiedzę na temat efektywnych sposobów rozwoju pracowników i dostępnej na rynku oferty edukacyjnej, a w rezultacie 
niską motywację do inwestowania w rozwój swój i ludzi w swoich firmach.

Ogromne znaczenie dla uczenia się przez całe życie spoczywa na edukacji pozaformalnej, która poprzez krótkie for
my (kursy, szkolenia, elearning, coaching, on the job training) i treści dostosowane do potrzeb odbiorców i rynku in
spiruje ludzi do rozwoju.

Naukowcy i analitycy rynku udowadniają, że w ciągu całego życia mamy i będziemy mieć do czynienia ze stałym 
postępem naukowotechnicznym. Będą rosły i rosną wymagania wobec pracowników, pracodawców, przedsiębiorstw, 
gdyż konkurencyjność wymusi ciągłe unowocześnianie procesów produkcyjnousługowych i wzrost standardów wy
twarzania. Aby tym wyzwaniom sprostać, nie możemy dokształcania traktować jako incydentu, niepotrzebnego zabu
rzania codziennego rytmu wykonywania zadań. Potrzebujemy wpisać ten proces w każdy etap naszego życia i szukać 
takich dostawców, takich form, które pozwolą go realizować.

1.4. Edukacja pozaformalna (zawodowa) – rozwiązania
Edukacja pozaformalna jest w Polsce niedoceniana, a odgrywa ważną rolę w rozwoju małych i dużych firm, a także 

każdego z nas. Dlatego istotne jest m.in.:
■	 zintegrowanie środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego – partnerów społecznych, firm szko

leniowych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz władz państwowych i samorządowych,
■	 propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy i gospodarki polskiej oraz realizacji idei uczenia 

się przez całe życie (LLL),
■	 promowanie działań szkoleniowych (edukacji pozaformalnej) opartych na etyce, wysokich standardach, odpowia

dających potrzebom klientów.
Wielki wpływ na przebieg procesów edukacyjnych, w tym w dużej mierze związanych z edukacją pozaformalną, 

miały w ostatnich latach środki unijne. W perspektywie finansowej 2014–2020 uruchamiane będą kolejne środki 
przeznaczane na podnoszenie poziomów kompetencji. W nowym okresie programowania wdrożony będzie popyto
wy system finansowania usług rozwojowych, czyli taki, w którym my wszyscy (pracobiorcy i pracodawcy), będzie
my wybierali produkty i usługi rozwojowe zgodnie z naszymi potrzebami. Ważne jest, aby dostawcy usług w zakre
sie edukacji pozaformalnej dbali o ich jakość, wysokie standardy pracy, innowacyjne metody kształcenia, mając na 
uwadze potrzeby i cele rozwojowe odbiorców. Profesjonalizm m.in. usług szkoleniowych, coachingowych, konsul
tingowych ma ogromne znaczenie na otwartość przedsiębiorców i pracowników na korzystanie z ofert w kontekś
cie edukacji pozaformalnej.
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Niech więc nowa perspektywa finansowa, jak również szeroki dostęp wielu możliwości rozwoju, będzie dla nas 
wszystkich okazją i szansą do doskonalenia kompetencji i podniesienia kwalifikacji oraz inspiracją do uczenia się 
przez całe życie (na temat dofinansowań dla pracodawców na dokształcanie pracowników piszemy w rozdziale 3).

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w praktyce
Pracownik może podnosić kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. 
W tym zakresie pracodawca podejmuje swobodną decyzję i nie jest związany wnioskiem pracowni-
ka. Jeżeli jednak skieruje pracownika na naukę lub wyrazi zgodę na dokształcanie podjęte z inicja-
tywy zatrudnionego, powinien zagwarantować mu możliwość skorzystania z dodatkowych upraw-
nień urlopowych i zwolnić z całości lub części dnia pracy.

Aby potwierdzić prawo pracownika do świadczeń związanych z dokształcaniem, pracodawca może żądać od zatrud
nionego poświadczenia kontynuowania nauki na każdym jej etapie. Uregulowania m.in. w tym zakresie powinna za
wierać umowa szkoleniowa, jeżeli istnieje obowiązek jej zawarcia. Jednak nawet w przypadku gdy taki obowiązek nie 
istnieje, zaleca się zawarcie takiej umowy choćby do celów dowodowych i ochrony uprawnień jej stron.

Postępowanie pracodawcy w przypadku skierowania pracownika na dokształcanie można sprowadzić do 3 kroków:
Krok 1 –  ustalenie procedury wyboru pracowników, którzy mogą skorzystać z dofinansowania nauki przy uwzględnie

niu obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów wyboru,
Krok 2 –  ustalenie z pracownikiem indywidualnie lub w przepisach wewnątrzzakładowych warunków odbywania do

kształcania,
Krok 3 – podpisanie z pracownikiem umowy o dokształcanie.

2.1.  Obowiązki pracodawcy wobec pracownika  
podnoszącego kwalifikacje zawodowe

Podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jest zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności z inicjatywy 
albo za zgodą pracodawcy. Jednocześnie pracodawca jest zobowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwali
fikacji zawodowych (art. 1031 § 1, art. 17 i art. 94 pkt 6 Kodeksu pracy; dalej: k.p.). Obowiązek ten należy rozumieć 
jako zapewnienie pracownikom warunków sprzyjających dokształcaniu. Pracownik nie może bowiem domagać 
się od pracodawcy zorganizowania i przeprowadzenia określonego rodzaju szkolenia (wyroki Sądu Najwyższego: 
z 25 maja 2000 r., I PKN 657/99, OSNP 2001/22/660, i z 20 kwietnia 2006 r., I UK 260/05, OSNP 2007/910/140). 
Decyzja pracodawcy o wysłaniu pracownika np. na szkolenie czy wyrażenie zgody na jego odbycie ma charakter 
uznaniowy.

W piśmie z 25 sierpnia 2011 r., SPS02323897/11, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MPiPS) stwier
dziło, że:

MPiPS   (...) podjęcie decyzji, czy celowe jest, by pracownik podnosił swoje kwalifikacje zawodowe czy nie – tak-
że z uwzględnieniem obowiązków i kosztów pracodawcy z tym związanych – należy do swobodnej de-
cyzji  pracodawcy.  Jedynym  szkoleniem,  na  które  pracodawca  musi  skierować  pracownika  (na  swój 

koszt i w czasie pracy pracownika), jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 Kodek-
su pracy) (...).

Podejmując decyzję o wsparciu zatrudnionych w zdobywaniu wykształcenia, należy pamiętać o zakazie dyskrymina
cji. Pracownicy powinni być bowiem równo traktowani w zakresie m.in. dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwa
lifikacji zawodowych (art. 183a Kodeksu pracy).

GIP  (...) Przepisy art. 1031–1036, regulujące kwestię podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, 
stanowią przepisy prawa pracy i ich przestrzeganie przez pracodawców – zgodnie z art. 1 ustawy o PIP – ob-
jęte jest zakresem działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy (...) (stanowisko GIP wyrażone w piśmie 

GPP-364-4560-56/10/PE/RP).

Obowiązek ułatwiania nauki nie oznacza automatycznego obowiązku jej finansowania przez pracodawcę.
Pracodawca, który nie chce wspierać finansowo nauki pracownika, powinien powstrzymać się od przyzna-

wania dodatkowych świadczeń, które mogłyby ułatwiać pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
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2.1.1. Równe traktowanie w dostępie do szkoleń
Pracodawca, podejmując decyzję o udzieleniu pomocy pracownikom w związku z podnoszeniem ich kwalifi

kacji zawodowych, musi pamiętać, że jego pełną swobodę w tym zakresie ograniczają regulacje nakazujące rów
ne traktowanie wszystkich pracowników. Pracodawca ma obowiązek traktować wszystkich pracowników w taki 
sam sposób w zakresie warunków zatrudnienia oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe 
(art. 183a § 1 k.p.). Jeżeli więc chęć uczestniczenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych wspieranych przez 
pracodawcę zgłosi więcej pracowników, niż przewidział pracodawca, to pracodawca musi przyjąć prawnie do
puszczalne metody doboru pracowników, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Kryterium doboru 
pracowników nie mogą być np.: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania politycz
ne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna oraz rodzaj zatrudnienia 
(na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).

Określając, komu przyznać prawo do uczestniczenia w szkoleniu, pracodawca powinien kierować się wyłącznie 
obiektywnymi kryteriami. W większych firmach z pewnością będzie konieczna wszechstronna analiza potrzeb szko
leniowych, która powinna uwzględniać opis i ocenę aktualnej i docelowej struktury zatrudnienia w danym zakładzie 
pracy.

!   UWAGA
Pracodawcy nie mogą stosować dyskryminujących kryteriów przy kwalifikowaniu pracowników na do-
kształcanie.

Opisane zasady postępowania obowiązują zarówno pracodawców prywatnych, jak i publicznych. W przypadku tej 
drugiej grupy pracownicy zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych mają o tyle ułatwione zada
nie, że w planach finansowych jednostek budżetowych (np. w samorządach) powinny znaleźć się środki finansowe na 
podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników. Pracodawcy z sektora budżetowego muszą więc przed 
rozpoczęciem kolejnego roku budżetowego przewidzieć swoje wydatki szkoleniowe na podnoszenie kwalifikacji zawo
dowych pracowników.

2.2.  Uprawnienia pracowników dokształcających się  
z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą

Pracownicy podnoszący kwalifikacje zawodowe:
■	 z inicjatywy pracodawcy lub
■	 za jego zgodą
są traktowani tak samo zarówno pod względem uprawnień do urlopu szkoleniowego i zwolnień od pracy, jak też 
wynagrodzenia za ten czas. Wskazane wyodrębnienie ma jednak znaczenie przy zaliczaniu czasu nauki do czasu 
pracy dokształcającego się pracownika. Umowa szkoleniowa powinna, co do zasady, zawierać wyraźne wskazania 
w tym zakresie, tj. czy dokształcanie jest podejmowane z inicjatywy pracodawcy, czy tylko za jego zgodą.

Ponieważ przepisy Kodeksu pracy nie definiują określenia „za zgodą pracodawcy”, to w tym zakresie należy odwołać 
się do przepisów Kodeksu cywilnego (stanowi o tym art. 300 Kodeksu pracy). 

Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każ
de zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Uzewnętrznieniem zgody pracodawcy jest, 
co do zasady, umowa szkoleniowa, jeżeli istnieje obowiązek jej zawarcia z pracownikiem. W przypadku gdy nie ma 
obowiązku zawarcia umowy szkoleniowej (pracodawca nie zobowiąże pracownika do pozostawania w zatrudnieniu 
po zakończeniu dokształcania), decydujące jest zachowanie zatrudniającego wobec pracownika. W takim przypadku 
za wystarczające do przyjęcia istnienia zgody pracodawcy można uznać przyznanie pracownikowi przez pracodawcę 
świadczenia należnego w przypadku podnoszenia przez zatrudnionych kwalifikacji zawodowych, np. udzielenie urlo
pu szkoleniowego albo przyznanie świadczenia dodatkowego, np. sfinansowanie zakupu podręczników. Takie stanowi
sko prezentuje również MPiPS.

PrzykłaD 1
Załóżmy, że Marcin P. podpisał z pracodawcą we wrześniu 2015 r. umowę szkoleniową. Zgodnie z zawartą umo
wą, pracodawca zobowiązał się do udzielania pracownikowi płatnych zwolnień z części lub całości dnia pracy na 
przybycie na zajęcia i uczestniczenie w nich oraz do pokrycia połowy opłaty za szkolenie z zakresu księgowości
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spółek z o.o. Nie przyznał jednak pracownikowi prawa do urlopu szkoleniowego. W takiej sytuacji nie można 
uznać, że pracownik podejmuje naukę z własnej inicjatywy. Skoro pracodawca zobowiązał się do udzielenia 
Marcinowi P. zwolnień z części lub całości dnia pracy i dopłaty do szkolenia, to należy uznać, że akceptuje w sposób 
dorozumiany dokształcanie się pracownika. Należy przyjąć, że pracownik będzie podnosił kwalifikacje zawodowe 
za zgodą pracodawcy. Mimo że w umowie pracodawca pozbawił pracownika prawa do urlopu szkoleniowego, 
to tego uprawnienia Marcin P. może domagać się na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

2.3. Urlop szkoleniowy i jego wymiar
Pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą przysługuje 

urlop szkoleniowy. Bez względu na to, czy dokształcanie odbywa się z inicjatywy pracodawcy, czy za jego zgodą 
oraz w jakiej jest formie i gdzie odbywa się nauka – kurs, szkolenie, studia prywatne lub państwowe, szkoła po
licealna – zasady udzielania urlopu szkoleniowego i jego wymiar są takie same. Urlop szkoleniowy ma charak
ter celowy i jest przeznaczony na przygotowanie się i przystąpienie do danego egzaminu.

W zależności od rodzaju egzaminu pracownikowi przysługuje płatny urlop w wymiarze 6 lub 21 dni roboczych. Są to 
wymiary minimalne i pracodawca może je dobrowolnie zwiększyć, np. w umowie szkoleniowej lub regulaminie szko
leń, jeżeli taki obowiązuje w zakładzie pracy.

Schemat 1. Wymiar urlopu szkoleniowego

Wymiar urlopu szkoleniowego

21 dni
■	  na przygotowanie pracy dyplomowej oraz 

przygotowanie się i przystąpienie do egzami
nu dyplomowego.

6 dni
■	  dla pracownika przystępującego do egzaminów 

eksternistycznych,
■	  dla pracownika przystępującego do egzaminu 

maturalnego,
■	  dla pracownika przystępującego do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 Po zmianie przepisów w zakresie dokształcania pracowników od 16 lipca 2010 r. istniały wątpliwości, czy pracowni
kowi przysługuje urlop szkoleniowy, jeżeli kształci się na studiach podyplomowych. Od 1 października 2011 r. nie ma 
już takich wątpliwości. Od tego dnia pracownikom kształcącym się na studiach podyplomowych nie przysługuje urlop 
szkoleniowy. Wynika to z rozporządzenia w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warun
ków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów pody
plomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (dalej: rozporządzenie w sprawie tytułów zawodowych). 

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest złożenie m.in. pracy końcowej lub eg
zaminu końcowego (§ 6 rozporządzenia w sprawie tytułów zawodowych). Przed zmianą przepisów studia podyplo
mowe najczęściej kończyły się pracą dyplomową lub egzaminem dyplomowym. Po zmianie przepisów pracownikom 
na studiach podyplomowych nie przysługuje prawo do urlopu szkoleniowego. Urlop szkoleniowy przysługuje bowiem 
na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (art. 1032 § 1 
pkt 4 k.p.), a studia podyplomowe nie kończą się obecnie pracą dyplomową lub egzaminem dyplomowym.

!   UWAGA
Pracodawca nie musi udzielać urlopu szkoleniowego pracownikom przystępującym do egzaminu koń-
cowego na studiach podyplomowych.

Niewykorzystany przez pracownika urlop szkoleniowy nie przechodzi na następny rok ani nie przysługuje za niego ekwi
walent pieniężny. Prawo do urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikowi w danym roku akademickim lub szkolnym.
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Urlop szkoleniowy ma charakter jednorazowy i przysługuje zatrudnionemu tylko raz na konkretny egzamin. Jeśli pra
cownik nie zaliczy egzaminu, a wyczerpie już z tego tytułu przysługujący mu limit dni urlopu szkoleniowego, jego upraw
nienie do tego urlopu będzie w pełni zrealizowane. Nie trzeba więc udzielać urlopu szkoleniowego w razie kolejnego pod
chodzenia do tego samego egzaminu, jeśli pracownik wyczerpał liczbę dni przysługującego mu urlopu.

!  UWAGA
Pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
szkoleniowy.

PrzykłaD 2
Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę, na podstawie której zobowiązał się sfinansować czesne na 5letnich zaocz
nych studiach wyższych. Pracownik ze względu na niezaliczenie egzaminu dyplomowego poprosił o udzielenie 21 dni 
urlopu szkoleniowego, które chce wykorzystać na ponowne przygotowanie się do tego egzaminu. Wcześniej wykorzystał 
21 dni urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy dyplomowej oraz na przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
W związku z tym pracodawca odmówił pracownikowi urlopu szkoleniowego. Takie postępowanie pracodawcy 
jest prawidłowe.

Pracownikowi przysługuje również zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, aby punktualnie przy
być na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 1031 § 2 pkt 2 k.p.). 
Pracodawca musi zatem udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w wymiarze pozwalającym mu na dotarcie na zajęcia 
takim środkiem komunikacji, jakim zazwyczaj się porusza, odbycie obowiązkowych zajęć i ewentualnie powrót do pracy.

PrzykłaD 3
Pracownik rozpoczął studia zaoczne za zgodą pracodawcy. Jest zatrudniony w Ostródzie, a studiuje w Gdańsku. 
Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie od piątku od godz. 17.00 do niedzieli do godz. 18.00. Pracownik pracuje od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Aby dojechać na uczelnię w piątek na godz. 17.00, musi wyjść 
z pracy o godz. 14.00, ponieważ ma pociąg o godz. 14.35. Pracodawca powinien więc zwalniać pracownika z pra
cy w piątki o godz. 14.00.

Pracodawca może żądać od pracownika potwierdzenia godzin i dni, w których odbywają się zajęcia. W tym celu pra
cownik powinien przedstawić np. zaświadczenie z uczelni określające jego plan zajęć.

Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę z własnej inicjatywy mogą być przyznane jedynie:
■	 zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
■	 urlop bezpłatny – w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a pracownikiem.

2.3.1. Egzamin eksternistyczny
Egzamin eksternistyczny przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne dla osób, które ukończyły 18 lat i nie są 

uczniami szkoły, umożliwiając im uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogól
nokształcącego (art. 10 i 10a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; dalej: ustawa o systemie oświaty). 

Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminu eksternistycznego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Na
rodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188).

Na podstawie egzaminów eksternistycznych można również uzyskać świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły ar
tystycznej.

Na przygotowanie i przystąpienie do egzaminu eksternistycznego pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy 
w wymiarze 6 dni.

2.3.2. Egzamin maturalny
Egzamin maturalny jest formą oceny wykształcenia ogólnego i jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponad

gimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcą
cych i techników uzupełniających. 
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Pracownikowi przystępującemu do egzaminu maturalnego przysługuje prawo do 6 dni urlopu szkoleniowego. Za
równo tryb nauki, jak i jej forma (np. dokształcanie się w formie korespondencyjnej lub w trybie zaocznym), po ukoń
czeniu których pracownik będzie przystępował do egzaminu maturalnego, nie wpływają na prawo ani na wymiar urlo
pu szkoleniowego.

2.3.3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Przez kwalifikacje zawodowe należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów 

kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje za
wodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej 
kwalifikacji (art. 3 pkt 19 i 20 ustawy o systemie oświaty).

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe umożliwia ukończenie:
■	 3letniej zasadniczej szkoły zawodowej,
■	 4letniego technikum,
■	 szkoły policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 r.

Prawo do urlopu szkoleniowego ma również pracownik, który kształcił się w formach pozaszkolnych zakończonych 
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:
■	 w placówkach kształcenia ustawicznego,
■	 w placówkach kształcenia praktycznego,
■	 w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
■	 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Osoby przystępujące do tych egzaminów uzyskują zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 27 października 2010 r. stwierdziło, że:

MPiPS   (...) ze względu na różny charakter i zakres norm prawnych, które mogą dotyczyć szeroko rozumia-
nego podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych czy też potwierdzania takich kwalifi-
kacji, należałoby każdorazowo dokonywać analizy konkretnych przepisów, pod kątem ewentualnego 

uprawnienia  pracownika  do  korzystania  z  urlopu  szkoleniowego,  o  którym  mowa  w  art.  1032  §  1  pkt  3  k.p. 
(...). Jeżeli przepisy regulują proces uzyskiwania określonych kwalifikacji zawodowych, prawo do urlopu szko-
leniowego należałoby zwłaszcza wiązać z wymogiem zakończenia procesu nauki, nakierowanego na podniesie-
nie kwalifikacji zawodowych przez pracownika oraz z koniecznością zdania – przewidzianego w tych przepi-
sach  –  egzaminu,  który  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  mógłby  być  uznany  za  egzamin  potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe i stanowiący podstawę do uzyskania uprawnień do wykonywania określonego zawodu 
(...).

Pracownikowi przystępującemu do egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe urlop szkoleniowy przy
sługuje w wymiarze 6 dni.

2.3.4. Egzamin dyplomowy
Prawo do urlopu szkoleniowego przysługuje m.in. pracownikom, którzy kończą studia I lub II stopnia lub jednoli

te studia magisterskie. Studia wyższe I stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) kończą się 
uzyskaniem uczelnianego dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzającego uzyskanie odpowiedniego tytułu 
zawodowego. Uzyskanie dyplomu poprzedza oddanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego (art. 167 
ust. 1 i 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym).

Za egzamin dyplomowy nie uważa się egzaminu przeprowadzanego na zakończenie studiów podyplomowych lub 
doktoranckich. Studia te bowiem kończą się m.in. złożeniem pracy końcowej lub egzaminu końcowego (§ 6 rozporzą
dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych ab
solwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw 
ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu).

Na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego pra
cownikowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni, który może wykorzystać na ostatnim roku stu
diów.
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2.4. Procedura udzielania urlopu szkoleniowego

Pracodawca może określić w umowie szkoleniowej albo w przepisach zakładowych (np. w regulaminie pracy lub 
w regulaminie szkoleń) zasady ubiegania się pracownika o urlop szkoleniowy. Najbardziej powszechnym rozwiąza
niem jest udzielanie tego urlopu na wniosek zatrudnionego. Warto wówczas wskazać, np. w przepisach wewnątrz
zakładowych lub w umowie o dokształcanie, że pracodawca może żądać od pracowników zgłaszania wniosków o urlo
py szkoleniowe z odpowiednim wyprzedzeniem. Ma to na celu usprawnienie zorganizowania ewentualnego zastępstwa 
w tym czasie. Należy jednak mieć na uwadze, aby procedura ubiegania się o urlop szkoleniowy nie ograniczała ani nie 
odbierała pracownikowi prawa do niego.

Wzór 1. Zapis regulaminu pracy/regulaminu szkoleń dotyczącego udzielania urlopów szkoleniowych

(...) § 5

1. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu szkoleniowego na jego wniosek (stanowiący załącznik nr 2 do re
gulaminu).

2. Wniosek o urlop szkoleniowy pracownik składa na co najmniej 3 dni przed planowaną nieobecnością.
3. Zgłoszenie przez pracownika żądania udzielenia urlopu szkoleniowego bez wyprzedzenia, o którym mowa 

w ust. 2, może skutkować odmową jego udzielenia we wnioskowanym terminie, jeżeli z tego powodu pracodawca 
nie będzie mógł zorganizować ewentualnego zastępstwa na czas nieobecności pracownika.

4. Pracownika, który wnioskował o urlop na okres zapowiedzianego egzaminu i potwierdził ten termin stosow
nym dokumentem poświadczonym przez instytucję szkoleniową, szkołę lub uczelnię wyższą, nie dotyczy ust. 3. 
(...)

Wzór 2. Wniosek o urlop szkoleniowy

 Kraków, 14 sierpnia 2015 r.
Marcelina Nowakowska

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
IDOR SP. Z O.O.

WNIOSEK O URLOP SZKOLENIOWY
W związku z ukończeniem na podstawie skierowania pracodawcy i zawartej umowy szkoleniowej z 1 sierpnia 
2014 r. kursu w zawodzie higienistka stomatologiczna w APL EDUKACJA w Krakowie na podstawie art. 1032 § 1 
pkt 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), wnioskuję 
o udzielenie 6 dni urlopu szkoleniowego w okresie od 25 sierpnia 2015 r. do 1 września 2015 r. w celu przystąpie
nia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 Marcelina Nowakowska

2.5. Udzielenie i odmowa udzielenia urlopu szkoleniowego
Urlopów szkoleniowych należy udzielać wyłącznie na dni robocze zgodnie z rozkładem czasu pracy danego pracow

nika.

PrzykłaD 4
Kamil P. jest zatrudniony na 3/4 etatu. Od poniedziałku do środy pracownik wykonuje pracę po 8 godzin, a w czwartki 
po 6 godzin. Od września 2013 r. pracownik dokształca się na studiach wyższych. Kamil P. zgłosił pracodawcy wniosek 
o udzielenie 6 dni urlopu szkoleniowego na przystąpienie do egzaminu eksternistycznego w okresie od 4 do 11 sierp
nia 2015 r. Pracodawca powinien udzielić pracownikowi 5 dni urlopu szkoleniowego, tj.:
■	od 4 do 6 sierpnia 2015 r. (3 dni robocze) oraz
■	od 10 do 11 sierpnia (2 dni robocze).
Takie postępowanie pracodawcy będzie prawidłowe.
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Zatrudniony nie musi wykorzystać od razu wszystkich przysługujących mu dni tego urlopu. Może bowiem wystąpić 
konieczność skorzystania przez pracownika z dni wolnych w częściach, zgodnie z terminami ustalonych egzaminów.

Należy przyjąć, że do urlopów szkoleniowych nie stosuje się przepisów o urlopach wypoczynkowych. Jest to bowiem 
odrębnie uregulowane uprawnienie pracownika podejmującego kształcenie z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgo
dą. Zatem w takim przypadku trudno mówić o odmowie udzielenia urlopu, jeżeli pracownik wnioskował o niego na 
okres zapowiedzianego egzaminu, a także o przesunięciu urlopu lub odwołaniu z niego uczącego się. Należy jednak 
mieć na uwadze, że ostatecznie o udzieleniu urlopu szkoleniowego decyduje pracodawca.

!  UWAGA
Pracownik może wykorzystać urlop szkoleniowy w częściach.

Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu szkoleniowego, co do zasady, w 3 przypadkach:
1. Brak dokumentów potwierdzających cel urlopu szkoleniowego

Pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu szkoleniowego, gdy zatrudniony nie potwierdzi odpo
wiednimi dokumentami celu, dla którego zamierza skorzystać z uprawnienia do dni wolnych.

Dokumentami potwierdzającymi naukę mogą być poświadczone przez szkołę, uczelnię lub instytucję szkolenio
wą m.in.:
■	 zaświadczenie o odbywaniu nauki, np. jako student, uczeń, kursant,
■	 zaświadczenie o uczestnictwie w danym egzaminie,
■	 harmonogram egzaminów,
■	 indeks z ocenami zaliczającymi dany semestr lub egzamin.

Nieudostępnienie przez pracownika dokumentów potwierdzających naukę/przystąpienie do egzaminu stanowi dla 
pracodawcy podstawę do odmowy udzielenia urlopu szkoleniowego.

PrzykłaD 5
Wojciech F. złożył pracodawcy wniosek o udzielenie 3 dni urlopu szkoleniowego w terminie od 25 do 27 sierpnia 
2015 r. na przygotowanie się i udział w egzaminie eksternistycznym. Pracodawca, dla potwierdzenia celowości 
udzielanego urlopu, zażądał od pracownika zaświadczenia stwierdzającego termin ustalonego egzaminu. Pra
cownik odmówił dostarczenia takiego dokumentu. W tej sytuacji pracodawca miał prawo odmówić udzielenia 
urlopu szkoleniowego w terminie wskazanym we wniosku.

2. Niecelowość udzielenia urlopu szkoleniowego
Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu szkoleniowego uprawnionemu pracownikowi, gdy wykorzystanie 

urlopu w żądanym przez niego terminie nie jest związane z celem tego urlopu.

PrzykłaD 6
Pracodawca 16 czerwca 2015 r. otrzymał informację o wykreśleniu Andrzeja D. z listy słuchaczy szkoły policealnej. 
Pracownik następnego dnia złożył pracodawcy wniosek o udzielenie 2 dni urlopu szkoleniowego od 23 do 24 czerw
ca 2015 r. na udział w egzaminie eksternistycznym. W tym przypadku udzielenie dni wolnych jest niecelowe, ponie
waż pracownik nie zostanie dopuszczony do takiego egzaminu we wnioskowanym terminie.

3. Nieprzewidziane okoliczności
Szczególnie uzasadnionymi okolicznościami, które mogą uniemożliwić pracownikowi skorzystanie z urlopu szkole

niowego, są sytuacje nieprzewidziane, których skutki mogą być dla pracodawcy szczególnie dotkliwe, np. konieczność 
ratowania majątku firmy przed żywiołem, usunięcie usterki maszyny, które może zostać wykonane przez dokształca
jącego się pracownika, jeżeli jest on jedyną osobą mogącą dokonać naprawy. Zwykłe potrzeby firmy nie powinny być 
przesłanką odmowy udzielenia pracownikowi urlopu szkoleniowego.

PrzykłaD 7
Karol W., zatrudniony na stanowisku głównego technologa, wykonujący pracę od poniedziałku do piątku, wystą
pił do pracodawcy o udzielenie w okresie od 20 do 21 sierpnia 2015 r. 2 dni urlopu szkoleniowego na przygoto
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wanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego, którego termin został ustalony przez uczelnię. Pracodawca 
odmówił pracownikowi przyznania urlopu, powołując się na fakt, że w tym czasie na urlopie wypoczynkowym 
przebywa zastępca Karola W. Taka decyzja pracodawcy jest nieuzasadniona. Wykorzystywanie urlopu przez za
stępcę pracownika nie jest okolicznością nadzwyczajną, z powodu której pracodawca ma prawo odmówić udzie
lenia Karolowi W. urlopu szkoleniowego.

2.6. Zwolnienia od pracy na udział w obowiązkowych zajęciach

Prawo do zwolnienia z części lub całości dnia pracy przysługuje pracownikowi na czas niezbędny, aby punktualnie 
przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania (art. 1031 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy). Wymiar tych zwolnień 
jest nieograniczony.

Tak jak przy urlopach szkoleniowych, pracodawca może domagać się udokumentowania przez pracownika celu 
zwolnienia od pracy. W przeciwnym razie może odmówić jego udzielenia i taka decyzja będzie uzasadniona. Aby udo
wodnić potrzebę skorzystania ze zwolnienia z części lub całości dnia pracy, pracownik powinien dostarczyć pracodaw
cy np.:
■	 dyplom lub zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu,
■	 zaświadczenie instytucji szkoleniowej, szkoły lub uczelni o terminie obowiązkowych zajęć lub egzaminu,
■	 poświadczony przez szkołę, uczelnię czy instytucję szkoleniową harmonogram obowiązkowych zajęć i egzami

nów,
■	 oświadczenie pracownika, że uczestniczył w obowiązkowych zajęciach, z podaniem ich terminu i podpisem osoby 

prowadzącej.

2.7. Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy i zwolnienia od pracy
Ustalając wysokość wynagrodzenia za urlop szkoleniowy i zwolnienia od pracy, należy stosować zasady usta

lania pensji za urlop wypoczynkowy, z tym wyjątkiem, że zmienne składniki płacy za okresy nie dłuższe niż  
1 miesiąc należy przyjmować do podstawy wymiaru tych świadczeń z miesiąca wystąpienia urlopu szkoleniowe
go (§ 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wyna
grodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy).

W wynagrodzeniu za urlop szkoleniowy należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika oraz 
inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem:
■	 jednorazowych i nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź konkretnego osiągnięcia,
■	 wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i niezawinionego przez pracownika przestoju,
■	 gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
■	 wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
■	 ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
■	 dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
■	 wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą 

zakaźną,
■	 kwot wyrównania wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
■	 nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki), należności z tytu

łu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
■	 odpraw emerytalnych, rentowych i innych pieniężnych,
■	 wynagrodzenia i odszkodowania należnego w razie rozwiązania stosunku pracy,
■	 świadczeń przysługujących za okresy dłuższe niż 1 miesiąc,
■	 premii uznaniowych, które nie mają charakteru roszczeniowego (wyrok Sądu Najwyższego z 20 lipca 2000 r., I PKN 

17/00, OSNP 2002/3/77).
■	 wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej zawartej przez pracodawcę z własnym pracownikiem (wyrok Sądu Naj

wyższego z 4 marca 2008 r., II PK 183/07).
Należy przyjąć, że za czas urlopu szkoleniowego i zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodze

nia, jakie osiągnąłby, gdyby w tym czasie pracował.
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Tabela 1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy i zwol-
nienie od pracy

Rodzaj składnika Przykład składnika Sposób uwzględniania

W stałej stawce mie
sięcznej

■  stawka zasadnicza, np. 3000 zł 
miesięcznie,

■  stały procent stawki zasadni
czej, np. 5% od 3000 zł mie
sięcznie

W wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wystąpienia urlo
pu szkoleniowego/zwolnienia od pracy. Jeżeli z wynagrodzenia 
pracownika jest wyodrębniona część za czas faktycznie przepra
cowany i np. za urlop wypoczynkowy, to należy uwzględnić peł
ną stawkę przysługującą pracownikowi wynikającą np. z umowy 
o pracę lub innego dokumentu, na podstawie którego pracownik 
został zatrudniony.

W zmiennej wysokoś
ci za okresy nie dłuż
sze niż 1 miesiąc

■  stawka godzinowa,
■  stawka akordowa, prowizyj

na, zadaniowa,
■  za godziny nadliczbowe,
■  za pracę w nocy

W wysokości wypłaconej pracownikowi w miesiącu wystąpienia urlo
pu szkoleniowego/zwolnienia od pracy, dzieląc przez godziny fak
tycznie przepracowane w tym miesiącu.

Ustaloną podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop szkoleniowy i zwolnienie od pracy należy:
■	 podzielić przez liczbę godzin, które pracownik faktycznie przepracował w miesiącu, w którym przypadał urlop szko

leniowy/zwolnienie od pracy,
■	 tak uzyskaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin, jaką pracownik powinien przepracować w trakcie 

urlopu szkoleniowego/zwolnienia od pracy zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy w tym dniu 
(dniach).

PrzykłaD 8
Katarzyna S., podnosząca kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy, we wrześniu br. skorzystała z 3 dni urlo
pu szkoleniowego na przygotowanie pracy dyplomowej. W okresie, w którym korzystała z tego uprawnienia, po
winna przepracować 24 godziny. Pracownica jest wynagradzana stałą stawką miesięczną w wysokości 3750 zł 
oraz otrzymuje premie regulaminowe od 100 zł do 1000 zł miesięcznie, wypłacane ostatniego dnia miesiąca. Za
łóżmy, że we wrześniu pracownica otrzyma premię w wysokości 400 zł i przepracuje 152 godziny. Wynagrodze
nie za urlop szkoleniowy ze zmiennych składników należy obliczyć następująco:
■   premię wypłaconą we wrześniu podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu:
    400 zł : 152 godziny = 2,63 zł,
■   uzyskaną stawkę godzinową pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownica powinna przepracować w okre

sie, na który został jej udzielony urlop szkoleniowy (tj. 24 godziny):
    2,63 zł x 24 godziny = 63,12 zł.
Za wrzesień Katarzyna S. powinna otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w pełnej wysokości, 400 zł premii regu
laminowej i 63,12 zł wynagrodzenia za urlop szkoleniowy ze zmiennych składników wynagrodzenia.

PrzykłaD 9
Przyjmijmy, że w październiku 2015 r. pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy wykorzy
sta 2 dni urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy dyplomowej. W czasie urlopu szkoleniowego powinien prze
pracować – zgodnie z rozkładem – 16 godzin. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne 3000 zł oraz premię 
miesięczną. W październiku 2015 r. pracownik otrzyma 500 zł tej premii, a przepracuje faktycznie 168 godzin. Wyna
grodzenie za urlop szkoleniowy ze zmiennych składników należy obliczyć następująco:
■   premię wypłaconą w październiku 2015 r. należy podzielić przez liczbę godzin rzeczywiście przepracowanych 

w tym miesiącu:
    500 zł : 168 godzin = 2,98 zł,
■   uzyskaną stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik powinien przepracować 

w trakcie urlopu szkoleniowego (tj. 16 godzin):
    2,98 zł × 16 godzin = 47,68 zł.
W październiku 2015 r. pracownik powinien otrzymać pełne wynagrodzenie zasadnicze 3000 zł, 500 zł premii 
oraz 47,68 zł wynagrodzenia za urlop szkoleniowy, czyli łącznie 3547,68 zł.
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PrzykłaD 10
Anna B. uczęszczała na kurs „Podstawy księgowości” w okresie od 4 do 27 sierpnia 2015 r. Obowiązkowe zajęcia rozpo
czynały się we wtorki i czwartki o godz. 15.00. Pracownica wykonuje pracę od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 
do 16.30. Aby punktualnie przybyć na zajęcia, pracownica musiała wychodzić z pracy o godz. 14.00. Łącznie pracow
nica wykorzystała 20 godzin zwolnień od pracy (8 dni szkolenia x 2,5 godziny zwolnienia od pracy). Pracownica jest 
wynagradzana stawką zasadniczą w wysokości 3700 zł oraz otrzymuje dodatki lojalnościowe w wysokości do 27% pła
cy zasadniczej. Warunkiem otrzymania tego dodatku jest przestrzeganie uregulowań wewnętrznych obowiązujących 
w firmie. Ponieważ pracownica nie złożyła pracodawcy w terminie raportu rentowności (zgodnie z wewnętrznymi pro
cedurami), została pozbawiona prawa do dodatku. Za sierpień miała prawo wyłącznie do wynagrodzenia zasadnicze
go. Zatem wynagrodzenie za urlop szkoleniowy należało ustalić tylko od stałej stawki wynagrodzenia, tj. od 3700 zł. Za 
sierpień pracownica powinna otrzymać wynagrodzenie za pracę i za zwolnienie od pracy w łącznej wysokości 3700 zł.

2.8. Indywidualny czas pracy
Aby pomóc pracownikowi w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, pracodawca może uwzględnić wniosek podwładne

go o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy. W ten sposób pracodawca może uniknąć konieczności wyrażania lub 
odmowy zgody na dokształcanie i nie będzie ponosić związanych z tym świadczeń. Pozwoli to jednocześnie uczącemu się 
pracownikowi pogodzić pracę z zajęciami. W tym przypadku trudno będzie uznać uwzględnienie wniosku pracownika za 
zgodę na podnoszenie kwalifikacji, gdyż są to odrębne uprawnienia i regulacje prawne.

Jeżeli pracodawca nie chce zobowiązać pracownika do odpracowania nauki, nie ma obowiązku zawarcia 
z nim umowy szkoleniowej.

2.9. Obowiązek odpracowania nauki
Pracownika, który podjął dokształcanie zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i za jego zgodą i w związku z tym 

otrzymał od niego wsparcie finansowe w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, pracodawca może zobowiązać do:
■	 pozostawania w zatrudnieniu przez jakiś czas po zakończeniu nauki,
■	 zwrotu części kosztów w razie rozwiązania (w ściśle określonych sytuacjach) stosunku pracy.

Pracownik powinien dokonać zwrotu w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnosze
nia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia (art. 1035 k.p.). Zwrot może dotyczyć 
wyłącznie świadczeń dodatkowych poniesionych przez pracodawcę. Pracodawca nie może żądać od pracownika zwro
tu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy i zwolnień z całego lub z części dnia pracy.

Okres zobowiązania pracownika wobec pracodawcy w zakresie pozostawania w zatrudnieniu wynosi maksymalnie 
3 lata od zakończenia podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

!  UWAGA
Pracodawca nie może żądać od pracownika zwrotu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy ani za zwol-
nienia od pracy.

PrzykłaD 11
Andrzej D. podnosił kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy. W umowie pracodawca zobowiązał się do sfi
nansowania 80% czesnego za każde pierwszorazowe zaliczenie semestru przez pracownika. Łącznie pracodawca 
przeznaczył na dokształcanie Andrzeja D. 25 200 zł. Umowa szkoleniowa przewidywała zobowiązanie pracownika 
do pozostawania w zatrudnieniu przez 3 lata po ukończeniu dokształcania. Andrzej D. obronił pracę magisterską 
20 sierpnia 2013 r. Trzyletni okres zobowiązania pracownika rozpoczął bieg 21 sierpnia 2013 r. i upłynie 20 sierpnia 
2016 r. Pod koniec kwietnia 2014 r. pracownik złożył pracodawcy wypowiedzenie, które upłynęło 31 lipca 2014 r. 
Pracodawca zażądał zwrotu proporcjonalnej części poniesionych kosztów. Ze względu na brak wytycznych dotyczą
cych zasad jej obliczania, pracodawca przyjął następujący sposób, który należy uznać za prawidłowy:
■   25 200 zł : 1096 dni obowiązku pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu studiów (liczba dni w okre

sie 3letniej karencji od 21 sierpnia 2013 r. do 20 sierpnia 2016 r.) x 345 dni pozostawania w zatrudnie
niu po ukończeniu studiów (liczba dni w okresie od 21 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r.) = 7932,48 zł,

■  25 200 zł – 7932,48 zł = 17 267,52 zł (kwota zwrotu dla pracodawcy).
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Schemat 2. Sytuacje, w których dokształcający się pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów dodatko-
wych świadczeń przyznanych przez pracodawcę

* Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
–  jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie prze

niesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
– gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 k.p.);
– wskutek mobbingu (art. 943 k.p.).

Pracownik jest zwolniony z obowiązku zwrotu pracodawcy proporcjonalnych kosztów poniesionych na jego naukę, 
jeżeli:
■	 pracodawca zrezygnuje z takiego roszczenia,
■	 dojdzie do uzasadnionego rozwiązania umowy o pracę przez zatrudnionego powodu:

– mobbingu,
–  naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika, np. nieudzielania urlopów wypo

czynkowych, niewypłacania wynagrodzenia za pracę.
Katalog okoliczności, w jakich pracownik musi zwrócić pracodawcy dodatkowe koszty poniesione na do

kształcanie jest zamknięty. Oznacza to, że rozszerzenie tego wykazu o inne przypadki jest niedopuszczalne 
i będzie nieważne, jeżeli pracodawca zdecyduje się żądać od pracownika zwrotu kosztów na takiej podstawie 
(przez zawarcie stosownych zapisów w umowie szkoleniowej lub w przepisach wewnątrzzakładowych). Bez
podstawne będzie zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów związanych z jego dokształcaniem, jeżeli:
■	 zatrudnienie ustanie wskutek porozumienia stron,
■	 umowa o pracę rozwiąże się z upływem terminu, na jaki została zawarta, i pracodawca nie nawiąże z pracownikiem 

kolejnej umowy,
■	 dojdzie do rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika,
■	 stosunek pracy wygaśnie.

PrzykłaD 12
Pracodawca XYZ wręczył Karolowi Z. 1miesięczne wypowiedzenie. W 2014 r. strony zawarły umowę szko
leniową przewidującą obowiązek pozostawania pracownika w zatrudnieniu przez okres 2 lat po ukończeniu 
studiów. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną pracodawca podjął decyzję  o likwidacji kilku stanowisk 
pracy, w tym stanowiska zajmowanego przez Karola Z. Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, 
które upłynie 30 września 2015 r. Jednocześnie pracodawca zobowiązał pracownika do zwrotu proporcjonal
nej części kosztów poniesionych na jego dotychczasową edukację. Postępowanie pracodawcy jest nieprawidło
we. Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników nie jest przesłanką umożliwiają
cą dochodzenie od pracownika zwrotu kosztów.

Obowiązek zwrotu kosztów dodatkowych świadczeń powstaje wówczas, gdy:

pracownik bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo 
przerwie podnoszenie tych kwalifikacji.

pracodawca rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie pod
noszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuż
szym niż 3 lata.

pracownik w okresie określonym  w umowie szkoleniowej nie dłuższym niż 3 lata rozwiąże stosunek pra
cy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu.

pracownik w okresie określonym  w umowie szkoleniowej nie dłuższym niż 3 lata rozwiąże stosunek 
pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55  lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych 
przepisach*.
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Żądanie przez pracodawcę od pracownika zwrotu poniesionych kosztów nauki jest roszczeniem ze stosunku pracy 
i przedawnia się po 3 latach od dnia, kiedy stało się wymagalne (uchwała Sądu Najwyższego z 26 marca 1986 r., III PZP 
17/86, OSNC 1987/2–3/26).

2.10. Szkolenia a czas pracy
Do czasu pracy pracowników wlicza się obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 

§ 3 Kodeksu pracy). Takie szkolenia są odbywane na koszt pracodawcy. Z tego tytułu pracownik nabywa prawo do wy
nagrodzenia. 

Uczestnictwa w szkoleniu pracownika z jego inicjatywy, nawet za zgodą i wiedzą pracodawcy, a także wówczas, gdy 
jest finansowane przez zatrudniającego, nie należy wliczać do czasu pracy. Oznacza to, że pracownik nie nabywa za 
taki czas prawa do wynagrodzenia. Jeżeli z tematyki szkolenia wynika jego uniwersalny charakter i przez uczestnic
two w nim pracownik podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, nie będzie ono zaliczane do czasu pracy nawet wtedy, 
gdy pracodawca skierował pracownika do jego odbycia. Odmowa pracownika wzięcia udziału w takim szkoleniu nie 
powoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji. Jeżeli jednak udział pracownika w szkoleniu jest obowiązko
wy i nabyte podczas jego trwania umiejętności zostaną wykorzystane wyłącznie u danego pracodawcy, to czas takie
go szkolenia należy zaliczyć do czasu pracy pracownika. Należy uznać, że jest to czas, w którym pracownik wykonuje 
polecenie pracodawcy ze wszystkimi tego konsekwencjami dotyczącymi wypłaty wynagrodzenia i dodatków za pracę 
nadliczbową lub udzielenia czasu wolnego, jeżeli szkolenie wykracza poza godziny wykonywania pracy pracownika 
(np. wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 2007 r., I PK 110/07, OSNP 2008/2122/310). W związku z brakiem 
przepisów w tym zakresie i rozbieżnościami interpretacyjnymi, decyzję dotyczącą wliczania danego szkolenia do czasu 
pracy, oprócz obowiązkowego szkolenia w zakresie bhp, pracodawca powinien podjąć z uwzględnieniem celu danego 
szkolenia.

PrzykłaD 13
Producent pieczywa otwiera nową linię produkcyjną, na której będą wytwarzane nowe rodzaje ciastek. Testy no
wej linii przebiegają etapami i nie mogą zakłócać normalnej pracy maszyn na pozostałych liniach. Przy obsłudze 
nowej linii będzie pracować cała załoga, dlatego pracodawca organizuje instruktaże pracowników po godzinach 
pracy w wymiarze po 2 godziny we wtorki i czwartki. Udział w instruktażu jest obowiązkowy. Ze względu na to, 
że szkolenie jest przeprowadzane na polecenie pracodawcy, należy je w całości wliczyć do czasu pracy pracowni
ków biorących w nim udział. Za udział w instruktażu, przypadającym w dniu pracy pracowników, mają oni pra
wo do wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe, co do zasady, w wysokości 50% albo do czasu wolnego 
(art. 1511 § 1 pkt 2 i art. 1512 k.p.).

2.11. Umowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Pracodawca ma obowiązek nawiązania umowy w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych z każdym pracow

nikiem uczącym się z jego inicjatywy lub za jego zgodą. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zatrudniający zrezygnuje 
z zobowiązania pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez określony czas po ukończeniu podnoszenia kwali
fikacji zawodowych i ewentualnego zwrotu kosztów.

Jeśli strony nie zawarły umowy szkoleniowej w formie pisemnej, pracodawca nie może domagać się zwrotu kosztów 
od pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 1998 r. I PKN 110/98, OSNP 1999/10/338). 

Umowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą nie może być 
mniej korzystna od przepisów Kodeksu pracy (art. 1034 § 2 k.p.). W przeciwnym przypadku stosuje się przepisy Kodek
su pracy, tj. art. 1031–1036 .

Przepisy nie precyzują, jaką treść powinna zawierać umowa szkoleniowa. Z praktyki wynika, że powinna ona okreś
lać prawa i obowiązki stron, a w szczególności:
■	 wysokość czesnego i innych świadczeń z tytułu dokształcania pracownika finansowanych przez pracodawcę, np. ter

min i formę ich przekazania, wymagane dokumenty potwierdzające ich poniesienie przez pracownika, sposób prze
kazania środków (bezpośrednio do rąk pracownika lub na rachunek uczelni, szkoły, instytucji szkoleniowej),

■	 wymiar przyznanych pracownikowi urlopów szkoleniowych i zwolnień z części lub z całości dnia pracy oraz zasady 
dotyczące odpłatności za ten czas,

■	 zasady ubiegania się o urlop szkoleniowy i zwolnienie od pracy (dokumenty, terminy),



Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w praktyce

wrzesień 2015 Poradnik Gazety Prawnej nr  9  (871) 19

■	 długość okresu, jaki pracownik musi przepracować u pracodawcy po zakończeniu dokształcania (maksymalnie 3 lata),
■	 sytuacje, których następstwem będzie zwrot przez pracownika poniesionych przez pracodawcę kosztów dokształca

nia i sposób ustalania wysokości tego zwrotu.
Ponadto w umowie szkoleniowej można uregulować także następujące kwestie:

■	 dokładny rodzaj szkolenia lub kierunek, w jakim pracownik będzie podnosił kwalifikacje,
■	 rodzaje świadczeń przysługujących pracownikowi (zwrot kosztów czesnego, podręczników, dojazdów itp.),
■	 wysokość i zasady zwrotu dodatkowej pomocy finansowej dla pracownika w przypadku jego rezygnacji z dokształ

cania.
Umowę szkoleniową należy sporządzić co najmniej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Egzemplarz przeznaczony 

dla pracodawcy należy umieścić w części B akt osobowych dokształcającego się pracownika.
Umowa szkoleniowa nie przewiduje możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem. W razie zmiany warunków 

umowy jedynym wyjściem jest rozwiązanie umowy szkoleniowej lub zmiana jej treści na mocy porozumienia zawar
tego między pracodawcą a pracownikiem. Przepisy prawa pracy nie przewidują ustawowego wypowiedzenia umo
wy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (oraz okresu wypowiedzenia), nawet jeżeli przyczyną jej rozwiązania są 
problemy finansowe pracodawcy i brak środków na pokrywanie kosztów nauki pracownika.

PrzykłaD 14
Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o podnoszenie kwalifikacji i ponosi koszty podręczników, dojazdów 
do Krakowa oraz 50% czesnego. Pracownikowi do końca studiów pozostał 1 rok, ale firma ze względów finanso
wych nie może dalej pokrywać wszystkich świadczeń związanych z nauką. Umowa szkoleniowa nie przewiduje 
możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem. W takiej sytuacji pracodawca nie może jednostronnie zwolnić 
się z obowiązku ponoszenia dalszych kosztów nauki pracownika. Jedynym wyjściem jest rozwiązanie umowy 
szkoleniowej lub zmiana jej treści na mocy porozumienia zawartego między pracodawcą a pracownikiem. Prze
pisy prawa pracy nie przewidują ustawowego wypowiedzenia umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
(oraz okresu wypowiedzenia), nawet jeżeli przyczyną jej rozwiązania są problemy finansowe pracodawcy i brak 
środków na pokrywanie kosztów nauki pracownika.

Wzór 3. Umowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika z inicjatywy pracodawcy

UMOWA W SPRAWIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKA  
Z INICJATYWY PRACODAWCY

zawarta 25 sierpnia 2015 r. w Warszawie pomiędzy:
1)  LOGIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–123) przy ul. Miłej 15/17 reprezentowaną przez: 
   Mariusza Kowalskiego – prezesa zarządu, zwanego dalej Pracodawcą, a
2)  Małgorzatą Nowicką, zatrudnioną na stanowisku kierownika działu księgowości, zamieszkałą w Warszawie 

(00–257) przy ul. Dolnej 89/5, zwaną dalej Pracownikiem.

Na podstawie art. 1034 Kodeksu pracy strony postanawiają, jak w treści:

§ 1. [Przedmiot umowy]
1. Z inicjatywy Pracodawcy Pracownik odbędzie jednolite studia magisterskie (5letnie – 10 semestrów) w syste

mie zaocznym na kierunku prawo na uczelni XYZ w Warszawie, przy ul. Robotniczej 2. 
2. Pracodawca zobowiązuje się do udzielania Pracownikowi odpłatnych urlopów szkoleniowych w czasie odby

wania studiów na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Pracodawca zobowiązuje się do udzielania Pracownikowi obowiązkowych odpłatnych zwolnień z części lub 

całości dnia pracy w celu punktualnego przybycia na zajęcia i wzięcia w nich udziału w czasie odbywania studiów 
na zasadach określonych w niniejszej umowie.

4. Pracodawca zobowiązuje się do refundacji Pracownikowi 100% opłaty za każdy pierwszorazowo zaliczony se
mestr. Za powtarzanie semestru Pracownik ponosi odpłatność we własnym zakresie. 

5. Pracodawca przyznaje Pracownikowi ryczałt kwotowy na pokrycie kosztów materiałów szkoleniowych na za
sadach określonych w niniejszej umowie.

6. Pracownik będzie odbywał studia poza czasem pracy.
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§ 2. [Urlop szkoleniowy]
1. Pracownikowi przysługuje obowiązkowy płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni na przygotowanie pra

cy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. 
2. Urlopu udziela się na dni, które są dla Pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem cza

su pracy.
3. Poza urlopem wynikającym z ust. 1 Pracodawca zobowiązuje się dobrowolnie do udzielenia Pracownikowi 2 dni 

płatnego urlopu szkoleniowego na podstawie zaświadczenia z uczelni o terminach egzaminów semestralnych. 
4. Pracodawca udziela urlopu szkoleniowego (zarówno obowiązkowego, jak i fakultatywnego) na wniosek Pra

cownika złożony najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia urlopu wskazanym we wniosku. 
5. Pracodawca nie może ograniczać prawa Pracownika do wymiaru urlopu szkoleniowego określonego w ust. 1 

ani odbierać mu prawa do tego urlopu.
6. Do wniosku o urlop szkoleniowy Pracownik musi załączyć dokumenty poświadczające datę egzaminu, 

a w szczególności:
a) potwierdzony przez uczelnię plan egzaminów,
b) potwierdzenie przez uczelnię przełożenia daty egzaminu,
c) zaświadczenie o odbytym egzaminie podpisane przez osobę egzaminującą.

7. Jeśli wraz z wnioskiem o urlop szkoleniowy Pracownik nie przedstawi dokumentów, na podstawie których 
można ustalić datę odbycia egzaminu i fakt przystąpienia przez Pracownika do egzaminu lub jego zaliczenia, Pra
codawca ma prawo odrzucić wniosek.

8. W przypadku niedostarczenia przez Pracownika dokumentów, o których mowa w ust. 6, Pracodawca może 
wezwać Pracownika do niezwłocznego usunięcia braków. Nieprzedłożenie tych dokumentów przez Pracownika, 
mimo wezwania Pracodawcy, może skutkować odmówieniem udzielenia Pracownikowi urlopu szkoleniowego. 

9. Pracownik powinien wykorzystywać urlop szkoleniowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie powzięcia 
przez Pracodawcę informacji, że Pracownik korzysta z urlopu szkoleniowego w sposób sprzeczny z jego celem 
(zwłaszczanie uczy się i nie przystępuje do egzaminu), Pracodawca ma prawo uznać taką nieobecność za nie
usprawiedliwioną i w konsekwencji zwolnić Pracownika z pracy za wypowiedzeniem, a nawet bez wypowiedzenia 
z jego winy. 

10. Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy przysługuje Pracownikowi w wysokości ustalonej na podstawie § 5 
rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania 
pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych 
do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.

§ 3. [Zwolnienia od pracy]
1. Pracownikowi przysługują obowiązkowe płatne zwolnienia z części albo z całego dnia pracy w celu punktual

nego przybycia na obligatoryjne zajęcia szkoleniowe i na wzięcie w nich udziału. 
2. Pracodawca udziela zwolnień z części albo z całego dnia pracy, o których mowa w ust. 1, na wniosek Pra

cownika złożony z wyprzedzeniem wynoszącym 2 dni robocze przed wnioskowanym terminem korzystania ze 
zwolnienia, aby Pracodawca był w stanie zorganizować zastępstwo na czas nieobecności pracownika. 

3. Pracodawca nie może ograniczać ani odbierać Pracownikowi prawa do zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1. 
4. Do wniosku o udzielenie zwolnienia z części albo z całego dnia pracy Pracownik musi załączyć dokumenty po

świadczające datę odbycia obowiązkowych zajęć i uczestnictwo w nich, a w szczególności:
a) potwierdzony przez uczelnię termin obowiązkowych zajęć, 
b) potwierdzony przez uczelnię fakt przełożenia terminu obowiązkowych zajęć,
c) zaświadczenie o udziale Pracownika w obowiązkowych zajęciach podpisane przez wykładowcę,
d) zaświadczenie zawierające zaliczenie przez Pracownika obowiązkowych zajęć.

5. Jeśli wraz z wnioskiem o zwolnienie z części lub całości dnia pracy Pracownik nie przedstawi dokumentów, na pod
stawie których można ustalić datę uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach, Pracodawca ma prawo odrzucić wniosek.

6. W przypadku niedostarczenia przez Pracownika dokumentów, o których mowa w ust. 4, poświadczających 
terminy obowiązkowych zajęć Pracodawca może wezwać Pracownika do niezwłocznego usunięcia braków. Nie
przedłożenie tych dokumentów przez Pracownika, mimo wezwania Pracodawcy, może skutkować odmówieniem 
udzielenia Pracownikowi zwolnienia od pracy.

7. Pracownik powinien wykorzystywać zwolnienie z części lub całości dnia pracy zgodnie z jego przeznacze
niem. W razie powzięcia przez Pracodawcę informacji, że Pracownik korzysta ze zwolnienia w sposób sprzeczny 
z jego celem (zwłaszcza nie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach) Pracodawca ma prawo uznać taką nieobec
ność za nieusprawiedliwioną i w konsekwencji zwolnić Pracownika z pracy za wypowiedzeniem, a nawet bez wy
powiedzenia z jego winy. 
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8. Na wniosek Pracownika, złożony najpóźniej z 3dniowym uprzedzeniem, Pracodawca może mu udzielić do
datkowych płatnych zwolnień od pracy w celu uczestnictwa w fakultatywnych zajęciach, konsultacjach czy kore
petycjach. 

9. Wynagrodzenie za zwolnienia z części albo z całego dnia pracy w celu punktualnego przybycia na obo
wiązkowe zajęcia (ust. 1) i fakultatywne zajęcia (ust. 8) przysługuje w wysokości ustalonej na podstawie 
§ 5 rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewy
konywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków 
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. Nr 62, 
poz. 289 z późn. zm.).

§ 4. [Dodatkowe świadczenia]
1. Pracodawca finansuje 100% opłaty semestralnej w formie jednorazowej refundacji w ciągu 14 dni od przed

stawienia przez Pracownika potwierdzenia przelewu na rachunek uczelni bądź innego dowodu poniesienia tej 
opłaty, na konto osobiste podane przez Pracownika i zaświadczenia uczelni o pierwszorazowym zaliczeniu egza
minu semestralnego.

2. Pracodawca przyznaje Pracownikowi ryczałt w wysokości 200 zł za każdy zaliczony semestr na pokrycie kosz
tów zakupu podręczników i innych materiałów szkoleniowych.

3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 2, Pracodawca wypłaca Pracownikowi na 1 tydzień przed rozpoczęciem każ
dego zaliczonego semestru. 

4. Pracodawca wyraża zgodę na bezpłatne korzystanie przez Pracownika z infrastruktury służbowej, tj. służbo
wego emaila i Internetu.

§ 5. [Zobowiązanie do pozostawania w zatrudnieniu i zwrot kosztów]
1. Pracownik zobowiązuje się do pozostawania w zatrudnieniu u Pracodawcy przez 24 miesiące po zaliczeniu 

egzaminu dyplomowego.
2. W trakcie nauki i 24miesięcznej karencji Pracownik – pod groźbą zwrotu części dodatkowych świadczeń 

określonych w § 4 niniejszej umowy poniesionych przez Pracodawcę – nie może:
a) rozwiązać umowy o pracę za wypowiedzeniem,
b)  rozwiązać bez uzasadnienia umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy Pracodawcy z powodu naruszenia pod

stawowych obowiązków wobec niego,
c)  rozwiązać bez uzasadnienia umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu mobbingu i przyczyn określonych 

w art. 52 Kodeksu pracy,
d)  zostać zwolniony przez Pracodawcę bez wypowiedzenia ze swojej winy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy.

3. W razie wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt a–d Pracownik ma obowiązek zwrotu Pracodawcy 
kosztów poniesionych na jego naukę z tytułu dodatkowych świadczeń określonych w § 4 niniejszej umowy (opłata 
semestralna, ryczałt na materiały szkoleniowe) w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po zakończeniu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo do okresu zatrudnienia w trakcie nauki. 

4. Pracownik nie ma obowiązku zwrotu Pracodawcy kosztów wymienionych w ust. 3, jeżeli w sposób uzasadnio
ny rozwiązał umowę o pracę:
a)   za wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia z powodu mobbingu,
b)  bez wypowiedzenia z powodu naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec niego. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt a–d, zwrot proporcjonalnych kosztów na
stępuje na rachunek Pracodawcy w ciągu 14 dni od wezwania Pracodawcy, chyba że Pracodawca zrezygnuje z ta
kiego żądania, o czym pisemnie poinformuje Pracownika. 

6. Pracodawca nie może się domagać od Pracownika zwrotu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy oraz za zwol
nienia z części albo całego dnia pracy w celu punktualnego przybycia na obowiązkowe i fakultatywne zajęcia. 

§ 6. [Wypowiedzenie umowy]
1.  Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Złożenie wypowiedzenia jest dopuszczalne w następujących przypadkach:

a)   pogorszenia sytuacji ekonomicznej Pracodawcy, jego upadłości lub likwidacji,
b)   sytuacji losowych,
c)   wykorzystywania urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy niezgodnie z ich przeznaczeniem,
d)  niewypełnienia przez Pracownika obowiązków związanych z dokształcaniem przez niezaliczenie przedmio

tów lub egzaminów i w konsekwencji skreślenia go przez uczelnię, szkołę lub instytucję szkoleniową z listy 
słuchaczy.
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§ 7. [Odstąpienie od umowy]
1. Strony mogą odstąpić od niniejszej umowy bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych w terminie 

10 dni od dnia jej zawarcia.
2. Odstąpienie może nastąpić wyłącznie w następujących przypadkach:

a)  wręczenia Pracownikowi pisma rozwiązującego stosunek pracy w pierwszym dniu podjęcia dokształcania bez 
względu na tryb tego rozwiązania,

b) braku predyspozycji Pracownika do podjęcia dokształcania,
c)  wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających podjęcie Pracownikowi dokształcania.

§ 8. [Postanowienia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio art. 1031–1036 Kodeksu pracy 

i przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
  Małgorzata Nowicka  Mariusz Kowalski – Prezes zarządu
…………………………………..........…..  ...….................…………………………………..
 podpis pracownika podpis pracodawcy

Wzór 4. Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ OBOWIĄZUJACY W LOGIC SP. Z O.O.

§ 1. [Postanowienia ogólne]
1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności 

przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
2. Pracownicy Spółki podnoszą kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy oraz na indywidualny wniosek 

pracownika – za zgodą pracodawcy.
3. Wszystkie szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, niezależnie od strony wykazującej 

inicjatywę, muszą być realizowane na podstawie pisemnych wniosków akceptowanych zgodnie z niniejszym regu
laminem.

4. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, 
w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

§ 2. [Świadczenia obowiązkowe]
1. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują następujące świadczenia obowiązkowe:

a)  urlop szkoleniowy,
b)  zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia 

oraz na czas ich trwania.
2. Za czas urlopu szkoleniowego i zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
3. W przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika poza siedzibą Spółki w granicach ad

ministracyjnych Warszawy za czas niezbędny na przybycie na obowiązkowe zajęcia (i jednocześnie za czas nie
zbędny na powrót do miejsca pracy – po obowiązkowych zajęciach kończących się przed końcem czasu pracy dane
go pracownika w danym dniu) przyjmuje się 1 godzinę.

4. Zwolnienie z całości dnia pracy dotyczy tych obowiązkowych zajęć, których czas trwania w pełnym zakresie 
pokrywa się z czasem pracy pracownika w danym dniu.

5. Zwolnienie z części dnia pracy dotyczy tych obowiązkowych zajęć, których czas trwania w niepełnym zakresie 
pokrywa się z czasem pracy pracownika w danym dniu.

§ 3. [Urlop szkoleniowy]
1. Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikom wyłącznie na egzaminy kończące dokształcanie.
2. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:
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a)  6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
b)  6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
c)  6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
d)  21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie 

do egzaminu dyplomowego.
3. Urlopu szkoleniowego udziela się na dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go 

rozkładem czasu pracy.
4. Podstawą do udzielenia urlopu szkoleniowego jest każdorazowo indywidualny wniosek pracownika, skiero

wany do jego bezpośredniego przełożonego. 
5. Pracownik jest zobowiązany złożyć wniosek przynajmniej na 3 dni robocze przed wnioskowanym terminem 

urlopu. Po zaakceptowaniu przez bezpośredniego przełożonego wniosek jest przekazywany do Działu szkoleń 
i rozwoju zawodowego.

6. Termin wykorzystania urlopu szkoleniowego powinien być każdorazowo uzgodniony z pracodawcą.
7. Urlop szkoleniowy powinien być wykorzystany przed egzaminem kończącym dokształcanie.
8. Urlop szkoleniowy nie może kolidować z bieżącymi zadaniami wykonywanymi przez pracownika, organizacją 

pracy oraz innymi ważnymi potrzebami pracodawcy.

§ 4. [System szkoleń]
1. System szkoleń i podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności pracowników w Spółce składa się z następują

cych elementów:
a)  określania potrzeb szkoleniowych organizacji i pracowników za pomocą prowadzonych badań,
b)  opracowania planu szkoleń,
c)  wprowadzenia planu w życie,
d)  oceny przebiegu oraz efektów szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności pracow

ników.
2. Podstawą do realizacji szkoleń dla pracowników Spółki jest plan szkoleń przyjmowany w grudniu roku 

poprzedzającego. Plan szkoleń i podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności pracowników powstaje na podsta
wie systemu identyfikacji potrzeb szkoleniowych, realizowanego przez Dział szkoleń i rozwoju zawodowego, 
zgodnie z:
a) wytycznymi i zaleceniami Zarządu Spółki,
b)  wnioskami i uwagami dotyczącymi dotychczas realizowanych programów szkoleniowych,
c)  informacjami pochodzącymi z raportów dotyczących ocen pracowniczych,
d)  rezultatami badań potrzeb szkoleniowych pracowników i kadry kierowniczej przeprowadzanych przez Dział 

szkoleń i rozwoju zawodowego przynajmniej dwa razy w danym roku kalendarzowym,
e)  wnioskami z rozmów z poszczególnymi pracownikami i ich przełożonymi,
f)  możliwościami finansowymi Spółki w danym roku.

§ 5. [Dodatkowe potrzeby szkoleniowe]
1. Na podstawie odpowiednio umotywowanego wniosku pracownika, popartego przez jego bezpośredniego 

przełożonego i przełożonego wyższego szczebla, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników może być 
realizowane poza planem jako dodatkowe potrzeby szkoleniowe.

2. Dodatkowe potrzeby szkoleniowe (niewynikające bezpośrednio z planu szkoleń) są zgłaszane pisemnie do 
Kierownika Działu szkoleń i rozwoju zawodowego przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą rozpoczę
cia danego szkolenia w celu uzyskania jego akceptacji. Podstawą decyzji o akceptacji danego wniosku jest przede 
wszystkim merytoryczne uzasadnienie danej potrzeby i wielkość danego przedsięwzięcia szkoleniowego, które po
winny mieścić się w ramach budżetu szkoleń na dany rok.

3. W sytuacji przekroczenia budżetu szkoleń na dany rok decyzję o realizacji zgłoszonej dodatkowej potrzeby 
szkoleniowej podejmuje Zarząd Spółki. Dotyczy to zarówno szkoleń organizowanych na potrzeby danych ko
mórek organizacyjnych, jak też wszelkich indywidualnych form podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zgła
szanych przez pracowników oraz wszelkich szkoleń pozyskiwanych na rzecz Spółki w ramach różnorodnych 
form współpracy (np. wymiany barterowej lub wzajemnego świadczenia usług) z podmiotami prowadzącymi 
szkolenia.
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§ 6. [Realizacja potrzeb szkoleniowych na podstawie wniosków]
1. Wnioski dotyczące szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji, przewidzianych w planie szkoleń i pod

noszenia kwalifikacji oraz umiejętności pracowników, muszą być zaakceptowane przez kierownika danej komórki 
organizacyjnej, menedżera wyższego rzędu oraz akceptowane przez kierownika Działu szkoleń i rozwoju zawodo
wego.

2. Wzory wniosków dotyczących zgłaszania potrzeb szkoleniowych stanowią załączniki do niniejszego regula
minu.

3. Zaakceptowany wniosek dotyczący danego przedsięwzięcia szkoleniowego dla pracowników (w postaci 
np. szkoleń, kursów, studiów) jest podstawą do jego faktycznej realizacji.

4. Menedżerowie występujący z wnioskami o umożliwienie podwyższania kwalifikacji zawodowych podleg
łych im pracowników w formie np. kursów, szkoleń i studiów, zgodnych z przyjętym planem szkoleń, występu
ją z wnioskami o pokrycie w całości przez Spółkę kosztów tych form podwyższania kwalifikacji lub umiejętno
ści pracowników. 

5. Pracownicy występujący z indywidualnymi wnioskami o zgodę na podwyższanie kwalifikacji zawodo
wych w formie kursów, szkoleń i studiów mogą uzyskać pokrycie kosztów w całości lub dofinansowanie po
szczególnych przedsięwzięć w określonej wysokości. Indywidualny wniosek pracownika w tej sprawie powi
nien zawierać określenie wysokości finansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

6. W przypadku szkoleń realizowanych za zgodą pracodawcy pełne pokrycie kosztów szkolenia może mieć miejs
ce pod warunkiem przepracowania przez pracownika co najmniej 1 roku w Spółce oraz ścisłego związku meryto
rycznego wybranego szkolenia z wykonywaną pracą.

7. W przypadku pokrycia dofinansowania przekraczającego jednorazowo kwotę 10 000 zł konieczne jest pisem
ne, dodatkowe uzasadnienie potrzeby szkoleniowej przez bezpośredniego przełożonego.

§ 7. [Warunek pozostawania w zatrudnieniu]
1. W przypadku pokrycia kosztów szkolenia lub dofinansowania podnoszenia kwalifikacji przez pracownika 

przekraczających kwotę 20 000 zł pracownik jest zobowiązany do przepracowania w Spółce 3 lat po ukończeniu 
dokształcania.

2. Obowiązek przepracowania określonego czasu w Spółce dotyczy zarówno pracowników odbywających szko
lenie z inicjatywy pracodawcy, jak i podnoszących kwalifikacje za jego zgodą.

3. W przypadku zobowiązania pracownika do przepracowania określonego czasu w Spółce konieczne jest za
warcie pisemnej umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w której zostaną określone prawa i obowiązki 
stron, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. [Zakończenie dokształcania]
1. Każdy pracownik Spółki, który korzysta z ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracodaw

cę, jest zobowiązany przedstawić w Dziale szkoleń i rozwoju zawodowego pisemną informację po zakończeniu 
szkolenia (lub po zakończeniu doskonalenia w innej formie) dotyczącą jego rezultatów i przydatności dla swojej 
dalszej pracy zawodowej.

2. Pisemna informacja po zakończeniu szkolenia nie wyklucza przeprowadzenia przez Dział szkoleń i rozwoju 
zawodowego dodatkowych badań, ankiet lub wywiadów dotyczących poszczególnych przedsięwzięć szkolenio
wych.

§ 9. [Postanowienia końcowe]
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cy

wilnego. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. 

  ….................…………………………………..
  podpis pracodawcy
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2.12.  Składkowo-podatkowe skutki przyznania świadczeń  
dla dokształcających się pracowników

Pracodawca może sfinansować za dokształcającego się pracownika np. koszty czesnego, opłaty za egzaminy, koszty dojaz
du, zakwaterowania, wyżywienia, zakupu podręczników czy innych materiałów szkoleniowych. W każdym przypadku udzie
lenie takiego wsparcia przez pracodawcę ma charakter uznaniowy. Podjęcie przez niego decyzji o sfinansowaniu pracowniko
wi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowych, nieobowiązkowych świadczeń powoduje, że pracodawca ma prawo 
zobowiązać takiego pracownika do odpracowania u niego pewnego okresu po zakończeniu nauki, a w razie naruszenia tego 
warunku – do zwrotu proporcjonalnych kosztów nauki. W celu zabezpieczenia swoich roszczeń pracodawca powinien w umo
wie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo w przepisach wewnętrznych określić szczegółowo np.:
■	 rodzaj fakultatywnych świadczeń pieniężnych, do których sfinansowania się zobowiązał, np. czesne, opłaty za egza

min, wydatki za materiały szkoleniowe, koszty przejazdu i zakwaterowania oraz ich wysokość w formie np. pełnej 
refundacji lub częściowego dofinansowania,

■	 sposób przekazania tych świadczeń (np. na rachunek uczelni lub instytucji szkoleniowej, na konto pracownika, 
w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach),

■	 sposób udokumentowania przez pracownika prawa do świadczeń (np. potwierdzeniem przelewu, zaświadczeniem 
o przystąpieniu do egzaminu).
Generalnie przepisy zwalniają ze składek i podatku pełną wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę, zgod

nie z odrębnymi przepisami, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika (m.in. 
art. 1031–1036 Kodeksu pracy), z wyłączeniem wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego lub zwolnienia z części 
lub z całości dnia pracy (§ 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w spra
wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i art. 21 ust. 1 
pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

!  UWAGA
Zwolnienie ze składek i z podatku nie obejmuje wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego oraz za 
czas zwolnienia z części bądź z całości dnia pracy.

2.12.1. Zwolnienie z PIT dokształcających się pracowników
Pracodawca finansujący pracownikowi świadczenia związane ze zdobywaniem lub pogłębianiem przez niego wiedzy 

zazwyczaj zastanawia się, kiedy i w jakich warunkach takie finansowanie generuje przychód podatkowy pracownika, 
a kiedy nie. 

Zdaniem organów podatkowych, po stronie pracowników, którzy zdobywają lub pogłębiają swoją wiedzę zawodo
wą za zgodą pracodawcy albo z jego inicjatywy powstaje przychód ze stosunku pracy. Bez znaczenia w tym przypadku 
jest, czy pracownik otrzymuje zwrot kosztów związanych z odbywaną nauką, czy świadczenie niepieniężne. Stanowis
ko to potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2015 r., 
IBPBII/1/415942/14/BJ. Czytamy w niej:

MF  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że 
dofinansowanie pracownikowi kosztów kursów lub studiów na podstawie art. 1031 § 1 Kodeksu pracy, od-
bywanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa 

w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ten może jednak korzystać ze zwolnienia z pdof. Ustawa przewiduje bowiem (patrz art. 21 ust. 1 pkt 90 
updof), że zwolnione z podatku dochodowego są te świadczenia, które wynikają z przepisów prawa pracy (względnie 
z przepisów szczególnych przewidzianych dla niektórych branż czy zawodów):

§   Wolne od podatku dochodowego są:
(...) wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami (Kodeks pracy oraz przepisy szczególne 
przewidziane dla niektórych branż czy zawodów – przyp. red.) przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlo-
pu szkoleniowego.

Na podstawie przepisów prawa pracy pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawo
dowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie, 
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ale tylko wówczas, gdy jest to podnoszenie kwalifikacji zawodowych (w znaczeniu zdobywania lub uzupełniania wie
dzy i umiejętności) przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Organy podatkowe w wydawanych 
interpretacjach podkreślają, że warunkiem zastosowania do tych świadczeń zwolnienia na podstawie przywołanego 
wcześniej art. 21 ust.1 pkt 90 updof jest, że zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji przez pracownika odbywa się za 
zgodą lub z inicjatywy pracodawcy i jest związane z pracą, którą pracownik wykonuje. Oto fragment interpretacji indy
widualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 czerwca 2012 r., IBPBII/1/415336/12/MK:

MF  Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne oraz przedstawiony stan faktyczny, należy uznać, iż poniesio-
ny przez pracodawcę koszt opłaty za studia inżynierskie, odbywane co prawda z inicjatywy pracownika, ale 
za zgodą pracodawcy, stanowi przychód pracownika korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie 

art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Należy jednak zauważyć, iż zwolnienie to będzie przysługiwało, jeżeli istnieje związek zdobywanej wiedzy czy umiejętnoś-

ci z zakresem obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy (aktualnych, jak również w przyszłości).

Podobnie stwierdził  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2015 r., 
IPPB2/4511178/154/LS. Czytamy w niej, że:

MF  Mając na uwadze powołane powyżej przepisy stwierdzić należy, iż kwota dofinansowania przez Wniosko-
dawcę, jako pracodawcę kosztów związanych z dokształcaniem nauczycieli, w postaci studiów podyplomo-
wych  oraz  kursów  kwalifikacyjnych  odbytych  za  skierowaniem  pracodawcy,  które  zostały  wymienione 

w opisie zdarzenia przyszłego, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego Wnioskodawca nie powinien potrącać nauczycielom 
podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Aby uniknąć wątpliwości co do zakresu stosowania zwolnienia z podatku do świadczeń przyznanych pracowniko
wi na naukę, warto zawrzeć umowę, w której zostaną sprecyzowane koszty, jakie pracodawca poniesie za pracownika 
w związku z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych. Z całą pewnością warto również uzyskać interpreta
cję indywidualną co do możliwości stosowania zwolnienia w konkretnych przypadkach. 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku szkoleń odbywających się w godzinach pracy, w których udzia
łu pracownik nie może odmówić, ponieważ są ściśle powiązane z pracą wykonywaną u tego pracodawcy (np. wzięcie 
udziału w szkoleniu z nowej wersji oprogramowania komputerowego, z którego pracownicy korzystają w trakcie wyko
nywania pracy). W takim przypadku nie powinno być w ogóle mowy o rozpoznawaniu przychodu po stronie pracowni
ka biorącego udział w tego rodzaju szkoleniach. Nie każde bowiem świadczenie, z którego korzysta pracownik, a które 
zapewniane jest mu przez pracodawcę, musi skutkować przychodem u tego pracownika. Aby pracownik je uzyskał, nie
odpłatne świadczenie musi generować po jego stronie realną korzyść determinowaną zaoszczędzeniem lub wzbogace
niem. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny w  wyroku z 8 lipca 2014 r. (K7/13), w którym czytamy:

TK   (...) gdy nieodpłatne świadczenie zostało przyjęte jako warunek niezbędny do zgodnego z prawem wykona-
nia pracy – po stronie pracownika nie pojawia się korzyść, która mogłaby być objęta podatkiem dochodo-
wym.

Już w poprzednich latach niektóre organy podatkowe uznawały, że w przypadku ww. szkoleń po stronie pra
cownika nie powinien w ogóle powstać przychód podatkowy. Przykładowo w interpretacji indywi dualnej Dy
rektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 października 2009 r., IBPBII/1/415582/09/BD,  czytamy, że:

MF  Zatem  w  przypadku  dokształcania  i  doskonalenia  zawodowego  pracownika  wyróżnić  można  sytuację,  gdy 
szkolenia są niezbędne dla wykonywania obowiązków zawodowych pracownika w firmie na danym stanowi-
sku, np. szkolenie z nowej wersji programu komputerowego dla pracownika, który używa tego programu, szko-

lenie pracownika organu podatkowego z zakresu podatków. Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek, wówczas koszty 
ponoszone za takie szkolenie przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika i nie podlegają opodatkowaniu.

Aby upewnić się, czy w danym przypadku powstanie przychód, radzimy wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej. 

2.12.2.  Przychody osób współpracujących  
z tytułu finansowania kosztów ich kształcenia

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą zgłosić do ZUS tzw. osoby współpracujące.
W przypadku finansowania przez podatników osobom współpracującym kosztów kształcenia uzyskują one przychód 

zwolniony od podatku. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 updof zwalnia się od podatku wartość świadczeń w naturze 
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i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepi
sów o podatku od spadków i darowizn. Osoby współpracujące zaliczają się do I grupy podatkowej w rozumieniu tych 
przepisów.

SŁOWNICZEK

Za osoby współpracujące uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, ro-
dziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domo-
wym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia. Oso-
bami współpracującymi nie są osoby, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

2.12.3. Składki ZUS
Wartość dodatkowych świadczeń przyznanych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy przez pracodawcę na podno

szenie kwalifikacji zawodowych pracownika, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym 
kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy, nie stanowi podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. 

Świadczenia te nie stanowią też podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
Wyłączenie ze składek na ubezpieczenia społeczne i ze składki zdrowotnej nie obejmuje jednak wynagrodzeń otrzy

mywanych przez pracownika za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z całości lub części dnia pracy 
w związku z nauką.

Inaczej jest natomiast w sytuacji pracownika, który podejmuje naukę bez inicjatywy pracodawcy. Ponieważ w takim 
przypadku przepisy Kodeksu pracy nie przewidują wypłaty żadnych świadczeń, to gdyby pracodawca przyznał pracow
nikowi takie świadczenia, stanowiłyby one podstawę do naliczenia składek ZUS.

Tabela 2. Opodatkowanie i oskładkowanie dodatkowych świadczeń dla dokształcającego się pracownika

Rodzaj świadczenia

Czy przysługuje 
zwolnienie  

podatkowe/ 
/składkowe

Przykład Komentarz

1 2 3 4

Refundacja kosztów 
kształcenia związanego 
z wykonywaną pracą

TAK Pracownik działu promocji zamierza 
podjąć studia na wydziale zarządza
nia i marketingu. Pracodawca wyra
ził na to zgodę i będzie opłacał kosz
ty studiów pracownika na podstawie 
faktury otrzymanej z uczelni.

Zwolnienie z podatku ponoszonych 
przez pracodawcę kosztów kształ
cenia pracownika jest możliwe, je
żeli zdobywana przez pracownika 
wiedza i umiejętności mają związek 
z wykonywaną przez niego pracą 
określonego rodzaju lub na określo
nym stanowisku.

Częściowe dofinanso
wanie kosztów kształ
cenia związanego z wy
konywaną pracą

TAK Pracodawca wyraził zgodę na refun
dację 50% kosztów czesnego opła
canego przez pracownika, który 
podjął studia z własnej inicjatywy 
na kierunku zgodnym z wykonywa
ną przez niego pracą. Prawa i obo
wiązki stron wynikające z podnosze
nia kwalifikacji zawodowych przez 
pracownika zostały uregulowane 
w umowie szkoleniowej.

Umowa z pracownikiem podnoszą
cym kwalifikacje zawodowe może 
przewidywać częściową refundację 
kosztów kształcenia. Tak przekaza
ne pracownikowi świadczenie jest 
zwolnione z podatku.

Refundacja kosztów 
kształcenia niezwiąza
nego z wykonywaną 
pracą

NIE Pracodawca zamierza opłacić za pra
cowników, zatrudnionych na stano
wiskach specjalistów ds. analiz, kurs 
pilota. Jest to forma nagrody za po
nadprzeciętne wypełnianie przez te 
osoby obowiązków pracowniczych.

Zwolnieniem nie są objęte koszty 
szkoleń niezwiązane z pracą wyko
nywaną przez pracownika.
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1 2 3 4

Dofinansowanie kosz
tów kształcenia nie
związanego z wykony
waną pracą

NIE Pracownik zatrudniony jako admi
nistrator dokumentacji rozpoczął 
studia zaoczne na kierunku ochro
na środowiska. Pracodawca, któ
ry prowadzi działalność w zakre
sie budownictwa, wyraził zgodę na 
częściowe dofinansowanie kosztów 
studiów pracownika (w wysokości 
30%). Studia nie mają jednak związ
ku ani z aktualnie wykonywaną 
przez pracownika pracą, ani w przy
szłości u tego pracodawcy, ponieważ 
jego przedmiot działalnoś ci nie ma 
związku z zakresem studiów, jakie 
podjął pracownik.

Świadczenie przekazane pracow
nikowi na dokształcanie w postaci 
częściowego finansowania studiów 
niemających związku z wykonywa
ną pracą nie są zwolnione z podat
ku (np. interpretacja Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 26 kwietnia 
2011 r., ILPB1/41562/114/AA).

Refundacja kosztów 
kształcenia pracowni
ków na przyszłe potrze
by pracodawcy

TAK W związku z planowanym rozszerze
niem działalności firmy o sprzedaż 
artykułów gospodarstwa domowe
go pracodawca zamierza sfinanso
wać pracownikom szkolenie skutecz
nej sprzedaży. Jeden z pracowników, 
któremu pracodawca chce sfinan
sować takie studia, pracuje w dzia
le logistycznym i jego praca nie ma 
związku ze szkoleniem.

Jeżeli pracodawca planuje prze
niesienie pracownika na inne sta
nowisko, to mimo że zdobywana 
przez niego wiedza nie jest zwią
zana z aktualnie wykonywaną 
pracą, lecz z pracą, jaką będzie 
wykonywać w przyszłości, orga
ny podatkowe uznają, że tak prze
kazane świadczenie jest zwol
nione z podatku (np. interpre
tacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z 8 czerwca 2012 r., 
IBPBII/1/415244/12/AA).

Refundacja kosztów 
kształcenia poniesio
nych przed rozpoczę
ciem pracy przez pra
cownika

NIE Pracownik zatrudniony w dziale per
sonalnym od roku studiuje na kie
runku: zarządzanie zasobami ludz
kimi. Pracodawca rozważa zwrot 
kosztów poniesionych przez pracow
nika z tego tytułu za okres przed roz
poczęciem zatrudnienia w firmie.

W przypadku pracowników pobiera
jących naukę przed zatrudnieniem 
i kontynuujących ją w czasie zatrud
nienia zwrot przez pracodawcę kosz
tów kształcenia poniesionych przed 
nawiązaniem stosunku pracy jest 
przychodem tej osoby podlegającym 
opodatkowaniu.

Refundacja kosztów 
kształcenia w trakcie 
podnoszenia kwalifika
cji zawodowych

TAK Pracownica rozpoczęła przed rokiem 
podyplomowe studia zaoczne na wy
dziale prawa, nie informując o tym 
pracodawcy. Obecnie pracownica 
zarządza działem personalnym i wy
stąpiła do pracodawcy o pokrywa
nie dalszych kosztów jej kształcenia. 
Pracodawca wyraził zgodę.

Możliwe jest pokrywanie kosz
tów kształcenia w trakcie podno
szenia kwalifikacji zawodowych 
przez pracowników, gdy pracodaw
ca wyrazi na to zgodę. Takie świad
czenie jest zwolnione z opodatko
wania (np. interpretacja indywi
dualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 12 stycznia 2012 r., 
ILPB2/4151007/11–3/AJ).

Refundacja kosztów 
kształcenia bez umowy 
szkoleniowej

TAK Pracodawca wyraził zgodę na po
krywanie kosztów kształcenia pra
cownika. Jest ono związane z wy
konywaną przez pracownika pracą. 
Pracodawca nie zawarł jednak z pra
cownikiem umowy przewidującej 
jego pozostanie w zatrudnieniu po 
ukończeniu podnoszenia kwalifika
cji zawodowych.

Aby tak przekazane świadcze
nie było zwolnione z podatku, nie 
jest wymagane zawarcie z pra
cownikiem umowy o podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, jeże
li pracodawca wyraził na to zgo
dę (np. interpretacja indywidu
alna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 21 maja 2013 r., 
IPPB2/415246/132/MG).
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1 2 3 4

Refundacja dodatko
wych kosztów związa
nych z kształceniem 
(kosztów przejazdu, 
zakwaterowania, szko
lenia oraz wyżywienia) 

TAK W związku ze szkoleniem pracow
ników pracodawca z własnej inicja
tywy sfinansował zatrudnionym, 
oprócz kosztów szkolenia, także 
koszty przejazdu na szkolenie, za
kwaterowania oraz wyżywienia.

Pracodawca może przyznać pracow
nikowi podnoszącemu kwalifikacje 
zawodowe dodatkowe świadczenia, 
np. pokryć opłaty za kształcenie, 
przejazd, podręczniki i zakwatero
wanie. W związku z użyciem sfor
mułowania „w szczególności” ka
talog dodatkowych świadczeń jest 
otwarty. Jednak muszą one mieć 
związek z podnoszeniem kwalifika
cji przez pracownika, gdy odbywa 
się ono z inicjatywy lub za zgodą 
pracodawcy oraz ma związek z pra
cą wykonywaną przez pracownika. 
W takim przypadku dodatkowe kosz
ty ponoszone przez pracodawcę na 
dokształcanie pracownika są zwol
nione z podatku (np. interpretacja 
indywidualna Dyrektora Izby Skar
bowej w Poznaniu z 10 maja 2013 r., 
ILPB1/415–154/13–4/AMN).

PrzykłaD 15
Pracodawca opłaca pracownikowi czesne za studia zaoczne związane z jego pracą w kwocie 500 zł miesięcznie. 
Pracownik otrzymuje miesięcznie pensję zasadniczą w wysokości 3200 zł, ma prawo do zwykłych kosztów uzy
skania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. W kwietniu pracodawca opłacił pracownikowi koszty bile
tów kolejowych na przejazdy do miejsca kształcenia i z powrotem w wysokości 200 zł. Sfinansował mu też udo
kumentowane koszty zakwaterowania w mieście akademickim w kwocie 300 zł miesięcznie (za noclegi z soboty 
na niedzielę – w tych dniach odbywają się zajęcia). Razem przychody pracownika z tytułu jego kształcenia wy
niosły za kwiecień 500 zł + 200 zł + 300 zł = 1000 zł. Ponieważ studia pracownika są związane z jego pracą, to 
cała ta kwota jest zwolniona od podatku oraz od składek i stanowi koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy. 
Lista płac na dany miesiąc powinna wyglądać następująco:

Tabela 3. Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia oraz dofinansowania do nauki

Lp. Wyszczególnienie Kwota (zł)

1. Wynagrodzenie zasadnicze 3200,00

2. Czesne 500,00

3. Zwrot kosztów biletów kolejowych 200,00

4. Zwrot kosztów zakwaterowania 300,00

5. Przychody łącznie (suma poz. 1 do poz. 4) 4200,00

6. Przychody do opodatkowania [poz. 5 – (poz. 2 + poz. 3 + poz. 4)] 3200,00

7. Brutto (poz. 6) 3200,00

8. Podstawa wymiaru składek emerytalnorentowych (poz. 6) 3200,00

9. Podstawa wymiaru składki chorobowej i wypadkowej (poz. 6) 3200,00

10. Składka emerytalna (poz. 8 x 9,76%) 312,32

11. Składka rentowa (poz. 8 x 1,5%) 48,00

12. Składka chorobowa (poz. 8 x 2,45%) 78,40

13. Razem składki (poz. 10 + poz. 11 + poz. 12) 438,72

14. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 8 – poz. 13) 2761,28
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15. Składka zdrowotna do ZUS (poz. 14 x 9%) 248,52

16. Składka zdrowotna do odliczenia od podatku (poz. 14 x 7,75%) 214,00

17. Koszty uzyskania przychodu 111,25

18. Ulga podatkowa 46,33

19. Podstawa opodatkowania (po zaokr.) (poz. 6 – poz. 13 – poz. 17) 2650,00

20. Podatek (poz. 19 x 18% – poz. 18) 430,67

21. Zaliczka na podatek (po zaokr. do US) (poz. 20 – poz. 16) 217,00

22. Do wypłaty (poz. 5 – poz. 2 – poz. 3 – poz. 4 – poz. 13 – poz. 15 – poz. 21) 2295,76

W sytuacji gdy kształcenie pracownika nie ma związku z wykonywaną pracą (aktualnie lub w przyszłości u da
nego pracodawcy), zwolnienie od podatku nie znajdzie zastosowania. Świadczenia dla pracownika w związku 
z tym kształceniem będą również oskładkowane. W konsekwencji świadczenia od pracodawcy będą zaliczane do 
podstawy opodatkowania oraz do podstawy wymiaru składek ZUS.

2.12.4. Koszt nauki a koszt pracodawcy
W kwestii kwalifikacji kosztów szkoleń oraz innych świadczeń z nimi związanych do kosztów uzyskania przychodów pra

codawcy przyjmuje się, że nakłady poniesione na rozwój zawodowy pracowników wpływają na jakość ich pracy, a zatem 
również na przychody pracodawcy z prowadzonej działalności. Należy zatem uznać, że wydatki te stanowią koszt podat
kowy. Jest to koszt ogólny działalności podmiotu. Takie stanowisko nie budzi zastrzeżeń organów podatkowych, w sytuacji 
gdy kształcenie pracownika ma związek z wykonywaną przez niego (aktualnie bądź w przyszłości u danego pracodawcy) 
pracą. Możliwe jest zatem kwestionowanie wydatków na kształcenie pracownika niezwiązane z działalnością pracodawcy 
lub pracą wykonywaną przez pracownika. Należy jednak przyjąć, że takie stanowisko nie ma uzasadnienia w przepisach, 
bowiem w takim przypadku pracownikowi nie przysługiwałoby zwolnienie od podatku. Świadczenie to byłoby zatem za
liczane do wynagrodzenia pracownika i jako jego składnik (w tym przypadku opodatkowany) również powinno stanowić 
koszt uzyskania przychodu jako wydatek na pracownika. Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przycho
du, zawarty w art. 16 ust. 1 updop (art. 23 ust. 1 updof), nie wyłącza takich wydatków na pracowników z kosztów uzyska
nia przychodów. Dofinansowanie przez pracodawcę kształcenia pracownika niezwiązanego z wykonywaną przez niego 
pracą można też traktować jako pozapłacowe świadczenie mające go motywować bądź jako formę nagrody dla pracowni
ka. W związku z tym należy uznać, że spełniona jest dyspozycja art. 15 ust. 1 updop (art. 22 ust. 1 updof).

!  UWAGA
Aby koszty poniesione przez pracodawcę na szkolenie pracownika mogły być bez ryzyka uznane za 
koszt uzyskania przychodów pracodawcy, musi istnieć związek między przedmiotem szkolenia a ro-

dzajem działalności pracodawcy.

PrzykłaD 16
Pracodawca sfinansował pracownikom zatrudnionym na stanowisku opiekunów górskich obozów sportowych 
dla młodzieży koszty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w warunkach terenowych i survivalu. W takim przy
padku pracodawca może zaliczyć koszty szkoleń tych pracowników do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli 
taki sam kurs zostałby sfinansowany np. pracownikom działu prawnego, to urząd skarbowy mógłby uznać, że nie 
ma podstaw do zaliczenia tego szkolenia do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy.

W przypadku szkoleń ogólnych może pojawić się konieczność wykazania przed urzędem skarbowym, że – mimo iż 
szkolenie nie jest bezpośrednio związane z przedmiotem działalności pracodawcy – dzięki podnoszeniu tych kwalifi
kacji pracownicy będą lepiej pracować, a tym samym będą mieć większy wpływ na wysokość przychodów osiąganych 
przez pracodawcę.

2.12.4.1. Koszty kształcenia własnego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Wydatki na kształcenie się osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą są kosztami ponoszo

nymi przez te osoby w celu osiągnięcia przychodów z tej działalności, jeśli zdobywana wiedza lub umiejętności mogą być 
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przydatne w prowadzonej przez te osoby działalności. W takich przypadkach, zważywszy że przepisy art. 23 ust. 1 updof 
nie wyłączają możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na kształcenie, istnieje możliwość 
zaliczania takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej. Potwierdza to 
m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2012 r. (IPPB1/41523/124/JB).

Decydując się na to, należy jednak pamiętać o ryzyku sporu z organami podatkowymi, które mogą twierdzić, że 
związek kształcenia z prowadzoną działalnością gospodarczą jest zbyt niewielki, aby zaistniała możliwość zaliczenia 
wydatków na kształcenie do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. przykła
dowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 marca 2012 r.,  IPTPB1/41523/122/KO). 
Przyjmuje się przy tym, że do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane również koszty kształcenia pono
szone przez podatników przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Dotyczy to np. kosztów aplikacji prawniczych 
(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 28 listopada 2012 r., I SA/Wr 1144/12, wyrok Wo
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 10 lipca 2013 r., I SA/Gd 626/13, oraz interpretacja indywidual
na Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 lipca 2013 r., ILPB1/415543/132/AG). Dotyczy to również kosztów 
kształcenia czy uzyskania niezbędnych uprawnień ponoszonych przez podatników przed poszerzeniem działalności 
gospodarczej o określone czynności. Przykładowo osoba fizyczna, która zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą 
w zakresie badania sprawozdań finansowych, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na kurs usłu
gowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub egzamin na biegłego rewidenta.

2.12.4.2. Koszty kształcenia osób współpracujących
Do kosztów uzyskania przychodów mogą być również zaliczane koszty kształcenia osób współpracujących z osobami 

prowadzącymi działalność gospodarczą, jeśli istnieje wyraźny związek między kierunkiem kształcenia a czynnościami 
wykonywanymi przez te osoby. Za kosztową kwalifikacją wydatków na kształcenie osób współpracujących przemawia 
również fakt, że tego rodzaju wydatki nie zostały wyłączone wprost z kosztów, tak jak wydatki na wynagrodzenia współ
pracujących członków rodziny. Potwierdzają to organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidu
alna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 października 2011 r. (IPTPB1/415122/112/KSU), w której czytamy, że:

MF  (...) wydatek poniesiony w związku ze szkoleniem na technika weterynarii żony Wnioskodawcy, będącej oso-
bą współpracującą, choć trudno go przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatny do prawidłowego 
wykonywania  obowiązków  i  zadań  przez  żonę,  może  stanowić  koszt  uzyskania  przychodów  prowadzonej 

przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem jego należytego udokumentowania.

Do kosztów uzyskania przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie mogą być natomiast 
zaliczane wydatki na kształcenie osób współpracujących, jeżeli nie istnieje wyraźny związek między kierunkiem kształ
cenia a czynnościami wykonywanymi przez te osoby. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, 
czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 marca 2011 r. 
(ITPB1/4151121a/10/DP) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 kwietnia 
2012 r. (ITPB1/41560/12/HD). W pierwszej ze wskazanych interpretacji czytamy, że:

MF  (...) złożony wniosek dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku z tytułu 
odbycia przez małżonkę Wnioskodawcy, jako osobę współpracującą studiów podyplomowych w zakresie 
Psychologii  Zarządzania  Personelem.  Wprawdzie  we  wniosku  wskazano,  że  wykształcenie  żony  będzie 

przydatne w prowadzonej działalności gospodarczej, a zdobyte kwalifikacje przyczynią się do lepszej pracy z per-
sonelem i klientami, jednakże w ocenie tutejszego organu, w przedstawionej sytuacji opisany wydatek nie spełnia 
kryterium celowości wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosko-
dawca bowiem prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego, a zatrudniony w niej personel  to czterech 
pracowników.  Uznać,  zatem  należy,  że  zarządzanie  taką  liczbą  pracowników,  jak  i  wykonywanie  działalności 
handlowej nie wymaga ukończenia studiów podyplomowych z zakresu psychologii zarządzania personelem. (...) 
Wydatki związane z dokształcaniem osoby współpracującej należy ocenić jako niespełniające kryterium celowoś-
ci, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie mogą 
one stanowić kosztów uzyskania przychodów.

PrzykłaD 17
Pracownicy biura rachunkowego zostali wysłani na szkolenie w zakresie najnowszych zmian w VAT. Świadczenia 
z tego tytułu będą w ich przypadku dochodem zwolnionym z opodatkowania, natomiast dla pracodawcy będzie 
to koszt prowadzonej działalności, rozpoznawany dla celów podatkowych.
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PrzykłaD 18
Przedsiębiorca świadczy usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych. W związku z tym faktem postanowił 
poszerzyć swoje umiejętności i wziął udział w kursie chirurgii drzew. W prowadzeniu działalności pomaga mu 
żona jako osoba współpracująca. Ona z kolei postanowiła poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pielęgnacji 
krzewów i trawników i wzięła udział w płatnym szkoleniu w tym zakresie. W obu przypadkach poniesione koszty 
będą stanowić koszt prowadzonej działalności, rozpoznawany dla celów podatkowych.

2.12.5. Rozliczenie zwrotu kosztów nauki
Jeżeli wystąpi sytuacja, że pracownik, który zawarł uprzednio z pracodawcą umowę szkoleniową, zwróci pracodaw

cy koszty nauki w całości lub w części (np. z powodu przerwania nauki), to pracodawca musi te kwoty wykazać w swo
ich przychodach z działalności (jeśli wcześniej zaliczył te wydatki do kosztów uzyskania przychodów). Dokonany przez 
pracownika zwrot kosztów nie wywoła skutków podatkowoskładkowych po jego stronie.

Tabela 4. Przykładowy sposób wyliczenia kwoty dofinansowania nauki podlegającej zwrotowi

Wyliczenie kwoty dofinansowania nauki podlegającej zwrotowi

Kwota sfinansowana przez pracodawcę (czesne) 28 800 zł

Okres obowiązywania umowy szkoleniowej 36 miesięcy

Rozwiązanie umowy o pracę 33 miesiące od ukończenia studiów

Kwota do zwrotu 2400 zł (3/36 x 28 800 zł)

Zwrot kosztów nauki następuje proporcjonalnie do czasu przepracowanego po zakończeniu nauki do dnia rozwią
zania umowy o pracę. Proporcjonalność jest rozumiana jako stosunek całego okresu zatrudnienia po dniu ukończenia 
nauki do okresu, na jaki została zawarta umowa szkoleniowa (tj. maksymalnie 3 lata).

2.12.6. Dokształcenie a VAT
Przy rozliczaniu VAT wątpliwości dotyczą przede wszystkim możliwości odliczania podatku naliczonego przy naby

waniu usług kształcenia oraz to, czy w związku z finansowaniem kształcenia pracowników oraz osób współpracujących 
należy naliczać VAT należny.

Usługi kształcenia mogą korzystać z różnych zwolnień od podatku. Niemniej jednak wiele usług kształcenia nie ko
rzysta ze zwolnienia od VAT. W konsekwencji cena ich nabycia zawiera VAT. Podatek taki może być odliczany na za
sadach ogólnych, a więc jeżeli usługi kształcenia służą działalności opodatkowanej podatnika (art. 86 ust. 1 ustawy 
o VAT). Dotyczy to zarówno usług kształcenia pracowników podatnika, jak i – w przypadku podatników będących 
osobami fizycznymi – usług kształcenia własnego podatników oraz usług kształcenia osób współpracujących z podat
nikami. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja 
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lutego 2010 r. (IPPP2/4431/103/MM), aktualna również 
w obecnym stanie prawnym. Czytamy w niej, że:

MF  (...) ponoszone wydatki na przeprowadzenie szkoleń związanych z poszerzeniem wiedzy i rozwojem umie-
jętności  pracowników  Wnioskodawcy  będą  w  sposób  pośredni  służyły  czynnościom  opodatkowanym,  bo-
wiem wydatki te są niezbędne do właściwego funkcjonowania Spółki. Tym samym Wnioskodawcy przysłu-

guje,  na  zasadach  ogólnych  przewidzianych  w  art.  86  ust.  1  ustawy  o  VAT,  prawo  do  obniżenia  kwoty  podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących powyższe wydatki, pod warunkiem, że nie wystę-
pują przesłanki ograniczające to prawo, wynikające z art. 88 ustawy o VAT.

Na marginesie należy zauważyć, że wskazana interpretacja dotyczyła nabywania usług kształcenia sfinansowanych 
częściowo dotacją. Fakt taki nie wpływa bowiem na możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu usług 
kształcenia.

!  UWAGA
Podatek VAT w przypadku usług kształcenia osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współ-
pracujących, a także pracowników, podlega odliczeniu na zasadach ogólnych, jeśli usługi kształcenia 

służą działalności opodatkowanej podatnika.
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Terminy odliczania VAT za szkolenia również są realizowane na zasadach ogólnych. Odliczymy VAT w rozliczeniu za 
okres, kiedy powstał obowiązek podatkowy u świadczącego usługę (w dniu wykonania usługi lub otrzymania zaliczki 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej), ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, kiedy otrzy
mamy fakturę, lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych (art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy o VAT).

Kupujący usługę szkoleniową musi się również zastanowić, czy wykonawca zastosował prawidłową stawkę. Na pod
stawię art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy podatnik nie odliczy VAT z faktury dokumentującej transakcję, która nie podlega 
VAT lub korzysta ze zwolnienia (np. wykonawca naliczył 23% zamiast zwolnienia). Mimo że nabywca zapłacił za nali
czony na fakturze VAT, nie będzie mógł odliczyć z niej podatku.

Szkolenia mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, gdy zaliczamy je do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifi
kowania (art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT w zw. z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 
2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania zwolnień – j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 736), które spełniają jeden z poniższych warunków, tj. są:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub
b)  świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie 

w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Ze zwolnienia mogą korzystać również świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane

2.13. Ewidencja wydatków na szkolenia w księgach rachunkowych
Wszelkie wydatki firmy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników ujmuje się w księgach ra

chunkowych na koncie zespołu 4 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”:
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”,
Ma różne konta („Bieżący rachunek bankowy”, „Kasa”, „Rozrachunki z dostawcami”,  „Rozliczenie zakupu”).

Jeśli pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy lub zwolnienie z całości 
lub części dnia pracy, to wynagrodzenie otrzymywane przez niego z tego tytułu jest ujmowane w księgach rachunko
wych na zasadach ogólnych jak wynagrodzenie zasadnicze.

W przypadku, gdy pracownik bez uzasadnionych przyczyn nie podejmuje podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji, to jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych na ten cel. W księ
gach rachunkowych zwrot kosztów będzie ewidencjonowany w zależności od daty wypłacenia tego świadczenia przez 
pracodawcę. I tak:
■	 jeśli pracodawca wypłacił świadczenie na rzecz pracownika w roku obrotowym, w którym powstało zobowiązanie 

pracownika do jego zwrotu – to ewidencja polega na pomniejszeniu kosztów na koncie 405 „Ubezpieczenia społecz
ne i inne świadczenia”:
Wn „Inne rozrachunki z pracownikami”,
Ma „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”;

■	 jeśli natomiast pracodawca wypłacił świadczenie na rzecz pracownika w innym roku obrotowym niż rok powstania 
zobowiązania pracownika do jego zwrotu – to ewidencja polega na uznaniu konta 760 „Pozostałe przychody opera
cyjne”:
Wn „Inne rozrachunki z pracownikami”,
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.
Fizyczne uregulowanie zobowiązania pracownika na rzecz firmy z tytułu zwrotu świadczeń podnoszących kwalifika

cje zawodowe zostanie zaewidencjonowane:
Wn „Bieżący rachunek bankowy” ew. konto „Kasa”,
Ma „Inne rozrachunki z pracownikami”.

Ewidencja kosztów szkolenia na przełomie roku
Każda firma, prowadząc księgi rachunkowe, ma obowiązek stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym 

m.in. zasady memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zasady istotności. Zasada:
■	 memoriału – nakazuje ująć w księgach rachunkowych danego roku wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie w nim 

nastąpiły, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1 uor),
■	 współmierności przychodów i kosztów – zobowiązuje jednostki do wyodrębnienia z ogółu zdarzeń gospodar

czych zarejestrowanych w księgach tych zdarzeń, które wpływają na wynik danego roku (art. 6 ust. 2, art. 39 
i 41 uor),
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■	 istotności – przewiduje takie zorganizowanie ewidencji, by zapewniała ona ujęcie i wyodrębnienie tych wszystkich 
zdarzeń gospodarczych, które są ważne (istotne) do oceny rzetelności przedstawionej sytuacji majątkowej i finanso
wej oraz wyniku finansowego (art. 4 ust. 3 uor).
Przekładając zastosowanie tych zasad w praktyce, należy stwierdzić, że koszty szkolenia powinny zostać ujęte w księ

gach rachunkowych roku, w którym dokonano ich zakupu. To, czy dana spółka zdecyduje się na rozliczanie takiego 
kosztu w czasie powinno wynikać ze wskazanej zasady istotności. Jeśli bowiem koszt szkolenia jest istotny, to należy go 
rozliczać w czasie. Należy przypomnieć, że każda jednostka samodzielnie powinna określić i zapisać w dokumentacji 
polityki rachunkowości przyjęte przez nią progi istotności.

Reasumując, jednostka może koszty szkolenia odbywającego się na przełomie roku:
■	 odnieść w całości, jednorazowo, w ciężar kosztów bilansowych,
■	 odnosić w ciężar kosztów bilansowych dwuetapowo, tj. jednorazowo część kosztów przypadających na kończący się 

rok obrotowy, którego to szkolenie dotyczy, oraz jednorazowo część kosztów przypadająca na nowy rok obrotowy,
■	 odpisywać w koszty co miesiąc przez okres trwania szkolenia.

Z punktu widzenia podatkowego koszty szkolenia pracownika są kosztami pośrednio związanymi z przychodami i są 
potrącane w dacie poniesienia (art. 15 ust. 4d updop i art. 22 ust. 5c updof). Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczają
cego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku 
stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Ustawy podatkowe za dzień 
poniesienia kosztu uzyskania przychodów (art. 15 ust. 4e updop i art. 22 ust. 5d updof) uważają dzień:

§   (...) na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury lub 
rachunku, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (ra-
chunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń mię-

dzyokresowych kosztów.

Zacytowana regulacja prawna jest jednak źródłem wątpliwości i sporów. Organy podatkowe w wydawanych inter
pretacjach podkreślają, że nie chodzi tu o jakiekolwiek ujęcie kosztu w księgach, lecz ujęcie go na koncie kosztowym. 
Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 2 maja 2013 r. (IPTPB3/42368/133/MF) 
stwierdził, że:

MF  (...) koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami stanowią koszt 
uzyskania przychodów w dacie, w której zostały uznane za koszty dla celów rachunkowych, z uwzględnie-
niem przyjętych przez Spółkę zasad rachunkowych w odniesieniu do rozliczania wydatków w czasie, bądź 

jednorazowego ujęcia ich jako koszty, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo bier-
nych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Sądy administracyjne natomiast twierdzą, że za dzień poniesienia kosztu należy uznawać ujęcie kosztu na jakimkolwiek 
koncie (niekoniecznie kosztowym). Przykładem jest wyrok NSA z 20 maja 2014 r., II FSK 1443/12. Stan faktyczny rozpa
trywanej sprawy dotyczył sytuacji, w której podatnik rozliczał w swoich księgach rachunkowych prowizje od kredytu za 
pomocą rozliczeń międzyokresowych kosztów, zaś podatkowo uznał zapłacone prowizje jednorazowo w dacie ich ujęcia 
w księgach rachunkowych (tj. w dacie wpisania wydatków dotyczących prowizji na podstawie dokumentów otrzymanych 
z banku). NSA stanął po stronie podatnika, który rozdzielił moment uznania wydatku (prowizji od kredytu) za koszt po
datkowy od momentu uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym, uzasadniając swoje stanowisko w sposób następujący:

NSA  O  dacie  poniesienia  kosztu  nie  mogą  bez  wyraźnego  odesłania  decydować  przepisy  prawa  bilansowego. 
Wprawdzie podatnicy mają, zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p., obowiązek prowadzenia ewidencji rachunko-
wej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), pod-

stawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a prowadzone na podstawie ustawy o ra-
chunkowości księgi rachunkowe są zarazem księgami podatkowymi w rozumieniu art. 193 § 1 Ordynacji podatkowej, 
to jednak według jednolitych, utrwalonych poglądów orzecznictwa, o uznaniu danego przysporzenia czy wydatku za 
przychód,  dochód  czy  koszt  podatkowy  decydują  wyłącznie  przepisy  prawa  podatkowego  (...)  Ponadto  należy  za-
uważyć,  że  zamieszczając  w  nawiasie  po  słowach  „ujęto  koszt  w  księgach  rachunkowych”  słowo  „zaksięgowano”, 
ustawodawca definiuje pojęcie ujęcia w księgach rachunkowych. (...) Ustawa o rachunkowości nie posługuje się poję-
ciem księgowania. (...) Za dzień poniesienia kosztu należy zatem uznać dzień wpisania do ksiąg rachunkowych wy-
datku na podstawie faktury. Skoro w księgach rachunkowych winny być wpisane chronologicznie wszystkie zdarze-
nia, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym (art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości), to dzień wpisania faktury 
(a także dzień wpisania wydatku na innej podstawie, np. noty bankowej) jest dniem poniesienia kosztu. Faktyczna 
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data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na mo-
ment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. Nie jest ona bowiem datą ujęcia kosztu, a je-
dynie datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu (...).

Rozbieżności w opiniach organów podatkowych i sądów administracyjnych powodują, że jeżeli jednostka zdecyduje 
się rozliczać koszty szkolenia w czasie, to dopóki nie uzyska interpretacji właściwego miejscowo dyrektora izby skar
bowej, nie będzie miała pewności, w jakim momencie uznać ów wydatek za koszt podatkowy. Należy jednak sądzić, że 
bezpieczniej jest uznać stanowisko prezentowane przez organy podatkowe, a więc uznające koszt za podatkowy w mo
mencie ujęcia w księgach na koncie kosztów, a nie ujęcia na koncie na przykład rozliczeń międzyokresowych czynnych.

Jeżeli opłata za szkolenie regulowana jest ratalnie, to w takim przypadku przepisy podatkowe (art. 15b updop 
i art. 24d updof) nakładają obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych o nieuregulowaną kwotę zobowiązania, jeś
li nie została ona opłacona w terminie:
■	 30 dni od daty upływu terminu płatności – w przypadku gdy termin płatności nie przekracza 60 dni, lub
■	 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów – w przypadku gdy termin płatności jest dłuż

szy niż 60 dni.
Zmniejszenia kosztu należy dokonać w miesiącu, w którym upływa 30. dzień od daty upływu terminu płatności lub 

odpowiednio 90. dzień od daty zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych.

PrzykłaD 19
Spółka otrzymała fakturę za kurs dla pracownika (VAT zw.). Jest to faktura za szkolenie, które odbędzie się w okre
sie od listopada 2015 r. do lipca 2016 r. Płatności dokonywane będą w 9 ratach na koniec każdego miesiąca.

Wariant 1 – koszty szkolenia odnoszone w całości, jednorazowo, w ciężar kosztów bilansowych już w listopadzie 
2015 r.

Ewidencja w księgach roku 2015:
1. 03.11.2014 r. – Zakup usługi szkoleniowej na okres listopad 2015 r. – lipiec 2016 r. – 5400 zł
 Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”    5400 
 Ma „Rozrachunki z dostawcami”    5400
2.  27.11.2015 r. – Zapłata pierwszej raty za usługę szkoleniową 600,00 zł (5400,00 zł : 9)
 Wn „Rozrachunki z dostawcami”  600
 Ma „Bieżący rachunek bankowy”  600 
3.  31.12.2015 r. – Zapłata drugiej raty za usługę szkoleniową 600,00 zł (5400,00 zł : 9)
 Wn „Rozrachunki z dostawcami”  600
 Ma „Bieżący rachunek bankowy” 600

Ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia Rozrachunki z dostawcami Bieżący rachunek bankowy

1)  5400 2)  600 5400  (1 600  (2

3)  600 600  (3

Ewidencja w księgach roku 2016
1.   Zapłata rat za poszczególne miesiące (od stycznia do lipca 2016 r.) za usługę szkoleniową 600,00 zł 

(5400,00 zł : 9)
 Wn „Rozrachunki z dostawcami”  600
 Ma „Bieżący rachunek bankowy”  600 

Bieżący rachunek bankowy Rozrachunki z dostawcami

600  (1 styczeń 1)  600 4200 (Sp.

600  (1 luty 1)  600

600  (1 marzec 1)  600

600  (1 kwiecień 1)  600

600  (1 maj 1)  600

600  (1 czerwiec 1)  600

600  (1 lipiec 1)  600
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Podatkowo: Jednorazowe zaliczenie kosztów szkoleń w całości do kosztów operacyjnych jednostki roku 
2015 (patrz operacja 1) nie może być uznane dla celów podatku dochodowego (nawet jeśli kwota szkolenia 
nie jest wysoka). Koszty te przekraczają bowiem rok podatkowy. Dlatego też w rozpatrywanym przypad
ku w listopadzie 2015 r. jednostka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę 1200 zł 
(2 miesiące × 600 zł), zaś w styczniu 2016 r. może uznać za koszt uzyskania przychodu kwotę 4200 zł 
(7 miesięcy × 600 zł).
W rozpatrywanym przypadku zapłata dokonywana jest w ratach. Dlatego też, stosownie do literalne
go brzmienia art. 15b updop i art. 24d updof, wystąpi obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów 
w związku z upływem 90 dni od daty zaliczenia kosztów szkolenia do kosztów uzyskania przychodów. Po
twierdza to np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 kwietnia 2014 r. 
(IBPBI/1/41587/14/KB). Dlatego też w kwietniu 2016 r. należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodu 
o kwotę 1800 zł. Kwota ta, zakładając terminowość płatności poszczególnych rat (na koniec każdego miesią
ca), będzie ponownie stawała się kosztem uzyskania przychodów w maju, czerwcu i lipcu 2016 r. w kwotach 
po 600 zł.
Należy także zwrócić uwagę, że orzecznictwo sądowe nie podziela takiego sposobu interpretowania przepisów 
o korekcie kosztów podatkowych. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 marca 
2014 r. (III SA/Wa 2328/13 – wyrok nieprawomocny) uznano, że zakup na raty nie podlega ograniczeniom wyni
kającym z art. 15b updop i art. 24d updof.

Wariant 2 – Koszty szkolenia odniesione w ciężar kosztów w proporcji do okresów, których dotyczą (tj. w listopa
dzie 2015 r. za okres od listopada do grudnia 2015 r. oraz w styczniu 2016 r. za okres od stycznia do lipca 2016 r.).

Ewidencja w księgach roku 2015
1.  03.11.2015 r. – Zakup usługi szkoleniowej na okres listopad 2015 r. – lipiec 2016 r. – 5400 zł
 Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne”     5400 
 Ma „Rozrachunki z dostawcami”    5400
2.  27.11.2015 r. – Odpis usługi szkoleniowej przypadającej na listopad 2015 r. – grudzień 2015 r. – 1 200 zł
 Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – stanowi KUP    1200
 Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne”  1200
3.  27.11.2015 r. – Zapłata pierwszej raty za usługę szkoleniową 600,00 zł (5400,00 zł : 9)
 Wn „Rozrachunki z dostawcami”   600
 Ma „Bieżący rachunek bankowy”   600
4.  31.12.2015 r. – Zapłata drugiej raty za usługę szkoleniową 600,00 zł (5400,00 zł : 9)
 Wn „Rozrachunki z dostawcami”  600 
 Ma „Bieżący rachunek bankowy”   600 

Rozrachunki z dostawcami
Rozliczenia międzyokresowe 

czynne

3)  600 5400  (1 1)  5400 1200  (2

4)  600

Ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia Bieżący rachunek bankowy

2)  1200 600  (3

600  (4

Ewidencja w księgach roku 2016
1.  29 stycznia 2016 r. – Odpis usługi szkoleniowej przypadającej na styczeń 2016 r. – lipiec 2016 r. – 4200 zł
 Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – stanowi KUP    4200 
 Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne”   4200 
2.  Zapłata rat za poszczególne miesiące (od stycznia do lipca 2016 r.) za usługę szkoleniową 600 zł (5400,00 zł : 9)
 Wn „Rozrachunki z dostawcami”  600
 Ma „Bieżący rachunek bankowy” 600 
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Rozrachunki z dostawcami
Rozliczenia międzyokresowe 

czynne

2)  600 4200  (Sp. Sp.)  4200 4200  (1

2)  600

2)  600

2)  600

2)  600

2)  600

2)  600

Ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia Bieżący rachunek bankowy

1)  4200 600  (2

600  (2

600  (2

600  (2

600  (2

600  (2

600  (2
    

Podatkowo: tak samo jak rachunkowo, a więc kosztem podatkowym roku 2015 będzie 1200 zł, a roku 2016 – 4200 zł.
W rozpatrywanym przypadku korekta kosztów podatkowych wystąpi w kwietniu. Wówczas bowiem upłynie 90 dni od 
zaliczenia kwoty 4200 zł do kosztów podatkowych. Dlatego też w kwietniu należy zmniejszyć koszty uzyskania przy
chodu o kwotę 1800 zł. Kwota ta, zakładając terminowość płatności poszczególnych rat (na koniec każdego miesiąca), 
będzie ponownie stawała się kosztem uzyskania przychodów w maju, czerwcu i lipcu 2016 r. w kwotach po 600 zł.

Wariant 3 – koszty szkolenia odpisywane w koszty co miesiąc przez okres od listopada 2015 r. do lipca 2016 r.

Ewidencja w księgach roku 2015
1.  03.11.2015 r. – Zakup usługi szkoleniowej na okres listopad 2015 r. – lipiec 2016 r. – 5400 zł
 Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne”  5400
 Ma „Rozrachunki z dostawcami”  5400
2.  27.11.2015 r. – Odpis usługi szkoleniowej przypadającej na listopad 2015 r. 600 zł (5400,00 : 9)
 Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – stanowi KUP  600
 Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne”   600 
3.  27.11.2015 r. – Zapłata pierwszej raty za usługę szkoleniową 600 zł (5400,00 : 9)
 Wn „Rozrachunki z dostawcami”  600
 Ma „Bieżący rachunek bankowy”  600
4.  31.12.2015 r. – Odpis usługi szkoleniowej przypadającej na grudzień 2015 r. 600 zł (5400,00 : 9)
 Wn  „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – stanowi KUP   600
 Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne”   600
5.  31.12.2015 r. – Zapłata drugiej raty za usługę szkoleniową 600 zł (5400 : 9)
 Wn „Rozrachunki z dostawcami”  600
 Ma „Bieżący rachunek bankowy”   600

Rozrachunki z dostawcami Rozliczenia międzyokresowe czynne

3)  600 5400  (1 1)  5400 600  (2

5)  600 600  (4

Ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia Bieżący rachunek bankowy

2)  600 600  (3

4)  600 600  (5
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Ewidencja w księgach roku 2016
1.  Odpisy w poszczególnych miesiącach (od stycznia do lipca 2016 r.) usługi szkoleniowej 600 zł (5400 zł : 9)
 Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – stanowi KUP   600 
 Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne”   600
2.   Zapłata rat za poszczególne miesiące (od stycznia do lipca 2016 r.) za usługę szkoleniową 600 zł (5400 zł  : 9)
 Wn „Rozrachunki z dostawcami”  600
 Ma „Bieżący rachunek bankowy”   600

Rozrachunki z dostawcami
Rozliczenia międzyokresowe 

czynne

2)  600 4200  (Sp. Sp.)  4200 600  (1

2)  600 600  (1

2)  600 600  (1

2)  600 600  (1

2)  600 600  (1

2)  600 600  (1

2)  600 600  (1

Ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia Bieżący rachunek bankowy

1)  600 600  (2

1)  600 600  (2

1)  600 600  (2

1)  600 600  (2

1)  600 600  (2

1)  600 600  (2

1)  600 600  (2

Podatkowo: tak samo jak rachunkowo, a więc kosztem podatkowym roku 2015 będzie 1200 zł, a roku 2016 – 4200 zł.
W rozpatrywanym przypadku nie wystąpi potrzeba korekty kosztów związanych z upływem 90. dnia od dnia za
liczenia kosztu szkolenia do kosztów podatkowych.

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 90 i 125, art. 22 ust. 1, 5c i 5d, art. 23 ust. 1, art. 24d ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-

datku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1296,
■	 art. 15 ust. 1, 4d i 4e, art. 15b, art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

– j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1296,
■	 art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1 i 2, art. 39 i 41 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1166,
■	 art. 17, 183a i 55, art. 94 pkt 6, art. 943, 1031–1036 i 300  ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268,
■	 art. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 640,
■	 art. 60 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1137,
■	 art. 3 pkt 19 i 20, art. 10 i 10a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1045,
■	 art. 167 ust. 1 i 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572; ost.zm. Dz.U. 

z 2015 r., poz. 1187.
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■	 § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych 
nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia 
studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu – Dz.U. z 2011 r. 
Nr 196, poz. 1167,

■	 § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy 
– Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292,

■	 § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. z 1998 r. Nr 161, 
poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1967,

■	 art. 8 ust. 11, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066,

■	 art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581,

■	 art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
– j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1223.

3. Dofinansowania na szkolenia
Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji lub nabywaniem nowych umiejętności pracowni-
ków mogą być pokrywane z różnych źródeł:
■ w całości przez pracowników,
■ w całości przez pracodawcę,
■ w części przez pracowników i w części przez pracodawcę,
■  z refundacji i dofinansowań (m.in. z funduszy państwowych, takich jak Fundusz Pracy czy PFrON, 

funduszy unijnych – perspektywa finansowa 2014–2020)

3.1.  Dofinansowania na szkolenia z funduszy krajowych (Fundusz Pracy 
i PFRON)

Urząd pracy wspiera pracodawców dbających o rozwój zawodowy swoich pracowników. W związku z tym mogą oni 
ubiegać się o pomoc finansową przeznaczoną na rzecz kształcenia ustawicznego dotowaną z Funduszu Pracy. Działa
nie to ma na celu ułatwienie bądź umożliwienie pracownikom wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, może 
również zwiększać ich szanse na awans. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów 
kształcenia ustawicznego pracowników powinien złożyć w urzędzie pracy odpowiedni wniosek. Także pracodawcy za
trudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o refundację kosztów szkolenia:
■	 pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej,
■	 pracowników niepełnosprawnych.

Te wydatki są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

3.1.1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształ

cenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu 
Pracy (dalej: FP) – docelowo będzie to pula 2% przychodów Funduszu Pracy, co oznacza kwotę ok. 200 mln złotych rocznie.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadek
watnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić za
równo pozycję firm, jak i samych pracowników na rynku pracy.

Pracodawca może otrzymać środki z KFS na sfinansowanie:
■	 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia 

w danym roku na jednego uczestnika,



40 www.pgp.infor.plPORADNIK GAZETy PRAWNEj nr  9  (871)

Dofinansowania na szkolenia

■	 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia do 10 osób) – nie 
więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

■	 kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
■	 egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień 

zawodowych,
■	 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształ

ceniu,
■	 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
■	 określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie 

tego kształcenia ze środków KFS.
O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pra

cownika.

Schemat 3. Procedura ubiegania się o wsparcie na kształcenie

Odmowa przyznania środków z KFS (praco
dawca musi otrzymać uzasadnienie odmowy).

Przyznanie środków i zawarcie ze starostą 
umowy w tym zakresie.

Krok 1. Złożenie wniosku w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy 
albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek powinien zawierać:
■  dane pracodawcy: nazwę firmy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, NIP, REGON, oznaczenie 

przeważającego rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbę pracowników, dane osoby wskazanej 
przez pracodawcę do kontaktów z urzędem pracy,

■  wskazanie działań, które mają być finansowane z KFS, i termin ich podejmowania,
■  liczbę osób według grup wieku 15–24 lata, 25–34 lata, 35–44 lata, 45 lat i więcej, które będą się kształcić,
■  określenie całkowitej wysokości wydatków przeznaczonych na kształcenie, wnioskowaną wysokość środków 

z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę,
■  uzasadnienie potrzeby kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przysz łych potrzeb praco

dawcy.

Krok 2. Rozpatrzenie wniosku przez urząd pracy (w terminie 30 dni od dnia jego złożenia). Jeśli wniosek 
pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza co najmniej 7dniowy termin 
na jego poprawienie lub uzupełnienie.

W latach 2014 i 2015 środki z KFS będą adresowane do osób od 45. roku życia.
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego 

środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. 
Ponadto pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na 

takich samych zasadach jak jego pracownicy.
Ubiegając się o dofinansowanie z KFS, pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym 

przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej.
Elementy wniosku o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego:

■	 dane pracodawcy: nazwa, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, NIP, REGON, oznaczenie przeważają
cego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informacja o liczbie zatrudnionych pracowników, 
dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wskazanej przez praco
dawcę do kontaktów z urzędem pracy,

■	 wskazanie działań, które mają być finansowane przez KFS,
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■	 liczba osób, których wydatek dotyczy, oraz termin realizacji,
■	 określenie całkowitej wysokości wydatków na kształcenie ustawiczne, wnioskowana wysokość środków z KFS oraz 

wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę,
■	 uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego.

Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego. 
Nie należy uwzględniać innych kosztów ponoszonych przez pracodawcę w związku z udziałem pracowników w kształ
ceniu ustawicznym (np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z udziałem w zajęciach).

Do wniosku pracodawca dołącza zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje niezbędne 
do udzielenia pomocy de minimis.

!  UWAGA
Zamieszczony wzór wniosku stanowi wersję poglądową. Osoby zainteresowane ubieganiem się o środ-
ki z KFS powinny skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na siedzibę 

pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz.

Wzór 5. Wniosek o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków z KFS
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Załącznik nr 1 do wniosku o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że:
1.  Koszt dofinansowania z KFS planowanych form wsparcia nie przekroczy na jednego pracownika 300% prze

ciętnego wynagrodzenia w danym roku.
2.  Spełniam warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 maja 2014 r. w spra

wie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 639).
3.  Otrzymałem(łam)/nie otrzymałem(łam)* decyzji(ę) Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy 

uzyskanej w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.
4.  Podlegam/nie podlegam* wyłączeniom wynikającym z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 

z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do po
mocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1).

5.  Zapoznałem(łam) się z treścią art. 69a i 69b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu
cjach rynku pracy (Dz.U. z  2013 r., poz. 674 z późń. zm.), art. 20 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 598) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Po
lityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 639 z późn. zm.).

6.  Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych/podmiotu 
przez Powiatowy/Grodzki* Urząd Pracy w ………., dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz 
realizacją umowy, o której mowa w rozporządzeniu MPIPS z 19 kwietnia 2014 r., w sprawie przyznawania 
środków z KFS (Dz.U. z 2014 r., poz. 639), zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo
wych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7.  Zobowiązuję się do złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy 
publicznej, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy o finansowanie kosztów 
kształcenia ustawicznego otrzymam pomoc publiczną. 

oraz
1.  Przedkładam/nie przedkładam* do weryfikacji: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się 

o pomoc de minimis  stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w spra
wie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).

2.  Przedkładam/nie przedkładam* do weryfikacji: oświadczenie o uzyskanej pomocy de  minimis lub za
świadczenia o udzielonej pomocy de minimis – kopia dokumentów potwierdzonych za zgodność z orygina
łem – w przypadku gdy pracodawca otrzymał taką pomoc w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych*.

3.  Przedkładam/nie przedkładam* do weryfikacji: oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębior
stwami.

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

  ...............................................................................................
  miejscowość, data, podpis (i pieczątka) pracodawcy lub osoby uprawnionej

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 do wniosku o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS1

Oświadczam, iż: 

*
  w okresie  w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie 

uzyskałem/łam pomocy publicznej de minimis.
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   *  w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych uzyskałem/łam 
pomoc publiczną de minimis w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą tabelę**):

Lp.
Organ 

udzielający 
pomocy

Podstawa 
prawna jej 
otrzymania

Dzień/ 
/miesiąc/ 

/rok  
udzielenia 

pomocy

Nr programu 
pomocowego, 

decyzji lub 
umowy

Forma 
pomocy

Wartość pomocy brutto

PLN EURO

RAZEM:

Informuję, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym.

 …................................................................... …...................................................................
  (miejscowość, data)  (podpis i pieczątka wnioskodawcy lub osoby uprawnionej)

 * Należy zakreślić właściwą odpowiedź.
**  Wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z zaświadczeniami o udzielonej pomocy  de minimis, które 

należy przedstawić we właściwym PUP/GUP.

1  UWAGA! Do przedstawionej pomocy de minimis należy zaliczyć również pomoc de minimis uzyskaną zgodnie z definicją 
pojęcia jednego przedsiębiorstwa, tzw. Jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą 
powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
a)  jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników 

lub członków;
b)  jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarzą

dzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c)  jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową 

zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d)  jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej człon

kiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jed
nostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki;

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w pkt a)–d), za pośrednictwem jednej in
nej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

!  UWAGA
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników należy zło-
żyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności lub sie-

dzibę pracodawcy.

Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi. Jeżeli wniosek jest niekom
pletny lub wypełniony nieprawidłowo, starosta wyznacza termin na jego uzupełnienie. Termin ten wynosi co najmniej 
7 dni. W razie negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta powinien uzasadnić odmowę (§ 6 rozporządzenia w spra
wie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku z pracodawcą zostaje zawarta umowa. Do umowy dołącza się jako 
jej integralną część wniosek o dofinansowanie.

Elementy umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy:
■	 strony umowy i data jej zawarcia oraz okres obowiązywania,
■	 wysokość środków z KFS, numer rachunku bankowego pracodawcy oraz termin ich przekazania,
■	 sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz rodzaje dokumentów potwierdzających wydatkowanie środ

ków,
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■	 warunki wypowiedzenia umowy,
■	 warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika 

bądź niewykorzystania lub wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem,
■	 sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jej wykonywaniu,
■	 odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy 

de minimis.

!  UWAGA
Dofinansowanie z KFS stanowi pomoc de minimis.

Ponadto w umowie pracodawca zobowiązuje się do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących liczby osób:
■	 objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków z KFS (w podziale według płci, grup wieku, poziomu wykształ

cenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze),
■	 które rozpoczęły finansowany z udziałem środków z KFS kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu,
■	 które ukończyły z wynikiem pozytywnym finansowany z KFS kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin.

W kolejnym kroku pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicz
nego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. W umowie pracodawca określa m.in. zasady zwrotu przez pracow
nika poniesionych kosztów, jeżeli nie ukończy on kształcenia z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub 
rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia (na podstawie art. 52 k.p.).

Jeżeli pracownik nie ukończy kształcenia ustawicznego, środki z KFS wydane na jego kształcenie pracodawca zwraca 
staroście.

PrzykłaD 20 
Arkadiusz N. ma 46 lat i jest pracownikiem spółki X. Pracodawca planuje skierować go na studia podyplomowe 
w ramach kształcenia ustawicznego. W tym celu:
Krok 1. Pracodawca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy wniosek 
o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika. Starosta pozytywnie rozpatruje wniosek i za
wiadamia o tym pracodawcę.
Krok 2. Pracodawca zawiera ze starostą umowę o finansowanie ze środków z KFS działań obejmujących kształ
cenie ustawiczne pracownika.
Krok 3. Pracodawca i pracownik zawierają umowę określającą ich prawa i obowiązki. W umowie pracownik zo
bowiązuje się, że w razie rozwiązania umowy o pracę przez niego albo przez pracodawcę w trybie dyscyplinar
nym zwróci pracodawcy poniesione koszty kształcenia.
Załóżmy, że w okresie kształcenia Arkadiusz N. złożył pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. W takim przypadku:
Krok 4. Pracownik zwraca pracodawcy poniesione przez niego koszty zgodnie z zawartą umową.
Krok 5. Pracodawca zwraca staroście środki wydane na kształcenie Arkadiusza N.

Starosta może przeprowadzać u pracodawcy kontrolę. Jej zakres dotyczy przestrzegania postanowień umowy o do
finansowanie kształcenia ustawicznego, wydatkowania środków z KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego doku
mentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków. Ponadto dla celów kontroli starosta może żądać 
danych, dokumentów i udzielenia wyjaśnień.

3.1.2. Trójstronne umowy szkoleniowe
Trójstronne umowy szkoleniowe (TUS) są zawierane przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczą 

sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych na zamówienie pracodawcy. Szkolenie to ma być 
„skrojone na miarę” potrzeb pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia po szkoleniu jego uczestników. O podpi
sanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skie
rowane przez urząd pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.

!  UWAGA
Finansowanie kosztów szkolenia organizowanego w ramach TUS stanowi pomoc de minimis.
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Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w powiatowym urzę
dzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności wniosek, który zawiera na
stępujące elementy:
■	 nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności,
■	 oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działal

ności,
■	 pożądany przez pracodawcę poziom i rodzaj wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie,
■	 zakres umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia; liczbę uczestników szkolenia.

Dodatkowo, we wniosku pracodawca może także wskazać preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce re
alizacji.

!  UWAGA
Urząd pracy może wziąć pod uwagę preferencje pracodawcy odnośnie do organizatora szkolenia tylko 
wtedy, jeśli pozwala na to tryb wyłonienia instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie.

Do wniosku pracodawca dołącza:
1)  zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie 

lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony,
2) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis.

Wzory formularzy niezbędnych do przekazania powyższych informacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl w zakładce pomoc publiczna/informacje dodatkowe/formu
larze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą i instytucją szkole
niową trójstronną umowę o sfinansowanie kosztów szkolenia.

Koszty związane z organizacją przez powiatowy urząd pracy szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 
nie mogą przekroczyć 40% zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania 
prawa do zasiłku (od 1 czerwca 2015 r. – 831,10 zł). Zatem ich wysokość nie może przekroczyć 332,44 zł.

W umowie określany jest w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący 
podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do za
trudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Trójstronna umowa szkoleniowa zawiera również:
■	 oznaczenie stron umowy, datę jej zawarcia oraz czytelne podpisy stron umowy,
■	 formę i nazwę szkolenia,
■	 miejsce i termin realizacji szkolenia,
■	 liczbę uczestników szkolenia,
■	 należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia, z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szko

lenia,
■	 zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia,
■	 zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych 

uczestników szkolenia,
■	 zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy 

w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony,
■	 odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji (UE), które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis.

Do trójstronnej umowy szkoleniowej należy dołączyć:
1. Program szkolenia.
2.  Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub 

kwalifikacji.
3. Wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia.

Program szkolenia zawiera:
■	 nazwę szkolenia,
■	 czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
■	 wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
■	 cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się, z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji spo

łecznych,
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■	 plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części 
teoretycznej i części praktycznej,

■	 opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
■	 wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
■	 przewidziane sprawdziany i egzaminy.

Program szkolenia może przewidywać, że część zajęć ma charakter praktyczny i jest realizowana na stanowiskach 
pracy u pracodawcy. W takiej sytuacji należy określić wzajemne zobowiązania instytucji szkoleniowej i pracodawcy, 
w tym np. kwestię opiekuna zajęć praktycznych, dokumentacji zajęć itp.

Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub 
kwalifikacji powinien zawierać:
■	 numer z rejestru,
■	 imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdza

jącego tożsamość,
■	 nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie,
■	 formę i nazwę szkolenia,
■	 okres trwania szkolenia,
■	 miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie 

umiejętności lub kwalifikacji,
■	 tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,
■	 podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

Tabela 5. Porównanie umowy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i trójstronnej umo-
wy szkoleniowej

Umowa o dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego  

ze środków KFS
Trójstronna umowa szkoleniowa

Termin rozpatrzenia wniosku przez starostę 30 dni 7 dni

Strony umowy Starosta, pracodawca Starosta, pracodawca, instytucja szkole
niowa

Osoby korzystające ze szkolenia Pracownik, pracodawca Bezrobotny

Okres zatrudnienia bezrobotnych – Co najmniej 6 miesięcy

Pomoc de minimis Tak Tak

Wzór 6. Wniosek o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej opracowany przez PUP 
we Wrocławiu

 ......................................... Wrocław, .........................................
  (pieczątka pracodawcy)  (data)

Nr sprawy w PUP.....................................

 Powiatowy Urząd Pracy
 50525 Wrocław

WNIOSEK
pracodawcy o organizację szkolenia w ramach

trójstronnej umowy szkoleniowej

na zasadach określonych w art. 40 ust. 2e–2g ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) oraz § 73 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku 
pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 667).
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A. DANE PRACODAWCY
 1. Pełna nazwa pracodawcy:  .............................................................................................................................

 2. Adres siedziby pracodawcy:  ..........................................................................................................................

 3. Miejsce prowadzenia działalności:  ................................................................................................................

 4.  Telefon: ........................................................... faks:  ....................................................................................
 
email: ........................................................... strona www:   .........................................................................

 5. Numer identyfikacyjny REGON:  ....................................................................................................................

 6. Numer identyfikacji podatkowej NIP:  ............................................................................................................

 7. Forma prawna prowadzonej działalności:  ......................................................................................................

 8.  Rodzaj przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działal
ności (PKD)  ...................................................................................................................................................

 9.  Wielkość przedsiębiorstwa – zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.):

 mikro     mały     średni     inny

10. Liczba wszystkich zatrudnionych pracowników: …..................................................

11.  Osoba/osoby uprawniona/ne do reprezentacji i podpisania wnioskowanej umowy (zgodnie z dokumentem 
rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwem):
a) imię i nazwisko................................. stanowisko służbowe .................................
b) imię i nazwisko ................................ stanowisko służbowe .................................

12. Osoba wyznaczona do kontaktu z urzędem:
imię i nazwisko ….................................. stanowisko …............................................

telefon /faks …..........................................., email …...............................................

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACODAWCY
1. Pożądany poziom i rodzaj wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie:  .......................................

2. Zakres umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia:  .............................................

3. Liczba uczestników szkolenia:  ..........................................................................................................................

Dodatkowo pracodawca może wskazać:
4. Preferowany realizator szkolenia*:  ..................................................................................................................

5. Termin realizacji szkolenia: ..............................................................................................................................

6. Miejsce realizacji szkolenia:  .............................................................................................................................

C. UZASADNIENIE WNIOSKU
 ............................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................
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Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa w art. 233 
ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne 
z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 .............................................................
  (data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
  do reprezentacji i składania oświadczeń,
  zgodnie z dokumentem rejestrowym)

*  Realizatorem szkolenia jest instytucja szkoleniowa, o której mowa w art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.

 

Wzór 7. Oświadczenie pracodawcy
 

.........................................
        (pieczątka pracodawcy)

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY

Oświadczam, że zobowiązuję się do zatrudnienia wszystkich bezrobotnych skierowanych na szkolenie, w ramach 
trójstronnej umowy szkoleniowej, na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po 
zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa 
w art. 233 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

 .............................................................
  (data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
  do reprezentacji i składania oświadczeń,
  zgodnie z dokumentem rejestrowym)

3.1.3.  Dofinansowanie szkoleń jako bezzwrotna pomoc dla przedsiębiorców 
na ochronę miejsc pracy

W ramach bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowania z Fun
duszu Pracy (FP) kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu 
pracy.  W przypadku przedsiębiorców uprawnionych do korzystania z takiej pomocy w związku z ograniczeniami eks
portowymi (rosyjskie embargo) szkolenia pracowników są dofinansowywane z FGŚP. Warunkiem uzyskania dofinan
sowania jest, aby szkolenie uzasadnione było obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy.

Zasady dofinansowania z Funduszu Pracy (lub FGŚP) kosztów szkolenia pracowników, a także zasady zwrotu wy
płaconych środków w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorcę warunków zawartych umów określa ustawa 
z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, zwana dalej „ustawą an
tykryzysową”.

Z możliwości oferowanych przez ustawę antykryzysową może skorzystać firma (przedsiębiorca):
■	 w której wystąpił spadek obrotów gospodarczych,
■	 która nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdro

wotne, FGŚP lub FP – wyjątek w tym zakresie został opisany poniżej,
■	 wobec której nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości (art. 3 ustawy antykryzysowej).

Warunki te muszą być spełnione łącznie.
Jako przedsiębiorcę należy traktować osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami 

prawnymi, a także wspólników spółki cywilnej wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4 
ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).
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Z kolei spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług jest obliczany jako stosu
nek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 (a nie 6) kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających 
w okresie po 6 sierpnia 2014 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porówna
niu do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W sytuacji gdy 3miesięczny 
okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, czyli w dniu innym niż pierwszy dzień danego 
miesiąca, za miesiąc uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych (formuła ta obowiązuje w  la
tach 2015–2017). Taki spadek musi wynosić co najmniej 15% (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy antykryzysowej).

W przypadku gdy firma jednak zalega z zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego lub ZUS, to również może wy
stąpić o przyznanie świadczeń, ale musi spełniać dodatkowe warunki:
■	 posiadać decyzję urzędu skarbowego lub zawarte z ZUS porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo 

opłacać raty lub korzystać z odroczenia terminu płatności, albo
■	 jeżeli zaległości dotyczą składek do ZUS, to przedsiębiorca musi dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń plan 

spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości wraz 
z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych skła
dek.
Pomoc udzielana w ramach ustawy antykryzysowej jest rodzajem pomocy de minimis. Jeśli pracodawca już skorzy

stał z tego rodzaju pomocy i uzyskał pomoc na:
■	 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego ze środków FP, w okresie obowiązywania umowy 

zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, lub

■	 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Re
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie usta
wy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

to z pomocy w ramach ustawy antykryzysowej może skorzystać tylko dla pozostałych pracowników.
Ustawa antykryzysowa reguluje pomoc w przypadku ogłoszenia tzw. przestoju ekonomicznego lub obniżenia wy

miaru czasu pracy pracowników.

Tabela 6. Definicje

Przestój ekonomiczny Obniżony wymiar czasu pracy

Okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn 
ekonomicznych niedotyczących pracownika pozostającego 
w gotowości do pracy.

Wymiar czasu pracy obniżony z przyczyn ekonomicznych nie
dotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wy
miaru czasu pracy pracownika.

Pracodawca w porozumieniu z pracownikami może wprowadzić w przedsiębiorstwie jedną lub obie nowe instytucje.
Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w drodze po

rozumienia zawartego ze związkami zawodowymi. Gdy pracodawca nie doszedł do porozumienia ze wszystkimi zakła
dowymi związkami zawodowymi, może spróbować uzgodnić treść porozumienia ze związkami reprezentatywnymi.

Jeżeli u danego przedsiębiorcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki i tryb wykonywania pracy 
w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z przedstawiciela
mi pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego przedsiębiorcy.

W układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu należy zaznaczyć:
■	 jakie grupy pracowników będą objęte przestojem ekonomicznym,
■	 wymiar obniżonego czasu pracy,
■	 okres, na jaki wprowadza się przestój ekonomiczny.

Jak wcześniej wspomniano, ustawa antykryzysowa umożliwia przedsiębiorcy wystąpienie z wnioskiem o dofinan
sowanie szkoleń pracowników objętych programem na rzecz ochrony miejsc pracy. Uzyskanie dofinansowania do 
konkretnego szkolenia jest możliwe, pod warunkiem że szkolenie będzie uzasadnione obecnymi lub przyszłymi po
trzebami pracodawcy. Wniosek należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę 
przedsiębiorcy.

Zakres dofinansowania szkoleń:
■	 należności przysługujące instytucjom szkoleniowym z tytułu szkolenia,
■	 koszty przejazdów pracowników na szkolenie,
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■	 koszty badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do rozpoczęcia szkolenia,
■	 koszty ubezpieczenia przez instytucję szkoleniową pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych 

w związku ze szkoleniem oraz w drodze na jego miejsce realizacji.

Wysokość dofinansowania przypadająca na jednego pracownika wynosi 80% kosztów szkolenia, ale nie więcej niż 
300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa GUS (przeciętne wynagrodze
nie w II kwartale 2015 r. wynosiło 3854,88 zł).

Szkolenia muszą zostać rozpoczęte w trakcie trwania przestoju ekonomicznego lub wykonywania pracy w obniżo
nym wymiarze czasu pracy.

Wnioskowanie o przyznanie dofinansowania – procedura
Przedsiębiorca, ubiegając się o dofinansowanie szkoleń, musi przejść przez etap od składania wniosku do wypłaty 

środków. 

Krok 1. Złożenie wniosku przez przedsiębiorcę
Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia do starosty (pre

zydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy. Wzór takiego wniosku 
stanowi załącznik nr 1 do nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania kosz
tów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy. Również nowy wzór 
wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników uwzględnia zmiany wprowadzone w ustawie antykryzy
sowej – przedsiębiorca wskazuje, czy ubiega się o dofinansowanie ze środków FGŚP czy z Funduszu Pracy. Do wniosku 
o dofinansowanie przedsiębiorca musi dołączyć m.in. kopię zawartej z marszałkiem umowy o wypłatę świadczeń na 
rzecz ochrony miejsc pracy.

Wniosek o dofinansowanie szkoleń powinien zawierać (art. 18 ustawy antykryzysowej):
■	 nazwę pracodawcy, adres siedziby oraz oznaczenie miejsca wykonywania działalności,
■	 oznaczenie przeważającego rodzaju wykonywanej działalności według klasyfikacji PKD,
■	 wskazanie liczby zatrudnionych pracowników,
■	 określenie rodzaju i charakterystyki szkolenia (temat, miejsce i termin szkolenia),
■	 kalkulację kosztów szkolenia, wykaz imienny pracowników skierowanych na szkolenie ze wskazaniem kwoty dofi

nansowania,
■	 wnioskowaną wysokość środków.

Obowiązkowo do wniosku przedsiębiorca musi dołączyć następujące dokumenty (art. 18 ust. 3 ustawy antykryzysowej):
■	 kopię umowy o wypłatę świadczeń wraz z kopią wykazu,
■	 oświadczenie przedsiębiorcy, że wybrana oferta szkolenia jest konkurencyjna w stosunku do ofert innych firm szko

leniowych,
■	 oświadczenie przedsiębiorcy, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy,
■	 oświadczenie przedsiębiorcy o rodzaju i wysokości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat kalen

darzowych.

Krok 2. Zawarcie umowy szkoleniowej z pracownikiem
Z każdym pracownikiem wysłanym na szkolenie firma powinna zawrzeć umowę szkoleniową. Jeżeli pracownik nie 

ukończy szkolenia ze swojej winy lub zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy, to jest 
on zobowiązany do zwrotu przedsiębiorcy poniesionych kosztów szkolenia.

Krok 3. Przyznanie środków przez ministra
Starosta lub prezydent miasta występuje do ministra właściwego do spraw pracy o przyznanie limitu środków.

Krok 4. Zawarcie z przedsiębiorcą umowy
W terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania odpowiedzi o wysokości limitu starosta/prezydent miasta zawiera 

z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie kosztów szkolenia.

Krok 5. Wypłata środków
Wypłata następuje jednorazowo w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Brak przyznania limitów skut

kuje odmową starosty/prezydenta miasta.
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Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca nie zawarł umowy o wypłatę świadczeń, to starosta odmawia w formie pisemnej 
zawarcia umowy i dofinansowania kosztów szkolenia.

Pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie starosty o każdej zmianie okoliczności mających wpływ 
na realizację umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia w terminie 7 dni roboczych (art. 21 ustawy antykryzysowej). 
Ma także obowiązek poddać się kontroli okoliczności wskazanych we wniosku.

Wzór 8. Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami 
na rzecz ochrony miejsc pracy 
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Wzór 9. Umowa o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami 
na rzecz ochrony miejsc pracy
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 3.1.4. Zwrot kosztów szkolenia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej

Od stycznia 2015 r. pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego może otrzymać ze środków PFRON zwrot 
m.in. kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności uła
twiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania 
przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy (art. 26d ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej).

Zwrot kosztów szkolenia obejmuje 100% poniesionych wydatków, jednak nie może przekroczyć kwoty najniższego 
wynagrodzenia. W 2015 r. jest to kwota 1680 zł, bowiem przez pojęcie najniższego wynagrodzenia należy w tym przy
padku rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego (art. 2 pkt 1 ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej).

!  UWAGA
Zwrot kosztów stanowi pomoc publiczną udzielaną w ramach tzw. wyłączeń blokowych.

PrzykłaD 21
Pracodawca zatrudniający głuchoniemych pracowników skierował we wrześniu 2015 r. pełnosprawnego pracow
nika na kurs podstawowy polskiego języka migowego, w celu ułatwienia komunikowania się pracowników nie
pełnosprawnych z otoczeniem w zakładzie pracy. Koszt kursu wynosi 799 zł i nie przekracza kwoty minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w 2014 r. Oznacza to, że zwrot z PFRON obejmie 100% poniesionych przez pra
codawcę wydatków na kurs.

3.1.5. Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje wsparcie polegające na zwrocie poniesionych 

kosztów na szkolenia takich osób. Aby starać się o refundację należy złożyć wniosek. Wniosek ten składa się w jednost
ce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Są to najczęściej: powiatowe 
urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejs
ce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Wniosek o refundację  powinien zawierać:
■	 nazwę i adres siedziby pracodawcy,
■	 status prawny i podstawę działania pracodawcy,
■	 numery NIP i REGON pracodawcy,
■	 numer rachunku bankowego pracodawcy,
■	 wnioskowaną kwotę refundacji,
■	 informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia,
■	 informację o szkoleniu wraz z uzasadnieniem jego wyboru,
■	 informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu,
■	 informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych,
■	 oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymaganymi zobowiązaniami wobec PFRON,
■	 jeżeli pracodawca jest dużym przedsiębiorcą, do wniosku załącza opis projektu szkoleniowego, zawierający informa

cję o celu projektu oraz spodziewanych skutkach jego realizacji,
■	 informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomo

cy – w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją,
■	  miejsce i termin realizacji szkolenia, 
■	  oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Reha

bilitacji Osób Niepełnosprawnych,
■	 informację o wielkości przedsiębiorcy (mały, średni, duży).

Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
kompletnego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracodawca negocjuje ze starostą warunki  
umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 14 dni od wezwania przez starostę do negocjacji. W terminie 14 dni 
od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana 
umowy wymaga także formy pisemnej.
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Wartość wsparcia wynosi do 70% poniesionych kosztów szkolenia. Maksymalna kwota to wysokość dwukrotnego 
przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę biorącą udział w szkoleniu.

Refundacja nie może jednak przekroczyć:
■	 55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 70% kwalifi

kowanych kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do małych przedsiębiorstw,
■	 45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 70% kwalifi

kowanych kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do średnich przedsiębiorstw,
■	 35% szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 60% kwalifikowanych 

kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.

Tabela 7. Wysokość pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych do 31 grudnia 2014 r. i od 1 stycznia 
2015 r.

Wielkość  
przedsiębiorcy

Wysokość maksymalnej pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych

do 31 grudnia 2014 r. od 1 stycznia 2015 r.

Mały 55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do ob
jęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycz
nych i 80% kosztów szkolenia kwalifikujących się 
do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych.

55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do ob
jęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycz
nych i 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się 
do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych.

Średni 45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do ob
jęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycz
nych i 80% kosztów szkolenia kwalifikujących się 
do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych.

45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do ob
jęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycz
nych i 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się 
do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych.

Duży 35% kosztów szkolenia kwalifikujących się do ob
jęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycz
nych i 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się 
do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych.

35% szkolenia kwalifikujących się do objęcia po
mocą w przypadku szkoleń specjalistycznych 
i 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do ob
jęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych.

Szkolenia specjalistyczne, to szkolenia polegające na przekazywaniu wiedzy głównie i bezpośrednio związanej z obec
nym lub przyszłym stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie oraz na przekazywaniu umiejętności, których wyko
rzystanie w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle 
nie jest możliwe. Natomiast przez szkolenia ogólne należy rozumieć szkolenia polegające na przekazywaniu wiedzy, 
która nie jest wyłącznie lub  głównie związana z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie, 
lecz przekazujące umiejętności, które można wykorzystać w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia.

Pracodawca wysyłający pracownika niepełnosprawnego na szkolenie może ubiegać się o zwrot następujących wy
datków:
■	 wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie,
■	 wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla osoby niewidomej lub opiekuna zatrudnionej osoby nie

pełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
■	 kosztów podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia,
■	 kosztów podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego stopnia 

niepełnosprawności,
■	 kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka 

migowego albo lektora dla osoby niewidomej,
■	 kosztów usług doradczych związanych z danym szkoleniem,
■	 kosztów obsługi administracyjnobiurowej, stanowiących wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia,
■	 kosztów wynajmu pomieszczeń, związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia,
■	 kosztów amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, 

z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu 
lat przed realizacją szkolenia,

■	 kosztów materiałów szkoleniowych,
■	 kosztów zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkole

niu (koszty te dotyczą czasu faktycznie spędzonego na uczestnictwie w szkoleniu po odjęciu efektywnego czasu pracy).
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Jeżeli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego, które nie mogą zo
stać wyodrębnione w celu ustalenia wielkości pomocy na szkolenia, przyjmuje się maksymalną wielkość pomocy w wy
sokości określonej dla szkoleń specjalistycznych.

!  UWAGA
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę  przed datą podpisania umowy.

!  UWAGA
Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych stanowi pomoc de minimis.

Wzór 10. Wniosek pracodawcy o refundacje kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Podstawa prawna: art. 41 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

A. Dane o wniosku

1. Numer akt 2. Data wpływu

B. Dane ewidencyjne pracodawcy

3. Imię (imiona) i nazwisko lub nazwa pracodawcy 4. NIP  5. PKD 6. REGON

7. Województwo 8. Miejscowość 9. Kod pocztowy

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

14. Telefon 15. Faks 16. Email

B1. Adres do korespondencji

17. Województwo 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy

20. Poczta 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu

24. Telefon 25. Faks 26. Email

B2. Rachunek bankowy

27. Nazwa banku 28. Numer konta bankowego

B3. Dane dotyczące wnioskowanej pomocy

29. Wnioskowana kwota do refundacji

30. Planowane do poniesienia koszty

31. Tematyka szkolenia z uzasadnieniem jego wyboru

32. Liczba osób biorących udział w szkoleniu

33. Stan zatrudnienia osób ogółem: ............ , w tym osób niepełnosprawnych 

34. Okres działalności: 

35. Doświadczenie w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

36. Roczny obrót (w mln. EUR)*

37. Bilans roczny (w mln EUR)*
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38. Posiadam/Nie posiadam zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do wniosku należy dołączyć: 
■ aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w bloku B,
■  duży przedsiębiorca do wniosku załącza opis projektu szkoleniowego, zawierający informację o celu projektu 

oraz spodziewanych skutkach jego realizacji,
■  informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu 

pomocy – w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) – w odniesieniu 
do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją.

.................................................
(data sporządzenia wniosku)

.................................................
(podpis pracodawcy)

*  Dane stosowane do określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzo
nego okresu obrachunkowego i obliczone w skali rocznej. Uwzględnia się je, począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachun
kowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich [Załącznik 
I rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspól
nym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawach wyłączeń) Dz.U.UE.08.214.3].

3.2. Dofinansowanie na szkolenia z funduszy europejskich
Dofinansowane z funduszy europejskich szkolenia są jedną z najpopularniejszych form wsparcia, z jakich ko-

rzystają polskie firmy. Obecnie ruszyła nowa perspektywa finansowa na lata 2014–2020. 
Fundusze unijne to m.in. możliwość szybkiego i łatwego uzyskania dofinansowania na specjalistyczne szkolenia dla 

pracowników. Aby przedsiębiorstwo rozwijało się przy pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, 
niezbędne jest zapewnienie pracownikom specjalistycznych szkoleń, a także umożliwienie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i nabycie nowych umiejętności. Po to właśnie został opracowany Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (w skrócie PO WER), który w perspektywie 2014–2020 zastąpi Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  Planowa
na pula środków w ramach tego programu wyniesie ok. 4,5 mld euro. Część tej kwoty zostanie przeznaczona właśnie 
na wzrost kompetencji zawodowych pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu podniesienia ja
kości pracy i zwiększenia ich wydajności oraz efektywności. 

W PO WER dotacje otrzymają projekty systemowe rozwiązujące problemy związane z zatrudnieniem, edukacją 
i przystosowaniem firm i pracowników do zmian w gospodarce.

Również Programy Regionalne (RPO), które dysponują pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego, przewi
dują wsparcie na szkolenia dla konkretnych osób i grup.

W nowej perspektywie na lata 2014–2020 potrzeby szkoleniowe będą wychodziły od przedsiębiorcy, a firmy szkole
niowe będą musiały się do nich dostosować. Uruchomiony zostanie Rejestr Usług Rozwojowych (RUR). Rejestr Usług 
Rozwojowych to platforma, za pomocą której przedsiębiorcy będą mogli wybrać i zgłosić swoich pracowników na za
jęcia podwyższające ich kwalifikacje. W ofercie będą nie tylko kursy i szkolenia, ale także doradztwo, mentoring i co
aching. Zatem to przedsiębiorca będzie decydował, kiedy i z jakiego ogólnodostępnego produktu chce skorzystać.  Re
jestr Usług Rozwojowych będzie zarządzany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W każdym województwie uruchomiony będzie jeden podmiot obsługujący cały system dofinansowania usług szkole
niowych i doradczych. Będą funkcjonowały dwa modele przyznawania dotacji:
■	 bony edukacyjne,
■	 refundacja poniesionych wydatków.

Bony edukacyjne rozdzielane będą przez poszczególne województwa. Firma, która otrzyma taki bon edukacyjny, 
będzie mogła go zrealizować u dowolnego dostawcy usług szkoleniowych wpisanego do Rejestru Usług Rozwojowych 
(RUR).

Jeżeli dotacja przyznawana jest w formie refundacji, to przedsiębiorca najpierw z własnych środków zakupi szkole
nia, a następnie otrzyma refundację części poniesionych wydatków według limitu przypadającego na dany rok. Także 
w tym przypadku firma szkoleniowa musi być zarejestrowana w RUR.
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Niezależnie od modelu przyznania dotacji przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na szkolenia po wstęp
nym zbadaniu kwalifikowalności do udziału w projekcie.

Wsparcie będzie opiewało na konkretną kwotę, w ramach której będzie można dokonywać zakupu usług zarejestro
wanych w RUR, przy czym dofinansowanie obejmie maksymalnie 50% ceny wybranej usługi, resztę trzeba będzie do
płacić z własnego budżetu. Pułap ten będzie mógł być podniesiony w przypadku usług dla grup w szczególnie trudnej 
sytuacji, czyli w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach.

Takie rozwiązanie pozwoli na płynne udzielanie wsparcia w zależności od pojawiających się potrzeb oraz zapewni 
przedsiębiorcy możliwość dokonania wyboru usług spośród szerokiej oferty dostępnej na terenie całego kraju.

Decyzje o tym, czy dofinansowanie będzie udzielane w formie bonów czy refundacji, zapadać będą na poziomie wo
jewództw. W całym kraju obowiązywać będzie natomiast zasada, że maksymalna wartość dofinansowania na jedną 
osobę nie może przekroczyć 5000 zł w odniesieniu do jednej usługi. Celem takiego ograniczenia jest to, aby firmy szko
liły jak najwięcej pracowników, nie koncentrując się na jednej wybranej osobie z zespołu.

3.3. Dofinansowanie na szkolenia w podatku dochodowym
Generalnie wartość otrzymanego dofinansowania na szkolenie stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 

ust. 1 pkt 1 updop (art. 14 ust. 2 pkt 2 updof). Powstaje on w dacie jego otrzymania. Jeżeli dofinansowanie wy
płacane jest w częściach, to dniem jego otrzymania, a tym samym dniem (momentem) powstania przychodu, są 
poszczególne dni, w których środki pieniężne wpływają na konto bankowe podatnika (zob. pismo Dyrektora IS 
w Katowicach z 30 stycznia 2014 r., IBPBI/2/4237/14/AK). Zaznaczyć jednak należy, iż ustawy o podatkach do
chodowych przewidują przypadki, kiedy to otrzymane dofinansowanie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 
podatkiem dochodowym.

Tabela 8. Dotacje do przychodów korzystające ze zwolnienia w podatkach dochodowych 

Zwolnienia w updop Zwolnienia w updof

Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym pod
legają m.in.:
■	  dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednost

ki samorządu terytorialnego z wyjątkiem dopłat do opro
centowania kredytów bankowych (art. 17 ust. 1 updop),

■	  kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wyko
nawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z bud
żetu państwa z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kre
dytów bankowych (art. 17 ust. 1 updop),

■	  płatności na realizację projektów w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzy
mane z Banku Gospodarstwa Krajowego z wyłączeniem 
płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 17 ust. 1 
updop),

■	  środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu 
jako pomoc udzielona w ramach programu finansowane
go z udziałem środków europejskich, o których mowa jest 
w ustawie o finansach publicznych (art. 17 ust. 1 updop).

Wolne od podatku dochodowego są m.in.:
■	  jednorazowe środki z Funduszu Pracy przyznane przez sta

rostę osobie bezrobotnej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in
stytucjach rynku pracy, przeznaczone na podjęcie działal
ności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jed
nak od 6krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia 
(art. 21 ust. 1 pkt 121 updof),

■	  dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, 
otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek sa
morządu terytorialnego (art. 21 ust. 1 pkt 129 updof),

■	  płatności na realizację projektów w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzy
mane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 
płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 21 ust. 1 
pkt 136 updof),

■	  środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu 
jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego 
z udziałem środków europejskich, o których mowa w usta
wie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 21 
ust. 1 pkt 137 updof).

Jeśli więc dofinansowanie nie pochodzi z budżetu państwa, z budżetów samorządów jednostek terytorialnych czy ze 
środków europejskich, to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 Środki Funduszu Pracy (także PFRON) uzyskiwane są z obowiązkowych składek wpłacanych przez pracodawców 
(Fundusz Pracy oraz PFRON są państwowymi funduszami celowymi). Oznacza to, iż uzyskane z FP (PFRON) kwoty 
dofinansowania na szkolenie pracowników – w związku z tym, iż środki tego dofinansowania nie pochodzą ze środków 
budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a jednocześnie jeśli dofinansowanie to nie wynika 
z „programu finansowanego z udziałem środków europejskich” – nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podat
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kiem dochodowym. W konsekwencji, kwotę otrzymanego dofinansowania jednostka powinna doliczyć do swoich przy
chodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Potwierdza to także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 12 marca 2013 r., 
ITPB1/4151324/12/PSZ:

MF  (…) otrzymana (…) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych, 
jako uzyskana z państwowego funduszu celowego (dot. refundacji z Funduszu Pracy – przyp. red.), nie sta-
nowi dotacji otrzymanej z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, co wyklu-

cza zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Z kolei, analizując art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, należy mieć na uwadze, że warunkiem korzystania ze 
zwolnienia  z  opodatkowania  jest,  by  dotacja  otrzymana  została  przez  uczestnika  projektu  jako  pomoc  udzielona 
w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach pub-
licznych. We wniosku nie wskazano, by warunki te zostały spełnione. Sam fakt, że środki pochodzą z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, nie przesądza o tym, że otrzymana refundacja może być zwolniona z podatku na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy. W przedmiotowej sprawie znajduje natomiast zastosowanie (…) art. 14 ust. 2 
pkt 2 (…) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, otrzymana przez Pana dotacja w części 
przeznaczonej na zakup środków trwałych, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem 
w tej części otrzymana refundacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast część otrzymanej 
kwoty stanowiąca refundację kosztów zakupu wyposażenia, stanowi stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy przy-
chód z działalności gospodarczej, niekorzystający – w świetle art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz 137 ustawy – ze zwolnienia 
z opodatkowania podatkiem dochodowym.

!  UWAGA
Tylko dotacje pochodzące z budżetu państwa, z budżetów samorządów jednostek terytorialnych czy ze 
środków europejskich są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jeśli otrzymane dofinansowanie na szkolenia pracowników stanowić będzie przychód podatkowy, to wydatki ponie
sione na te szkolenia podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednostki, jeżeli szkolenia te pozo
stają w związku z zakresem obecnych lub planowanych obowiązków pracownika oraz z charakterem działalności pra
codawcy.

3.4. Dofinansowanie na szkolenia w ustawie o VAT
Sam fakt otrzymania dotacji nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy o VAT. 

Otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu, to znaczy jest wliczana do podstawy opodatkowania usługi szkolenia i do
piero wtedy, gdy stanowi ona element ceny dostarczanych przez podatnika towarów lub świadczonych przez niego 
usług (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). 

3.4.1. Opodatkowanie otrzymanej dotacji
Różnego rodzaju dofinansowania, które mają wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i nie wpływają 

bezpośrednio na ceny sprzedawanych szkoleń, pozostają poza zakresem VAT. Istotny jest wyłącznie bezpośredni wpływ 
dotacji na cenę szkolenia (lub jego brak). 

Taki pogląd zaprezentował Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 15 czerwca 2012 r. (PT4/033/23/9/  
/EFU/2012/PT298):

MF  (...) konkretne usługi szkoleniowe (a nie np. cała działalność beneficjenta środków publicznych) mają być sfi-
nansowane z tych środków. Tym samym warunkiem zwolnienia danej usługi szkoleniowej z podatku jest to, 
ażeby otrzymane przez usługodawcę wynagrodzenie z tytułu świadczenia tej usługi pochodziło w całości  lub 

w 70% ze środków publicznych. (...) w zależności od tego, czy otrzymane przez świadczącego przedmiotową usługę szko-
leniową  środki  publiczne  składają  się  na  obrót  (stanowią  podstawę  opodatkowania)  z  tytułu  świadczenia  tej  usługi 
(i w jakiej części) usługa ta podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT lub nie będzie podlegać temu zwolnieniu.

Podstawą tych twierdzeń jest art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, który określa że podstawą opodatkowania jest wszystko co 
stanowi zapłatę, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mają
cymi bezpośredni wpływ na cenę. 
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W sytuacji gdy podatnik, świadcząc daną usługę szkoleniową, otrzymuje na nią dotację wpływającą bezpośrednio na 
cenę tej usługi, wówczas dana dotacja będzie stanowiła podstawę opodatkowania VAT (obrót). To właśnie określenie 
sprawia podatnikom najwięcej problemów.

W wyroku z 5 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 429/12) odniósł się do 
tego problemu, uznając, że gdy otrzymanie dotacji powoduje, że uczestnik płaci tylko część ceny szkolenia, należy 
uznać, że jest to dotacja przedmiotowa. Taką dotację uwzględnia się w podstawie opodatkowania. Jeżeli dofinanso
wanie wynosi co najmniej 70% ceny, całość usługi korzysta ze zwolnienia, gdy są to usługi kształcenia zawodowego.

Dlatego, gdy jest to dotacja przedmiotowa, będzie ona wchodzić do podstawy opodatkowania. 
Oprócz dotacji, do podstawy opodatkowania będzie wchodziła również kwota pobrana od uczestnika szkolenia, 

tzw. wkład własny. Należy pamiętać, że jeżeli udział procentowy dofinansowania ze środków publicznych będzie wynosił 
co najmniej 70%, to usługa ta będzie podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia wykonaw
czego, natomiast jeżeli udział ten będzie mniejszy niż 70%, usługa ta będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Jeśli jest to dotacja na pokrycie kosztów szkolenia, jest to dotacja podmiotowa. Zdaniem organów podatkowych, 
w takiej sytuacji uznaje się, że szkolenie jest w 100% finansowane przez uczestnika szkolenia. Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w interpretacji z 10 sierpnia 2012 r. (IPPP2/443473/122/KG) uznał:

MF  (...) stwierdzić należy, iż skoro – jak wskazano – pozyskana dotacja przeznaczona jest na pokrycie poniesio-
nych  kosztów  w  ramach  realizowanego  programu,  to  oznacza,  że  w  opisanej  sytuacji  występuje  dotacja 
o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, 

w związku z realizacją projektu w części dofinansowania, Wnioskodawca nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za 
świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym dotacja ze 
środków unijnych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT.

Stanowisko organów przedstawia poniższy przykład.

PrzykłaD 22
Spółka otrzymała dotację na szkolenie zawodowe. Rozważmy następujące przypadki:
■	  jest to dotacja przedmiotowa, tj. powiększa podstawę opodatkowania VAT. Stanowi ona 80% ceny, pozostałą 

część dopłacają klienci. W tym przypadku usługa szkolenia korzysta ze zwolnienia. Dotyczy to zarówno części 
płaconej przez klientów, jak i części finansowanej dotacją,

■	  jest to dotacja podmiotowa, tj. nie powiększa podstawy opodatkowania VAT. W tym przypadku usługa szkole
nia nie korzysta ze zwolnienia. Część płacona przez klientów jest opodatkowana stawką 23%, gdy nie korzysta 
z innych zwolnień. Część finansowana dotacją nie podlega w ogóle VAT.

Za dotację podmiotową będzie uznana również dotacja przeznaczona na całościowe funkcjonowanie przedsiębior
stwa (przeprowadzenie wielu różnych szkoleń), tj. niemająca bezpośredniego wpływu na cenę konkretnej usługi szko
leniowej. Oznacza to, że kwota otrzymana w ramach dotacji ogólnej przeznaczonej na przeprowadzenie wielu szkoleń 
nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że podmiot prowadzący szkolenie finansowane częściowo z dotacji ogól
nej powinien opodatkować VAT kwoty opłat pobrane od uczestników szkolenia zawodowego. Ten kontrowersyjny po
gląd wynika z ww. interpretacji Ministra Finansów PT4/033/23/9/EFU/2012/PT298.

Potwierdza to również ww. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP2/443473/122/KG):

MF  (...)  otrzymana  przez  Wnioskodawcę  dotacja  ze  środków  publicznych  nie  stanowi  obrotu  w  rozumieniu 
art. 29 ust. 1 ustawy (art. 29a ust. 1 ustawy – przyp. red.), a tym samym nie podlega opodatkowaniu. Za-
tem, jak wskazał sam Wnioskodawca przyznane środki nie będą stanowiły dopłaty do ceny świadczonych 

usług. Wynagrodzeniem będzie za to wkład prywatny uczestników szkolenia wnoszony przez przedsiębiorców w for-
mie gotówkowej, stanowiący dla niego 100% ceny danego szkolenia. Tak więc nie można uznać, iż kryterium finan-
sowania ze środków publicznych przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia zostanie spełnione (obecnie § 3 
ust. 1 pkt 14 rozporządzenia – przyp. red.).

PrzykłaD 23
Firma szkoleniowa Y, specjalizująca się w szkoleniach kształcenia zawodowego z zakresu informatyki, otrzymała 
dofinansowanie ze środków europejskich na przeprowadzenie kilku szkoleń o tematyce informatycznej. Dotacja 
ma charakter ogólny, ponieważ nie jest powiązana z konkretnym szkoleniem. Jej zadaniem jest dofinansowanie
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firmy szkoleniowej. Z kalkulacji przeprowadzonych przez firmę Y wynika, że do części szkoleń o zaawansowa
nym stopniu ich uczestnicy będą musieli dopłacić z własnych środków od 1000 do 1500 zł. Ze względu na to, że 
szkolenia finansowane z dotacji ogólnej (zgodnie z wyjaśnieniami organów podatkowych) nie mogą korzystać 
ze zwolnienia z VAT, ponieważ nie są środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o VAT, wartość środków 
otrzymanych od uczestników szkolenia powinna zostać opodatkowana 23% stawką VAT.

Z przytoczonych interpretacji wynika, że organy podatkowe dokonały podziału pojęcia „finansowane ze środków 
pub licznych” użytego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT oraz w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia wykonawcze
go. W ramach tego podziału wydzieliły ze środków publicznych dotacje ogólne oraz dotacje celowe. Następnie na pod
stawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wywiodły, że użyte przez ustawodawcę sformułowanie „finansowane ze środków 
pub licznych” dotyczy tylko dotacji celowych, a nie dotacji ogólnych, które w ogóle nie stanowią podstawy opodatkowa
nia VAT (nie są opodatkowane VAT). W wyniku takiej interpretacji kwoty wkładów własnych otrzymane od uczestni
ków szkolenia finansowanego ze środków pochodzących z dotacji ogólnej zawsze będą opodatkowane VAT.

Inaczej niż organy podatkowe do tematu podchodzą sądy (patrz wyrok WSA w Warszawie z 14 listopada 2012 r., 
III SA/Wa 475/12):

WSA  Jednakże nie można przyjąć argumentacji Ministra Finansów, że skoro otrzymana dotacja stanowi jedynie 
zwrot poniesionych przez spółkę kosztów, a nie stanowi wynagrodzenia za świadczone usługi, to wnoszony 
wkład własny przez uczestnika szkolenia stanowi 100% ceny danego szkolenia, a tym samym nie zostało 

spełnione kryterium finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Należy zgodzić się ze stroną skarżącą, że ze względu na charakter usługi oraz jej cel należy traktować ją jako całość, 

bez względu na pochodzenie środków na realizację tej usługi.

Ze stanowiskiem tym zgodził się również NSA w wyroku z 25 lutego 2014 r., I FSK 575/113, rozpatrując skargę kasa
cyjną od cytowanego orzeczenia. 

3.4.2. Odliczenie VAT od wydatków sfinansowanych dotacją
Prawo do odliczenia VAT nie zależy od źródła finansowania wydatków. Dlatego w przypadku zakupów sfinansowa

nych dotacją zastosowanie znajduje ogólna zasada odliczania podatku naliczonego, u podstaw której leży regulacja 
określona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów 
i usług w takim zakresie, w jakim zakupy te są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowa
nych. W tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, czy zakupy zostały sfinansowane dotacją czy np. ze środków 
włas nych przedsiębiorcy. Istotny jest związek tych zakupów z czynnościami opodatkowanymi VAT. Tym samym prawo 
do odliczenia podatku naliczonego jest uzależnione od tego, czy zakup sfinansowany dotacją służy u podatnika:
■	 czynnościom opodatkowanym,
■	 czynnościom opodatkowanym i zwolnionym,
■	 czynnościom opodatkowanym i niepodlegającym opodatkowaniu,
■	 czynnościom zwolnionym od podatku lub czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu VAT.

Zakupy sfinansowane dotacją wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych
Jeśli wydatki sfinansowane środkami publicznymi służą wykonywaniu przez przedsiębiorcę wyłącznie czynności 

opodatkowanych VAT, to co do zasady przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Potwierdzenie tego 
stanowiska można odnaleźć np. w piśmie Dyrektora IS w Łodzi z 24 listopada 2011 r., IPTPP1/443624/114/JM, który 
wskazał, że:

MF  (...) Zainteresowana, w trybie art. 86 ust. 1 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków sfi-
nansowanych dotacją na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy, z uwagi na fakt iż 
poniesione wydatki mają związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a ponadto Wniosko-

dawczyni jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, pod warunkiem niezaistnienia 
przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zakupy sfinansowane dotacją wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych
Jeśli natomiast podatnik nabył towary i usługi sfinansowane dotacją, które służą zarówno działalności opodatkowa

nej, dającej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak i działalności zwolnionej wykluczającej to prawo, to może on 
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odliczyć podatek naliczony od tego zakupu służącego jednocześnie obu rodzajom działalności, ale tylko w takiej częś
ci, jaką proporcjonalnie można przypisać czynnościom, które dają prawo do odliczenia VAT (art. 90 ust. 2 i 3 ustawy 
o VAT). Źródło finansowania zakupów nie zmienia tej zasady.

Tak samo uznał WSA w Poznaniu w prawomocnym wyroku z 20 lutego 2013 r., I SA/Po 897/12, który odnosił się do 
kwestii odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu sfinansowanych dotacją celową 
z budżetu krajowego (w wysokości 15% dofinansowania) oraz płatnością ze środków europejskich (w wysokości 85% 
dofinansowania). Projekt ten polegał na świadczeniu usług kształcenia zawodowego (tj. czynności zwolnionych z VAT) 
oraz usług w zakresie poradnictwa zawodowego i psychologicznego (tj. czynności opodatkowanych VAT). W tych oko
licznościach WSA w Poznaniu odmówił podatnikowi prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zaku
pów dokonywanych w ramach projektu ze środków budżetu projektu, uznając, że:

WSA  (...) analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności treść art. 86 ust. 1 ustawy, 
jednoznacznie wskazuje, że skarżącemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego 
z zakupem usług i towarów służących realizacji projektu, jednakże tylko w takiej części, w jakiej wydatki te 

związane są z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych (poradnictwo zawodowe i psychologiczne).
W przedmiotowej sprawie skarżący nie potrafi przypisać bezpośrednio zakupów sprzedaży opodatkowanej lub 

zwolnionej, zatem jest zobowiązany zastosować szacunkową proporcję do odliczenia podatku naliczonego wynikają
cą z art. 90 u.p.t.u. W ramach tego odliczenia nie jest istotne źródło finansowania przedmiotowych zakupów.

Zakupy sfinansowane dotacją wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i niepodlegających 
opodatkowaniu

Wydatki sfinansowane dotacją mogą być również wykorzystywane jednocześnie do czynności opodatkowanych VAT 
oraz niepodlegających temu podatkowi. Wówczas, zgodnie z uchwałą NSA podjętą 24 października 2011 r. w poszerzo
nym składzie 7 sędziów, I FPS 9/10, podatnik może w całości odliczyć VAT od wydatków, które służą jednocześnie obu 
tym rodzajom czynności. Z przywołanej uchwały wynika bowiem, że:

NSA  (...) w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opo-
datkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypi-
sać do jednej z tych kategorii czynności) podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji okreś-

lonej  na  podstawie  art.  90  ust.  3  u.p.t.u.,  lecz  odliczenie  pełne.  Wartość  czynności  niepodlegających  w  ogóle 
opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży. 
W przypadku gdy podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi, 
nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego (gdyby ewentualnie chciał ustalać proporcję sprzedaży dla ce-
lów odliczenia, to wyniesie ona 100%).

Od 1 stycznia 2016 r. podatnik, który nie będzie w stanie określić, jaka część zakupu jest związana ze sprzedażą opo
datkowaną, a jaka ze sprzedażą niepodlegającą VAT, będzie musiał stosować tzw. preproporcję, której zasady ustalania 
będzie określał art. 86 ust. 2a–2c ustawy o VAT.

Zakupy sfinansowane dotacją wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu
W praktyce nierzadko ma też miejsce sytuacja, w której podatnik otrzymuje dotację przeznaczoną na świadczenie 

usług, za które nie otrzymuje wynagrodzenia. Z dotacji tej finansuje on określonego rodzaju wydatki, które służą wy
łącznie nieodpłatnemu świadczeniu usług. Do takiego przypadku odniósł się Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji 
indywidualnej z 30 grudnia 2013 r., ILPP5/443223/132/PG. Wątpliwości związane z odliczeniem podatku naliczo
nego od wydatków sfinansowanych dotacją dotyczyły podatnika, który uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkow
skiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Otrzymana przez podatnika dotacja dotyczyła 
dwóch projektów związanych z realizacją działań szkoleniowych dla osób dorosłych w formie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. W przypadku obu projektów podatnik otrzymał 100% dofinansowania. Dotacja była przeznaczona na 
pokrycie wydatków związanych z kosztami osobowymi, zakupem sprzętu biurowego, materiałów szkoleniowych, ma
teriałów dydaktycznych, wydatków promocyjnych. Podatnik ponosił wszelkie koszty związane z realizacją tych zadań, 
natomiast nie uzyskiwał żadnych przychodów z tytułu ich realizacji.

W tym przypadku należało ustalić, czy wydatki poniesione na realizację tych projektów były związane z czynnościa
mi opodatkowanymi. Świadczenie przez podatnika usług szkoleniowych dla osób dorosłych nie mogło zostać uzna
ne za czynność opodatkowaną, ponieważ co do zasady opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług, a w tym 
przypadku usługobiorcy nie wnosili odpłatności za świadczone przez podatnika usługi szkoleniowe (podatnik nie uzy
skiwał żadnych przychodów z tego tytułu). Działania podatnika nie mogły też zostać uznane za nieodpłatne, ale zrów
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nane z odpłatnymi na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, ponieważ nie był spełniony wymieniony w tym prze
pisie warunek nieodpłatnego świadczenia usług na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Charakteru odpłatności nie nadawała świadczeniu usług szkoleniowych także otrzymana przez podatnika dotacja, 
która, mając charakter ogólny i będąc przeznaczona na pokrycie określonych kosztów związanych z przeprowadze
niem i realizacją wymienionych projektów, nie stanowiła elementu uzupełniającego ceny świadczonych usług (nie pod
legała włączeniu do podstawy opodatkowania). Mimo że świadczone przez podatnika usługi szkoleniowe w ramach 
projektów były ściśle związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, to organ podatkowy uznał je za 
czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT (tj. niestanowiące obrotu na podstawie art. 29 ustawy o VAT w brzmie
niu obowiązującym do końca 2013 r.). Wyłączny związek wymienionych wydatków z czynnościami niepodlegającymi 
opodatkowaniu wykluczył odliczenie podatku naliczonego. W tych okolicznościach Izba Skarbowa w Poznaniu po
twierdziła stanowisko podatnika, uznając, że:

MF  (...)  poniesione  w  ramach  realizowanych  projektów  wydatki  związane  z  kosztami  osobowymi,  zakupem 
sprzętu biurowego, materiałów szkoleniowych, dydaktycznych i promocyjnych nie będą miały związku ze 
sprzedażą  opodatkowaną.  Tym  samym  nie  zostanie  spełniony  warunek,  o  którym  mowa  w  cyt.  art.  86 

ust. 1 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydat-
ków poniesionych w ramach realizacji ww. projektów w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy, a także do jego zwrotu na 
podstawie art. 87 ustawy.

3.5. Ewidencja otrzymanego dofinansowania w księgach rachunkowych
Dofinansowanie otrzymane do dokształcania pracowników odnoszone jest na konto pozostałych przychodów opera

cyjnych w miesiącu, którego dotyczy, zgodnie z zasadą memoriału. Nie ma więc znaczenia, w którym momencie nastą
pi wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy pracodawcy.

Kwotę dofinansowania w momencie jej naliczenia można ująć w księgach rachunkowych zapisem:
Wn „Rozrachunki publicznoprawne”
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast wpływ na rachunek bankowy kwoty dofinansowania można ująć zapisem:
Wn „Rachunek bankowy”
Ma „Rozrachunki publicznoprawne”.

W rachunku zysków i strat dofinansowanie to wykazuje się podobnie jak dotacje, jako pozostałe przychody operacyj
ne w wierszu G.II (wariant kalkulacyjny) lub D.II (wariant porównawczy).

Dla celów podatkowych dofinansowanie takie stanowi przychód dopiero z chwilą faktycznego otrzymania. Nato
miast bilansowo przychód ten powstaje w miesiącu, którego dofinansowanie to dotyczy. Jest to szczególnie istotne, gdy 
kwestia dofinansowania występuje na przełomie lat obrotowych. Jeżeli więc dofinansowanie za grudzień 2015 r. pra
codawca otrzyma w styczniu 2016 r., to wystąpi przejściowa różnica między przychodami podatkowymi a bilansowy
mi, która może skutkować koniecznością ustalenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

Jak wynika bowiem z art. 37 ust. 5 ustawy o rachunkowości, rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowa
niem dodatnich różnic przejściowych. Chodzi tu o różnice, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszłości.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy ująć w księgach rachunkowych zapisem:
Wn „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”
Ma „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”.

W rachunku zysków i strat odroczony podatek dochodowy wykazywany jest w pozycji „Podatek dochodowy”:
■	 wariant kalkulacyjny – wiersz O,
■	 wariant porównawczy – wiersz L.

W bilansie rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się po stronie pasywów, w poz. B.I.1 „Re
zerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”.

!  UWAGA
Odroczony podatek dochodowy ustalają obowiązkowo wyłącznie osoby prawne, których roczne spra-
wozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta (art. 64 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości). Jednostki, których roczne sprawozdanie nie podlega obowiązkowemu badaniu, mogą odstą-
pić od ustalania rezerw/aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 uor).
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PrzykłaD 24
Spółka otrzymała fakturę VAT za szkolenie pracowników. Wartość faktury brutto wynosiła 1230 zł, w tym VAT 
(23%) 230 zł (przyjęto założenie, że VAT podlega odliczeniu). Na szkolenie to spółka otrzymała dofinansowanie 
z Funduszu Pracy w wysokości 600 zł, co stanowiło 60% kwoty netto z faktury. Kwotę dofinansowania wpłynęła 
na rachunek bankowy jednostki. 
Ewidencja księgowa:
1.  Faktura VAT za szkolenie:
 a)  wartość netto
  Wn „Rozliczenie zakupu” 1000
 b)  VAT naliczony
  Wn „VAT naliczony” 230
 c)  wartość zobowiązania
  Ma „Rozrachunki z dostawcami” 1230
2.  Zarachowanie wartości szkolenia w koszty:
 Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”    1000
 Ma „Rozliczenie zakupu” 1000
3.  Zapłata z rachunku bieżącego zobowiązania wobec organizatora szkolenia:
 Wn „Rozrachunki z dostawcami” 1230
 Ma „Rachunek bankowy” 1230
4. Przyznanie dofinansowania z FP – decyzja
 Wn „Rozrachunki publicznoprawne – FP” 600
 Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 600
5. Wpływ dofinansowania na rachunek bankowy
 Wn „Rachunek bankowy” 600
 Ma „Rozrachunki publicznoprawne – FP” 600

Rozliczenie zakupu VAT naliczony

1a)  1000 1000  (2 1b)  230

Rozrachunki z dostawcami
Ubezpieczenia Społeczne  

i inne świadczenia

3)  1230 1230  1c) 2)  1000

Rachunek bankowy Rozrachunki publicznoprawne – FP

5)  600 1230  (3 4)  600 600  (5

Pozostałe przychody operacyjne

600  (4

PrzykłaD 25
Spółka otrzymała fakturę VAT za szkolenie pracowników. Wartość faktury brutto wynosiła 1230 zł, w tym VAT 
(23%) 230 zł. 60% kwoty netto z faktury, tj. 600 zł, dofinansowano z Funduszu Pracy. Kwotę tego dofinansowa
nia otrzymał bezpośrednio organizator szkolenia. Spółka zobowiązana jest do zapłaty 40% kwoty netto szkole
nia, tj. 400 zł, oraz całości VAT, tj. 230 zł (przyjęto założenie, że VAT podlega odliczeniu).
Ewidencja księgowa:
1.  Faktura VAT za szkolenie:
 a) wartość netto
  Wn „Rozliczenie zakupu”   400
 b)  VAT naliczony
  Wn „VAT naliczony” 230
 c)  wartość zobowiązania
  Ma „Rozrachunki z dostawcami” 630
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2.  Zarachowanie wartości szkolenia w koszty:
 Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 400
 Ma „Rozliczenie zakupu” 400
3.  Zapłata z rachunku bieżącego zobowiązania wobec organizatora szkolenia:
 Wn „Rozrachunki z dostawcami” 630
 Ma „Rachunek bankowy” 630

Rozliczenie zakupu VAT naliczony

1a)  400 400  (2 1b)  230

Rozrachunki z dostawcami
Ubezpieczenia Społeczne  

i inne świadczenia

3)  630 630  1c) 2)  400

Rachunek bankowy

630  (3

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 8 ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 5 pkt 5 oraz ust. 6 i 6a, art. 40 ust. 2e–2g,  art. 53a–53m, art. 69a–69b, art. 109 

ust. 2d–2n ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 149; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1066,

■	 § 4–7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków 
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – Dz.U. z 2014 r., poz. 639,

■	 art. 2–6, 8, 14, 18 i 20 ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 385,

■	 art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 584; ost.zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1197

■	 § 66–85 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy – Dz.U. z 2014 r., poz. 667,

■	 § 2–6, 8–11, 15, 16, 20 i 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2014 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego dorosłych – Dz.U. z 2014 r., poz. 497,

■	 art. 190–191, 195, 201–202, 205 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; 
ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268,

■	 art. 70b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1045

■	 § 1–3, 5–6, 8, 10–12, 15–16 i 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania za-
wodowego młodocianych i ich wynagradzania – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 232,

■	 § 3–4, 7 i 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki za-
wodu – Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1183,

■	 § 2–3 i 7–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze 
środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom – Dz.U. z 2014 r., poz. 865,

■	 art. 26d i 41 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r.  Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 493,

■	 § 1, 9–12 i 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatko-
wych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1987,

■	 § 2–4 i 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów 
szkolenia pracowników niepełnosprawnych – Dz.U. z 2014 r., poz. 1970,

■	 art. 19a ust. 1, ust. 5 pkt 2 i ust. 6, art. 29a ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1223

■	 art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1296,

■	 art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1296.
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4. Odpowiedzi na pytania Czytelników
Przepisy prawa nakładają na pracodawcę wiele obowiązków w stosunku do zatrudnianych pracow-
ników. Jednym z nich jest obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych. Szczegółowe zasady realizacji obowiązku ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych zostały uregulowane w art. 102–1036 kodeksu pracy. Mimo to temat ten wywołuje 
wiele praktycznych problemów, zarówno po stronie pracodawców, jaki i pracowników.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na wybrane pytania z tego zakresu, które napłynęły do redakcji.

4.1. Czy trzeba zwalniać pracownika na całe zajęcia
Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe, za zgodą pracodawcy, w każdy piątek bierze udział w obowiąz-
kowych zajęciach, w związku z czym musi wyjść z pracy 2 godziny wcześniej. To duże obciążenie dla pracodaw-
cy. Czy może zwalniać zatrudnionego tylko na część zajęć lub płacić za takie nieobecności tylko w ograniczo-
nym zakresie?

Pracodawca ma obowiązek udzielać zwolnienia na cały czas niezbędny, aby zatrudniony mógł punktualnie przybyć 
na obowiązkowe zajęcia i na czas ich trwania. Za czas takich nieobecności podwładny zachowuje prawo do wynagro
dzenia.

Pracodawca, który udzielił zgody na kształcenie, musi zwalniać zatrudnionego z całości lub części dnia pracy na 
udział w obowiązkowych zajęciach, a przepisy k.p. nie określają limitu takich zwolnień. Zwolnienia nie przysługują 
podwładnemu tylko wtedy, gdy program nauki przewiduje zajęcia wyłącznie w czasie wolnym dla niego od pracy.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia zatrudnionego z pracy na udział w zajęciach stosuje się zasady 
obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane 
w przeciętnej wysokości oblicza się z miesiąca, w którym korzystał z tego zwolnienia.

PrzykłaD 26
Załóżmy, że pracownik, o którym mowa w pytaniu, otrzymuje pensję w stałej miesięcznej stawce, a także zmien
ne miesięczne premie. W kwietniu kwota premii wyniosła 400 zł. Zatrudniony miał wówczas do przepracowania 
168 godzin, ale z powodu zwolnienia na zajęcia (8 godzin) przepracował tylko 160 godzin. Składnik wynagro
dzenia określony w stałej miesięcznej stawce uwzględnia się w wysokości należnej zatrudnionemu w miesiącu 
korzystania ze zwolnienia. Natomiast wynagrodzenie za czas zwolnienia ustalane ze zmiennej premii wyniosło:
■  400 zł : 160 godz. = 2,50 zł,
■  2,50 zł x 8 godz. = 20,00 zł.

4.2. Czy studia podyplomowe uprawniają do urlopu szkoleniowego
Podwładny wystąpił o zgodę pracodawcy na naukę na studiach podyplomowych. Jest zatrudniony na 
3/4 etatu. Czy w razie wyrażenia zgody na takie kształcenie pracodawca będzie musiał udzielać mu urlopu 
szkoleniowego?

W przypadku zgody pracodawcy na naukę w formie studiów podyplomowych zatrudnionemu będzie przysługiwało 
tylko płatne zwolnienie na udział w zajęciach.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługują 
z mocy prawa: płatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obo
wiązkowe zajęcia i na czas ich trwania, a także płatny urlop szkoleniowy. Wymiar etatu, w jakim jest zatrudniony pod
władny, nie ma wpływu na zakres tych uprawnień. Należy jednak zwrócić uwagę, że urlop szkoleniowy przysługuje tyl
ko na egzaminy kończące niektóre formy podnoszenia kwalifikacji oraz na przygotowanie pracy dyplomowej, a także 
przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Student studiów podyplomowych nie przygotowuje pra
cy dyplomowej ani nie zdaje egzaminu dyplomowego. Nie ma więc prawa do urlopu szkoleniowego (art. 1032 § 1 k.p.).

Pracodawca może udzielić mu takiego urlopu na podstawie art. 1033 k.p., czyli jako świadczenia dodatkowego, ale 
w takim przypadku wymiar urlopu i zasady jego wykorzystania będą zależeć od ustaleń stron stosunku pracy. Praco
dawca może także udzielić podwładnemu, na jego wniosek, bezpłatnego urlopu na podstawie art. 174 § 1 k.p.
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4.3.  Czy pracodawca musi udzielać urlopu szkoleniowego i zwolnień 
na udział w zajęciach, jeżeli pracownik uczy się bez jego zgody

Pracownik podjął studia bez skierowania i zgody pracodawcy. Czy w takim przypadku pracodawca ma obowią-
zek udzielać mu urlopu szkoleniowego i zwolnień na udział w zajęciach?

Pracodawca nie ma obowiązku udzielać urlopu szkoleniowego i zwolnień na udział w zajęciach pracownikowi, któ
ry podjął studia bez skierowania i zgody pracodawcy. Takie uprawnienia przysługują tylko osobie, która podjęła naukę 
z inicjatywy albo za zgodą pracodawcy.

Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym sta
nowisku są ustalane w regulacjach wewnątrzzakładowych lub w przepisach szczególnych. Zasadą jest, że pracodawca 
sam określa, jakiej wiedzy oczekuje od podwładnego.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oznacza zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez zatrudnionego, 
z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Tylko po spełnieniu tego warunku podwładnemu należy się płatny urlop szkole
niowy oraz płatne zwolnienie od pracy na udział w zajęciach – na zasadach określonych w art. 1031 § 2–3 oraz art. 1032 k.p.

Zasady przyznawania świadczeń są takie same, bez względu na to, czy podnoszenie kwalifikacji odbywa się z ini
cjatywy czy za zgodą pracodawcy. Pracodawca nie musi jednak wyrazić takiej zgody. Jak zwrócił uwagę resort pracy 
w piś mie z 25 sierpnia 2011 r. (SPS02323897/11), rozstrzygnięcie, czy celowe jest, aby pracownik podnosił swoje 
kwalifikacje zawodowe – także z uwzględnieniem związanych z tym obowiązków i kosztów pracodawcy – zależy od 
swobodnej decyzji pracodawcy. Jedynym szkoleniem, na które pracodawca musi skierować podwładnego, jest szkole
nie z zakresu bhp (art. 2373 § 2 k.p.).

4.4.  Jak rozliczyć opłatę za podyplomowe studia rachunkowości 
pracownika księgowości

Spółka z o.o. skierowała pracownika księgowości na roczne studia podyplomowe o kierunku „rachunkowość” 
z możliwością opłaty za naukę. Pracownik świadczy pracę zgodnie z kierunkiem, w którym podjął kształcenie. 
Czy dla spółki pokrycie kosztów nauki będzie kosztem uzyskania przychodów? Czy u pracownika powstanie 
przychód do opodatkowania z tytułu sfinansowania studiów przez zakład pracy?

Pokrycie przez pracodawcę kosztów studiów z zakresu rachunkowości dla pracownika działu księgowego stanowi 
dla niego przychód zwolniony od podatku oraz od oskładkowania. Dla pracodawcy wydatek z tego tytułu stanowi koszt 
uzyskania przychodu.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych polega na zdobywaniu lub uzupełnianiu wiedzy i umiejętności przez pracow
nika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jednakże wiedza ta i umiejętności powinny mieć związek z wykony
waniem przez pracownika pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Ponieważ studia pracownika są 
związane z wykonywaną przez niego pracą i pracodawca wyraził na nie zgodę (w zasadzie sam skierował pracownika 
na te studia), to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof przysługuje zwolnienie dla przychodu pracownika w związku 
z otrzymywanym zwrotem czesnego. Świadczenie to jest również wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.

PrzykłaD 27
Wynagrodzenie pracownika działu księgowego wynosi brutto 2000 zł. Pracodawca dofinansowuje mu koszty 
studiów na kierunku „rachunkowość” w kwocie 300 zł miesięcznie. W związku z tym, że nauka ta jest związana 
z pracą wykonywaną przez pracownika, przychód ten jest zwolniony od podatku i od składek. Zatem zaliczkę na 
podatek należy obliczać od kwoty wynagrodzenia za pracę, tj. od 2000 zł. Od tej wysokości będą również oblicza
ne składki na ubezpieczenia społeczne pracownika.

Kwestia natury technicznej odnosząca się do formy pokrycia opłat za kształcenie pracownika, tj. czy pracownik sam 
je opłaca, a pracodawca zwraca je pracownikowi, czy też opłaca je bezpośrednio pracodawca, nie ma wpływu na zwol
nienie od podatku pracownika. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 grudnia 2011 r.,  
IPPB4/415744/113/MP:

MF  (...) dla oceny możliwości zwolnienia od opodatkowania nie ma znaczenia fakt, czy na fakturze VAT uczel-
nia wpisze w miejsce nabywcy dane studenta – pracownika, czy dane zakładu pracy – pracodawcy.
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Z interpretacji tej wynika również, że nie ma znaczenia, czy przelewu kwoty widniejącej na fakturze/rachunku doko
na pracodawca bezpośrednio na rachunek bankowy jednostki edukacyjnej, czy też kwotę tę będzie wypłacał pracowni
kowi, jeśli wcześniej ten dokonał zapłaty płatności.

Opłacenie przez pracodawcę czesnego za studia z zakresu rachunkowości pracownika księgowości będzie kosztem 
uzyskania przychodu pracodawcy. Nie ma znaczenia, że studia są podyplomowe.

4.5.  Czy koszty kształcenia pracownika na przyszłe potrzeby pracodawcy 
objęte są zwolnieniem od podatku

W związku z planowanym rozszerzeniem działalności firmy na działalność w obszarze gospodarowania nieru-
chomościami pracodawca zamierza finansować pracownikowi studia w tym zakresie. Obecnie pracownik ten 
pracuje w dziale administracyjnym i jego praca nie ma związku z kierunkiem tych studiów. Czy finansowanie 
studiów pracownika będzie zwolnione z podatku?

Jeżeli edukacja pracownika jest związana z zakresem obowiązków pracownika, w tym również w przyszłości, to 
świadczenia z tego tytułu są zwolnione od podatku.

W opisanej sytuacji pracodawca planuje, że pracownik zostanie przeniesiony na inne stanowisko. Mimo że wiedza 
zdobywana przez niego nie jest związana z aktualnie wykonywaną pracą, lecz dopiero z jego przyszłym stanowiskiem, 
organy podatkowe uznają, że również w takiej sytuacji przysługuje zwolnienie. Tak wynika z interpretacji Dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach z 8 czerwca 2012 r., IBPBII/1/415244/12/AA. Dotyczyła ona pracownika zatrudnio
nego w spółce na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta i marketingu. Podjął on studia podyplomowe na kierunku 
„zarządzanie organizacjami sportowymi”. Pracodawca na wniosek pracownika wyraził zgodę na dofinansowanie do 
studiów, mając na uwadze fakt, że kierunek studiów pracownika związany jest z prowadzoną inwestycją i w związku 
z tym zamierza wykorzystać wykształcenie i wiedzę pracownika zdobytą na studiach podyplomowych po zakończeniu 
i uruchomieniu trwającej inwestycji.

Pracownik nie był zatrudniony przy realizacji inwestycji. Dyrektor Izby uznał, że ponoszony przez pracodawcę 
koszt opłaty za studia podyplomowe na kierunku „zarządzanie organizacjami sportowymi”, odbywane z inicjaty
wy pracownika (na które pracodawca wyraził zgodę), przy jednoczesnym związku zdobywanej wiedzy czy umie
jętności z zakresem obowiązków pracownika (aktualnych, jak również w przyszłości), stanowi dla pracownika 
przychód korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof. Świadczenie to jest 
wyłączone z oskładkowania. Pokrywane przez pracodawcę opłaty za studia pracownika stanowią dla niego koszty 
uzyskania przychodu.

4.6.  Jak rozliczyć dofinansowanie kształcenia  
niezwiązanego z wykonywaną pracą

Pracownica zatrudniona w sekretariacie rozpoczęła studia zaoczne w zakresie gospodarki nieruchomościami 
i ich wyceny majątkowej. Pracodawca wyraził zgodę na częściowe dofinansowanie kosztów jej studiów jako na-
grodę za dotychczas wykonywaną pracę. Studia nie mają jednak związku ani z aktualnie wykonywaną przez nią 
pracą, ani w przyszłości u tego pracodawcy. Czy dofinansowanie stanowi przychód pracownicy, od którego bę-
dzie pobierany podatek? Co ze składkami ZUS?

Ponieważ nauka pracownicy nie jest związana ani z aktualnym, ani przyszłym stanowiskiem u tego pracodawcy, 
to dofinansowanie kosztów nauki będzie stanowić przychód, który należy zaliczyć do podstawy opodatkowania 
i od którego będzie pobierana zaliczka. Dofinansowanie to będzie również zaliczane do podstawy wymiaru skła
dek ZUS.

W opisywanym przypadku przychód z tytułu dofinansowania studiów nie korzysta ze zwolnienia od podatku, bo
wiem studia nie mają związku z wykonywaną pracą. Wskazuje na to również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 26 kwietnia 2011 r.,  ILPB1/41562/114/AA:

MF  (...) kwota częściowego dofinansowania do studiów pracownika, na kierunku niezgodnym z charakterem 
wykonywanej pracy, który zdobywa wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy, nie jest objęta zwolnieniem 
od podatku określonym w art. 21 ust. 1 pkt 90 updof.

Przychód z tytułu otrzymania tego świadczenia należy oskładkować. Wydatek pracowniczy stanowiący formę nagro
dy za dotychczasową pracę, naszym zdaniem, stanowi koszt uzyskania przychodu.
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PrzykłaD 28
Wynagrodzenie pracownicy sekretariatu wynosi 2000 zł brutto. Pracodawca dofinansowuje jej koszty nauki nie
związanej z wykonywaną pracą w kwocie 300 zł. W związku z tym zaliczkę na podatek należy obliczać od kwoty 
2000 zł + 300 zł = 2300 zł. W tej wysokości będzie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia spo
łeczne.

4.7.  Czy wydatki na organizację w siedzibie firmy kursu językowego 
dla pracowników stanowią koszt podatkowy

Finansujemy naszym pracownikom kurs języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w siedzibie naszej spółki. 
Czy możemy ten wydatek zaliczyć do kosztów? Czy powinniśmy wartość kursu doliczyć do przychodu pracow-
nika?

Gdy znajomość języka angielskiego jest związana z wykonywaną pracą, to świadczenie polegające na organizacji 
kursu tego języka jest zwolnione od podatku i od składkowania. Wydatki z tego tytułu stanowią koszty uzyskania przy
chodu.

Jeżeli znajomość języka angielskiego jest wymagana w pracy, np. w kontaktach z klientami, czy też dla zdobywania 
wiedzy z anglojęzycznej literatury fachowej lub na międzynarodowych konferencjach bądź sympozjach, to niewątpli
wie ma ona związek z wykonywaną pracą. Możliwe jest zatem korzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 90 updof. W dzisiejszych czasach z reguły wymagana jest znajomość języka angielskiego nawet z uwagi na możli
wość nawiązywania potencjalnych, przyszłych kontaktów z zagranicznymi klientami, jak też utrzymywania z nimi tych 
kontaktów. Nawet w przypadku sporadycznych kontaktów danego pracownika z kontrahentami zagranicznymi brak 
dobrej znajomości języka angielskiego może mieć negatywny wpływ na wizerunek firmy i spowodować utratę zlecenia. 
Przemawia to za tym, że z reguły naukę języka angielskiego należy traktować jako związaną z wykonywaną pracą. Nie 
ma tu znaczenia, że nauka języka angielskiego będzie odbywała się w siedzibie firmy. Świadczenie to będzie zwolnione 
z oskładkowania.

Wydatki z tego tytułu będą kosztem uzyskania przychodu jako poniesione w celu uzyskania przychodu. Tak 
wynika również z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 marca 2013 r., ILPB3/423491/124/AO. 
Dotyczyła ona spółki, która organizowała dla pracowników kurs języka angielskiego. Był on niezbędny pracow
nikom do poprawnego wykonywania przez nich obowiązków dotyczących kontaktów z właścicielem spółki, któ
rym był podmiot szwajcarski. Ponadto spółka utrzymywała relacje handlowe z zagranicznymi kontrahentami, 
z którymi pracownicy komunikują się głównie w języku angielskim. Dyrektor Izby stwierdził, że wydatki pono
szone przez spółkę na kurs języka angielskiego dla jej pracowników, których celem jest podnoszenie ich kwali
fikacji zawodowych, a umiejętności i wiedza zdobyte przez pracowników spółki w trakcie uczestnictwa w tych 
zajęciach są niezbędne dla poprawnego wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych, jako wydatki speł
niające przesłanki zawarte w art. 15 ust. 1 updop, tj. pozostające w związku przyczynowoskutkowym z osią
ganymi przychodami i niewymienione w tzw. negatywnym katalogu kosztów, mogą stanowić koszty uzyskania 
przychodów.

W przypadku gdyby w kursie organizowanym przez pracodawcę w siedzibie firmy brały udział osoby, dla których 
wiedza i umiejętności na nim zdobyte nie miały związku z wykonywaną pracą, to przychód z tego tytułu nie korzy
stałby ze zwolnienia od podatku dla tych osób. Byłby również zaliczany do podstawy wymiaru składek ZUS. W celu 
obliczenia tego przychodu należałoby ustalić tzw. osobokoszt, tj. koszt organizacji kursu przypadający na danego 
pracownika.

PrzykłaD 29
Pracodawca zorganizował kurs w siedzibie firmy. Koszt organizacji tego kursu wynosi miesięcznie 3000 zł. 
W kursie tym bierze udział 10 pracowników, w tym jeden, dla którego wiedza i umiejętności zdobyte na nim nie 
mają związku z wykonywaną pracą. Koszt organizacji kursu wynosi na jedną osobę 3000 zł : 10 = 300 zł. Wyna
grodzenie pracownika, dla którego kurs nie ma związku z wykonywaną pracą, wynosi 2000 zł brutto. W związku 
z tym zaliczkę na podatek należy mu obliczać od kwoty 2000 zł + 300 zł = 2300 zł. W tej wysokości będzie rów
nież podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
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4.8.  Jak rozliczyć częściową refundację kształcenia dla pracownika 
i zleceniobiorcy

Jesteśmy spółką z o.o. Chcemy skierować naszego pracownika na studia inżynierskie zgodne z profilem dzia-
łalności naszej firmy. Zamierzamy dofinansowywać miesięczne czesne w wysokości 50%. Mamy też stałego 
współpracownika, który ma z naszą firmą podpisaną umowę zlecenia. On również chce rozpocząć studia zaocz-
ne, ale jako zleceniodawcy nie kierujemy go na te studia. Wyraziliśmy jednak zgodę na ich rozpoczęcie, a także 
zdecydowaliśmy się dopłacać mu 20% należnego czesnego miesięcznie. Czy dofinansowanie zwiększy przy-
chód pracownika i zleceniobiorcy? Czy będzie kosztem pracodawcy? Czy dofinansowania udzielone pracowni-
kowi i zleceniobiorcy będą zwolnione ze składek ZUS?

Częściowa refundacja czesnego dotyczącego studiów związanych z pracą pracownika będzie stanowiła dla nie
go przychód zwolniony od podatku oraz będzie wyłączona z podstawy wymiaru składki ZUS. W przypadku zlece
niobiorcy przychód z tego tytułu nie będzie objęty zwolnieniem. Nie będzie przysługiwać również zwolnienie od 
składek.

Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe pisemną umowę określającą wza
jemne prawa i obowiązki stron (art. 1034 § 1 k.p.). Umowa taka może przewidywać częściową refundację kosztów 
kształcenia. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 stycznia 2011 r., IPPB4/415 
811/104/MP. Dotyczyła ona dwóch pracowników, którym pracodawca wyraził zgodę na finansowanie w 50% 
kosztów dwuletnich studiów magisterskich. Pracownicy w ramach zawartej z pracodawcą odrębnej umowy zobo
wiązali się do terminowego zaliczenia egzaminów oraz pozostania w stosunku pracy z pracodawcą przez okres 
dwóch lat od dnia zakończenia okresu, za który została wniesiona opłata. Kierunek studiów był ściśle związany 
z zakresem obowiązków pracowników. Ich ukończenie miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz 
zwiększenie efektywności pracy.

Dyrektor Izby uznał, że w przedstawionym stanie faktycznym wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, uzupełniających wiedzę i umiejętności 
za zgodą pracodawcy, będzie korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 updof.

W świetle powyższego częściowa refundacja czesnego dotyczącego studiów związanych z pracą pracownika będzie 
stanowiła dla niego przychód zwolniony od podatku oraz będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS. Wydat
ki z tego tytułu będą stanowić koszty uzyskania przychodu pracodawcy.

Inaczej będzie w przypadku zleceniobiorcy. Zwrot wydatków na kształcenie zleceniobiorcy stanowi dla nie
go przychód z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 updof działalność wykonywa
na osobiście jest odrębnym źródłem przychodów. Do przychodów z tej działalności zalicza się m.in. przychody  
z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: oso
by fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednost
ki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (art. 13 pkt 8 lit. a) updof). Na podstawie zaś art. 11 ust. 1 
updof przychodami, oprócz otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym 
pieniędzy i wartości pieniężnych, jest także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych 
świadczeń.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 updof zwolniona od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z od
rębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń 
otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Z powyż
szego zwolnienia nie może więc korzystać zleceniobiorca. Zleceniodawca nie jest bowiem jego pracodawcą. 
Zwrot wydatków za kształcenie będzie zatem stanowił przychód dla zleceniobiorcy zaliczany do jego podstawy 
opodatkowania. W związku z tym zwrot ten w momencie jego otrzymania powinien być zaliczony do przycho
dów z działalności wykonywanej osobiście (przychodów z umowy zlecenia). Od dochodu z tej umowy należy po
brać zaliczkę na podatek.

Przychód ten nie jest wyłączony ze składek, nawet jeżeli studia mają związek z wykonywanym zleceniem. Na pod
stawie § 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego wyłączenie z podstawy wymiaru składek nie dotyczy zleceniobiorców. 
Obecnie bowiem nie istnieją przepisy odrębnie regulujące przyznawanie świadczeń zleceniobiorcom na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych.

Zarówno w przypadku pracownika, jak i zleceniobiorcy wydatki na ich kształcenie związane z wykonaną pracą bądź 
zleceniem będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.
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PrzykłaD 30
Wynagrodzenie zleceniobiorcy za wykonywanie zlecenia wynosi 2500 zł. Zleceniodawca dofinansowuje mu kosz
ty nauki związanej z wykonywanym zleceniem w kwocie 400 zł. W związku z tym zaliczkę na podatek z umowy 
zlecenia należy obliczać od kwoty 2500 zł + 400 zł = 2900 zł. Ta sama kwota będzie stanowiła podstawę wymia
ru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli zleceniobiorca powinien im podlegać.

4.9.  Jak rozliczyć świadczenia dla pracownika kontynuującego naukę 
rozpoczętą przed jego zatrudnieniem

W grudniu zatrudniliśmy nowego pracownika. Niedawno okazało się, że jest on na trzecim roku studiów zgod-
nych z charakterem jego pracy i w związku z tym wystąpił do pracodawcy o dofinansowanie. Czy można mu 
udzielić dofinansowania, jeżeli jest już w trakcie nauki? Czy takie dofinansowanie będzie przychodem pracow-
nika zwolnionym od podatku i składek ZUS?

Nie ma przeszkód do przyznania świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji od momentu wyrażenia zgody na to 
przez pracodawcę. Przychód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia od podatku i oskładkowania, jeżeli zakres edukacji 
jest związany z pracą wykonywaną przez pracownika.

W przypadku zatrudnienia osób kontynuujących naukę nie ma przeszkód do przyznania im świadczeń z tytułu pod
noszenia kwalifikacji od momentu wyrażenia na to zgody przez pracodawcę. Przychód z tego tytułu korzysta ze zwol
nienia od podatku, skoro kierunek studiów jest związany z wykonywaną przez pracownika pracą.

Możliwe zatem jest pokrywanie kosztów podnoszenia kwalifikacji również w ich trakcie, gdy pracodawca wyrazi 
na nie zgodę. Wskazuje na to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 stycznia 2012 r., ILPB2/415 
1007/113/AJ. Dotyczyła ona pracownicy, która z własnej inicjatywy rozpoczęła studia licencjackie w szkole wyższej 
na kierunku „administracja”. Do ukończenia studiów pozostał jej ostatni, trzeci rok. Ponieważ jej sytuacja finansowa 
uległa pogorszeniu, zwróciła się do swojego pracodawcy o pomoc w dofinansowaniu do studiów. Otrzymała pomoc 
w postaci dofinansowania za cały rok, a także zawarła umowę szkoleniową z pracodawcą. Dyrektor Izby stwierdził, 
że ponoszony przez pracodawcę koszt opłaty za studia, odbywane z inicjatywy pracownika (na które pracodawca wy
raził zgodę) przy jednoczesnym związku zdobywanej wiedzy czy umiejętności z zakresem obowiązków pracownika 
(aktualnych, jak również w przyszłości), korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof. 
W konsekwencji pracodawca jako płatnik nie powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Świadczenie to 
jest również wyłączone z podstawy oskładkowania. Ponoszone przez pracodawcę wydatki z tego tytułu stanowią jego 
koszt uzyskania przychodu.

PrzykłaD 31
Wynagrodzenie pracownika wynosi brutto 3000 zł. Pracodawca dofinansowuje mu koszty czesnego w kwocie 
300 zł miesięcznie, które wpłaca na rachunek uczelni. Ponieważ nauka ta jest związana z pracą wykonywaną 
przez pracownika, to przychód ten jest zwolniony od podatku i od składek. W związku z tym zaliczkę na podatek 
należy obliczać od kwoty 3000 zł. W tej wysokości będzie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne. Lista płac powinna wyglądać następująco:

Tabela 9. Lista płac za wybrany miesiąc

Lp. Wyszczególnienie Kwota (zł)

1. Przychód ze stosunku pracy (wynagrodzenie) 3000,00

2. Czesne 300,00

3. Przychody łącznie 3300,00

4. Przychód do opodatkowania 3000,00

5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalnorentowe 3000,00

6. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe 3000,00

7. Składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%) 292,80
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8. Składka na ubezpieczenia rentowe (1,5%) 45,00

9. Składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%) 73,50

10. Razem składki ZUS 411,30

11. Koszty uzyskania przychodu 111,25

12. Ulga podatkowa 46,33

13. Podstawa opodatkowania (poz. 4 – poz. 10 – poz. 11) 2477,00

14. Podatek (poz. 13 x 18% – poz. 12) 399,53

15. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 4 – poz. 10) 2588,70

16. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) 232,98

17. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) 200,62

18. Zaliczka na podatek (poz. 14 – poz. 17) 199,00

19. Do wypłaty (poz. 4 – poz. 10 – poz. 16 – poz. 18) 2156,72

4.10.  Jak rozliczyć wydatki na sfinansowanie pracownikom 
kursów prawa jazdy

Czy pracodawca może sfinansować pracownikowi kurs prawa jazdy (kategoria A, B, C i D)? Czy wydatek praco-
dawcy na sfinansowanie kosztów takiego kursu można uznać za koszt podatkowy? Czy dla pracownika opłace-
nie kursu powoduje powstanie przychodu?

Coraz częściej zdarza się, że pracodawcy finansują pracownikom kursy prawa jazdy. Do najpopularniejszych nale
żą kursy kategorii B. Niektórzy pracodawcy decydują się na finansowanie pracownikom kursów kategorii A, C i D. 
W związku z tym powstają wątpliwości na temat możliwości zaliczania przez pracodawców wydatków poniesionych 
na ten cel do kosztów uzyskania przychodów oraz konieczności rozpoznawania u pracowników przychodów z tytułu 
otrzymanego świadczenia. Przedstawiamy rozwiązanie tych problemów.  

Wydatki na kursy prawa jazdy pracowników jako koszty uzyskania przychodów pracodawców
Kosztami uzyskania przychodów są m.in. różnego rodzaju koszty pracownicze. Należą do nich m.in. koszty kształce

nia pracowników. 
Kurs prawa jazdy kategorii B. Jednym z wydatków na kształcenie, które może być zaliczane przez pracodawców do 

kosztów uzyskania przychodów jest umożliwienie pracownikowi uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami samocho
dowymi kategorii B. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Przykładem może być interpretacja 
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 czerwca 2012 r.,  ITPB1/415274b/12/PSZ. Czytamy w niej, że:

MF   (…) faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki na pokrycie kosztów kursu nauki jazdy 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowych lekcji jazdy należy zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów i ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Trzeba zauważyć, że przywołana interpretacja została wydana na wniosek pracodawcy zatrudniającego często po
dróżujących pracowników, którzy nie posiadali prawa jazdy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może rozliczyć 
w kosztach wydatek na kurs prawa jazdy kategorii B tylko gdy sfinansował go pracownikowi, którego zakres obowiąz
ków pracowniczych bezwzględnie wymaga od niego posługiwania się samochodem służbowym. Posiadanie przez pra
cowników uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi kategorii B może być bowiem przydatne chociażby 
w sytuacjach awaryjnych, kiedy np. osoba na co dzień przemieszczająca się samochodem służbowym nie może tego 
zrobić np. z powodu choroby i potrzebne jest zastępstwo.

Kurs prawa jazdy kategorii A, C i D. Niektórzy pracodawcy decydują się na finansowanie swoim pracownikom kur
sów prawa jazdy kategorii:
■	 A – uprawniającej do kierowania motocyklami,
■	 C – uprawniającej do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, 

z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym oraz
■	 D – uprawniającej do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
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Pracodawcy mogą zaliczyć do kosztów wydatki na kursy prawa jazdy ww. kategorii, tylko gdy są w stanie  udowod
nić, że ich posiadanie jest niezbędne pracownikom do wykonywanych przez nich obowiązków zawodowych. Potwier
dzają to organy podatkowe. 

W interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2011 r., ITPB1/4151104/10/AK. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
stwierdził, że:

MF  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakre-
sie przewozu towarów samochodami ciężarowymi. Zamierza pokryć koszty kursu prawa jazdy kategorii C 
i C+E, badań psychotechnicznych oraz kursu na przewóz rzeczy osoby odbywającej staż, która w przyszłoś-

ci ma być przez niego zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Uznać można, iż pracownik nabędzie wiedzę, która 
przyczyni się do podniesienia jego kwalifikacji zawodowych i poszerzenia umiejętności przydatnych do wykonywa-
nia pracy. 

Zatem, odbyte kursy i zdobyte uprawnienia będą miały związek z wykonywanymi przez pracownika obowiązkami. Z tego 
względu należy stwierdzić, że wydatki, o których mowa we wniosku mogą być uznane za poniesione w celu osiągnięcia przy-
chodów i w świetle cytowanego art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być zaliczone do kosz-
tów uzyskania przychodów.

Pracodawcy, którzy nie są w stanie udowodnić zapotrzebowania na posiadanie przez ich pracowników jednej 
z ww. kategorii praw jazdy, powinni unikać zaliczania tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów. 

Przychody pracowników z tytułu finansowania im przez pracodawców kursów prawa jazdy
Przychodem ze stosunku pracy są m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u pracownika powsta

niem przysporzenia majątkowego, w tym z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 
updof). Nie ulega zatem wątpliwości, że na skutek sfinansowania przez pracodawców kursów prawa jazdy u pracowni
ków powstają z tego tytułu przychody ze stosunku pracy. Nie oznacza to, że przychód ten będzie zawsze opodatkowany 
podatkiem dochodowym. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof zwalnia się od podatku:

§   wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwali-
fikacji zawodowych. 

Pojawia się więc pytanie, czy i w jakim zakresie przychody osiągnięte przez pracowników z tytułu opłacenia im przez 
pracodawcę kursów prawa jazdy mogą korzystać z tego zwolnienia.

Kurs prawa jazdy kategorii B. W przypadku finansowania przez pracodawców kursów prawa jazdy kategorii B 
zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof znajdzie zastosowanie, jeżeli pracodawca udowodni, że kurs 
ten podniósł umiejętności zawodowe pracownika. Z przepisów Kodeksu pracy wynika, że przez podnoszenie kwa
lifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjaty
wy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 k.p.). Aby więc mówić o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, kurs 
prawa jazdy kategorii B musiałby być ściśle związany z zajęciem, które pracownik wykonuje w ramach swoich obo
wiązków pracowniczych. Przykładowo z omawianego zwolnienia nie może skorzystać asystentka, której obowiąz
ki pracownicze nie wymagają podróży samochodem służbowym. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 czerwca 2010 r., IBPBII/1/415276/10/MK. W interpretacji tej or
gan podatkowy uznał, że: 

MF  (…) kurs prawa jazdy jest w takim przypadku przydatny również poza pełnieniem obowiązków służbowych 
(do celów osobistych), nie jest niezbędny do wykonywania obowiązków zawodowych pracownicy. Zdobyte 
umiejętności nie są ściśle związane z wykonywanym przez nią zajęciem (praca Sekretarki-Asystentki) i nie 

będą wykorzystywane wyłącznie w pracy zawodowej. W konsekwencji organ podatkowy uznał, że (…) poniesiona 
przez pracodawcę odpłatność za ww. kurs nie jest dla pracownicy świadczeniem przyznanym przez pracodawcę na 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w związku z czym nie jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpłatność ta jest natomiast przycho-
dem ww. pracownicy ze stosunku pracy, o którym mowa w ww. art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

Możliwość stosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof nie powinna budzić wątpliwości w przy
padku finansowania przez pracodawców kursów prawa jazdy kategorii B pracownikom, których istotą pracy jest po
dróżowanie (np. pracownikom zatrudnianym na stanowisku handlowca) albo których obowiązki zawodowe wymagają 
umiejętności kierowania samochodem osobowym. Aby jednak uzyskać całkowitą pewność w kwestii prawa do skorzy
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stania ze zwolnienia, w takich przypadkach zalecamy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie. 
W 2015 r. nie wydano w takich sprawach indywidualnych interpretacji, co pozwoliłoby poznać aktualne stanowisko 
organów podatkowych w tej sprawie. 

Kurs prawa jazdy kategorii A, C i D. Nie ulega wątpliwości, że zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 90 
updof  znajduje zastosowanie w przypadkach nabywania rzadziej posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami 
(np. kategorii C lub D), co jest ściśle związane z wykonywanymi przez pracownika aktualnie lub w przyszłości zaję
ciami. Dotyczy to w głównej mierze kierowców zawodowych. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wy
jaśnieniach. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 kwietnia 
2008 r., IBPB2/415241/08/ASz, wydana na wniosek spółki, która z uwagi na rosnące potrzeby świadczenia usług 
transportowych samochodami ciężarowymi zamierzała wysłać trzech pracowników na kurs prawa jazdy kategorii C. 
W interpretacji tej czytamy, że:

MF  (…) w przedmiotowej sprawie można mówić o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika pod wa-
runkiem, że nabyte uprawnienia zostaną wykorzystane w pracy zawodowej i będą ściśle związane z wyko-
nywanym przez pracownika zajęciem. Jeżeli zatem wnioskodawca w oparciu o cytowane powyżej przepisy 

skieruje pracowników na kurs prawa jazdy kat. C i sfinansuje koszty tych kursów to powstały z tego tytułu u pracow-
nika przychód korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych.

Jeżeli kurs prawa jazdy jest związany z wykonywaną pracą, to przychód z tego tytułu będzie zwolniony także ze skła
dek ZUS.

!  UWAGA
Jeżeli umiejętność prowadzenia samochodu nie ma związku z wykonywaną pracą, a opłacenie kursu 
przez pracodawcę stanowi nagrodę dla pracownika, to przychód z tego tytułu nie będzie zwolniony 

z podatku oraz będzie zaliczany do podstawy wymiaru składek ZUS.

4.11.  Jak rozliczać koszty dodatkowe związane z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych pracownika

Świadczymy usługi w zakresie ochrony zdrowia. Członek zarządu naszej spółki, będący jej pracowni-
kiem, jest lekarzem i uczestnikiem odpłatnego kilkustopniowego kursu ortopedycznego odbywającego 
się w Holandii. Czy sfinansowanie kursu przez spółkę jest przychodem pracownika? Czy należy opłacać 
składki ZUS?

Pokrywane przez pracodawcę dodatkowe koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika, tj. koszty prze
jazdu, zakwaterowania, wyżywienia, podręczników, również stanowią dla niego przychód zwolniony od podatku 
i składek ZUS.

Zgodnie z art. 1033 k.p. pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodat
kowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. W związku 
z użyciem sformułowania „w szczególności”, katalog tych dodatkowych świadczeń jest otwarty. Muszą one mieć jed
nak związek z podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika, gdy ksztacenie odbywa się z inicjatywy lub za zgodą pra
codawcy oraz ma związek z wykonywaną przez pracownika pracą.

Oprócz kosztów szkolenia pracownika związanego z wykonywaną przez niego pracą i odbywającego się z inicjatywy 
lub za zgodą pracodawcy także są pokrywane przez pracodawcę dodatkowe koszty, tj. koszty przejazdu, zakwaterowa
nia, wyżywienia, podręczników, stanowią dla pracownika przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 90 updof.

Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 stycznia 2013 r., IPPB4/415778/127/MP:

MF  (...) pokrywane przez pracodawcę koszty szkolenia związanego z wykonywaniem czynności przez pracow-
nika na danym stanowisku pracy, tj. koszty przejazdu, zakwaterowania, szkolenia, wyżywienia, stanowią 
dla członka zarządu (zatrudnionego na umowę o pracę) przychód zwolniony od podatku.

Przychód taki wyłączony jest też z oskładkowania. Wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodu. Nie ma znacze
nia, że szkolenie odbywa się za granicą. Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują, że dokształcenie musi odbywać 
się wyłącznie na terytorium Polski.
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4.12.  Czy konieczna jest umowa z pracownikiem  
przewidująca pozostanie w zatrudnieniu  
po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Pracodawca wyraził zgodę na pokrywanie kosztów kształcenia pracownika. Jest ono związane z pracą wykony-
waną przez pracownika. Pracodawca nie zawarł jednak umowy z pracownikiem, przewidującej jego pozostanie 
w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Czy taka umowa jest niezbędna, żeby 
zwolnić z podatku dofinansowanie kształcenia pracownika?

Dla zwolnienia z podatku dofinansowania kształcenia pracownika nie jest wymagane zawarcie z nim pisemnej 
umowy.

Na podstawie art. 1034 § 1 k.p. pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę 
określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. Dla zwolnienia od podatku nie jest wy
magane zawieranie takiej umowy z pracownikiem. Zgodnie z art. 1034 § 3 k.p. nie ma bowiem obowiązku zawarcia ta
kiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wskazuje na to również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 sierpnia 2011 r., 
IBPBII/1/415516/11/HK. Dotyczyła ona pracowników, którym pracodawca umożliwiał (wyrażał zgodę) na podno
szenie kwalifikacji zawodowych w ramach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, pokrywając na 
ich wniosek koszty czesnego. Po ukończeniu studiów pracownik miał obowiązek przedłożenia pracodawcy dyplomu 
ich ukończenia. Spółka nie zobowiązywała pracowników, poprzez zawieranie umów lojalnościowych, do pozosta
wania w zatrudnieniu po ukończeniu studiów. Dyrektor Izby uznał, że ponoszony przez pracodawcę koszt opłaty 
za studia, odbywane z inicjatywy pracownika (na które pracodawca wyraził zgodę), przy jednoczesnym związku 
zdobywanej wiedzy czy umiejętności z zakresem obowiązków pracownika (aktualnych, jak również w przyszłości), 
stanowi dla pracownika przychód korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof.

Taki przychód zwolniony jest również z oskładkowania.

4.13.  Jak rozliczyć otrzymany od pracownika  
zwrot kosztów jego kształcenia

Skierowaliśmy pracownika na studia, które rozpoczęły się w październiku 2013 r. Dodatkowo zawarliśmy 
z nim umowę szkoleniową, w której zostały określone warunki finansowania studiów, dojazdów i pomocy na-
ukowych. Pracownik zobowiązał się w tej umowie do pracy w spółce przez 3 lata po zakończeniu studiów. Je-
żeli nie dotrzyma warunków umowy, ma obowiązek zwrócić nam poniesione koszty. W marcu br. pracownik 
złożył wymówienie. Jak rozliczyć otrzymany od byłego już pracownika zwrot kosztów jego nauki?

Dokonany przez pracownika zwrot kosztów dokształcania stanowi dla pracodawcy przychód w momencie jego otrzy
mania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop przychodami są otrzymane pieniądze. Na podstawie zaś art. 12 ust. 4 pkt 6a 
updop do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 
Analogicznie stanowi art. 14 ust. 3 pkt 3a updof. Jeżeli zatem pracodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów 
wydatki na kształcenie pracownika, to w momencie ich zwrotu powinien wykazać z tego tytułu przychód z działalności 
gospodarczej (pozostałe przychody).

PrzykłaD 32
W październiku 2014 r. spółka opłaciła szkolenie pracownika w kwocie 3600 zł. Szkolenie to zakończyło się 
31 października 2014 r. Wydatek ten spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu w październiku 2014 r. 
Z umowy zawartej z pracownikiem wynikało, że w przypadku rozwiązania przez niego umowy o pracę w ciągu 
3 lat od zakończenia szkolenia zwróci on te wydatki w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po 
ukończeniu tego szkolenia. 31 marca 2015 r. została z nim rozwiązana umowa o pracę (za wypowiedzeniem pra
cownika). W związku z tym zwrócił on w tym dniu pracodawcy należną z tytułu dokształcania kwotę w wysokoś
ci 3100 zł. Spółka wykaże ją jako swój przychód za marzec 2015 r.
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Warto zwrócić uwagę, że jeżeli pracownik zawrze z pracodawcą umowę, na podstawie której zobowiąże się do 
zwrotu kosztów bądź ich części w przypadku nieprzepracowania określonego czasu, a pracodawca umorzy mu 
należność z tego tytułu w przypadku wcześniejszego zwolnienia, to po stronie pracownika powstanie przychód 
ze stosunku pracy.

Tak wynika również z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 listopada 2011 r., IPPB4/415 
634/112/JS:

MF  (...) umorzenie należności, połowy kosztów szkolenia będzie stanowić dla pracownika przychód, o którym 
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób  fizycznych, który nie będzie korzystać ze 
zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym 

samym zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca jako płatnik jest zobo-
wiązany do potrącenia z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

4.14.  Czy dla celów pdof pracownik musi posiadać  
skierowanie na studia

Czy dla zwolnienia od podatku konieczne jest skierowanie pracownika na studia związane z jego pracą, czy też 
można je dofinansowywać, gdy pracownik podjął je bez skierowania?

Dla zwolnienia od podatku dofinansowania kształcenia pracownika nie jest wymagane jego skierowanie na daną for
mę kształcenia.

Przepisy nie przewidują obowiązku skierowania pracownika na studia przez pracodawcę. Nie ma zatem takiego wy
mogu. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 4 maja 2011 r., IPPB4/415124/112/MP:

MF  (...)  w  przypadku  dofinansowania  przez  pracodawcę  kosztów  na  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych 
pracownika, bez znaczenia pozostaje fakt braku skierowania udzielonego przez pracodawcę. Nowe regula-
cje  zawarte  w  art.  1031–1036  Kodeksu  pracy  różnicują  zakres  świadczeń  przysługujących  pracownikom 

w zależności od tego, czy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe z  inicjatywy pracodawcy albo za  jego zgodą, 
bądź zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy.

W praktyce jednak w wielu jednostkach nadal stosowane jest takie skierowanie. Nie ma ono jednak znaczenia dla 
zwolnienia od podatku przychodów pracownika.

4.15.   Czy pracodawca ma obowiązek organizować szkolenia  
podnoszące kwalifikacje pracowników socjalnych

Z pracownikiem socjalnym rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem, ponieważ nie podnosił on swo-
ich kwalifikacji zawodowych, a taki obowiązek wynika z regulaminu pracy i ustawy o pomocy społecznej. 
Pracownik uważa, że rozwiązanie umowy jest bezpodstawne, gdyż nigdy nie zaproponowano mu udziału 
w żadnym szkoleniu czy kursie. Tym samym zarzuca pracodawcy niewywiązanie się z obowiązku ułatwiania 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom, przewidzianym w art. 94 k.p. Czy pracownik ma rację?

Nie, pracownik nie ma racji, gdyż nie jest obowiązkiem pracodawcy organizowanie i zlecanie pracownikom szkoleń 
czy kursów podnoszących ich kwalifikacje. Oczywiście, pracodawca może takie dokształcanie organizować, ale nie 
musi. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji pracowników w przypadku pracodawcy ogranicza się jedynie do stworzenia 
pracownikom takich warunków, w których mogą bez problemu uczyć się i zdobywać nowe kwalifikacje. To pracownik 
powinien być zainteresowany podwyższaniem swoich kwalifikacji, a w związku z tym przejawiać w tym kierunku od
powiednią inicjatywę i zaangażowanie.

Pracodawca zobowiązany jest wprost, przez przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.), 
do ułatwiania podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, jednak żaden przepis k.p. nie mówi o obowiązkach 
pracownika w tym zakresie. Wiadomo jedynie, że pracownik obowiązany jest swoją pracę wykonywać sumien
nie i starannie (art. 100 k.p.). Na tej podstawie trudno jest mówić, że pracownik obowiązany jest dbać o swoje 
wykształcenie. Rozwój zawodowy i podnoszenie własnych kwalifikacji powinny leżeć w jego interesie, nie ma on 
jednak takiego obowiązku na podstawie ogólnych przepisów k.p. Taki obowiązek wobec pracowników socjalnych 
wynika jednak z przepisów szczególnych. Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, przy wykony
waniu swoich zadań pracownik socjalny jest obowiązany m.in. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez 



wrzesień 2015 Poradnik Gazety Prawnej nr  9  (871) 87

Odpowiedzi na pytania Czytelników

udział w szkoleniach i samokształcenie. Obowiązek pracownika socjalnego do podnoszenia swoich kwalifikacji 
może być wypełniony przez:
■	 uzyskanie stopni specjalizacji zawodowej,
■	 ukończenie studiów przez pracowników legitymujących się jedynie średnim wykształceniem,
■	 ukończenie studiów podyplomowych.

Doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych powinno być poddawane okresowym ocenom przełożonego i po
winno mieć wpływ na warunki zatrudnienia pracownika.

Jeżeli więc dochodzi do zwolnienia pracownika z uwagi na niespełnianie przez niego określonych oczekiwań pra
codawcy w zakresie umiejętności i posiadanych kwalifikacji, to w takim przypadku nie może być mowy o naruszeniu 
obowiązku z art. 94 k.p., tym bardziej jeżeli pracownik nigdy nie wykazywał niezbędnej inicjatywy w zakresie podwyż
szenia swoich kwalifikacji.

4.16.  Czy samorządowa jednostka organizacyjna ma obowiązek 
wprowadzenia planu szkoleń pracowników

Wprowadzenie planu szkoleń jest fakultatywne. Plan szkoleń w jednostce można wprowadzić zarządzeniem 
dyrektora. Będzie on integralną częścią tego zarządzenia.

Celem szkoleń jest podnoszenie umiejętności, poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników. 
Plan szkoleń oraz jego realizacja bezpośrednio wpływają na system zarządzania kapitałem ludzkim. Znajduje 
swoje odzwierciedlenie w planie finansowym jednostki, determinując skuteczne i efektywne realizowanie zadań 
publicznych.

Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych. Wynika to z art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: 
ustawa o pracownikach samorządowych). Pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wie
dzy i kwalifikacji zawodowych. W planach finansowych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych prze
widuje się środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych (art. 29 ust. 1 ustawy o pracownikach 
samorządowych). Dodatkowo art. 211 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy informuje, że pracownik jest 
obowiązany znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu 
oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Personel może być:
■	 poddawany różnym działaniom z zakresu szkoleń i rozwoju,
■	 odpowiednio motywowany,
■	 przesuwany na inne stanowiska w strukturze organizacyjnej.

!  UWAGA
Rolą kształcenia i samokształcenia pracowników jest doskonalenie umiejętności niezbędnych do efek-
tywniejszego i skuteczniejszego realizowania powierzonych pracownikom zadań.

Pracodawca, w celu podwyższenia kwalifikacji pracownika, może go kierować na szkolenia:
■	 zewnętrzne (konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia),
■	 wewnętrzne (szkolenia kaskadowe prowadzone przez pracowników, którzy brali udział w szkoleniach zewnętrz

nych).
Realizacja szkolenia zewnętrznego odbywa się na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego danego pracow

nika. Wniosek musi być uzasadniony. Szkolenie powinno zawierać się w zakresie obowiązków oraz wykonywanych 
zadań pracownika. Jeżeli jednostka prowadzi plan szkoleń, szkolenie powinno być ujęte w tym planie szkoleń, który 
sporządza się na początku każdego roku kalendarzowego.

Wniosek o skierowanie danego pracownika na szkolenie zewnętrzne podpisuje dyrektor jednostki, a następnie pra
cownik działu kadr dokonuje zgłoszenia pracownika w firmie realizującej usługę szkoleniową. Po zakończeniu szko
lenia pracownik jest obowiązany przedłożyć w sekretariacie jednostki kserokopie materiałów, które otrzymał w dniu 
szkolenia od firmy świadczącej usługę szkoleniową. Pracownik, który przeszedł szkolenie zewnętrzne, jest zobligowa
ny do przeprowadzenia w jednostce, w której jest zatrudniony, szkolenia kaskadowego dla pracowników, którym infor
macje uzyskane na szkoleniu pozwolą lepiej wykonywać bieżące zadania.

Przykładowy plan szkoleń dla kierowników komórek organizacyjnych jednostki zaprezentowano w tabeli 10.
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Tabela 10. Przykładowy plan szkoleń

Lp.
Temat szkolenia/kursu/ 
/warsztatu/konferencji

Prognozowany  
termin szkolenia/ 
kursu/warsztatu/ 

/konferencji

Rodzaj:  
wewnętrzne/ 
/zewnętrzne

Komórka  
organizacyjna

Imię i nazwisko 
pracownika

1. Prawo zamówień publicznych 
– nowelizacja ustawy

10.06.2015 r. Zewn. Kierownik komórki 
organizacyjnej

A. Kawa

2. Kontrola zarządcza w praktyce 15.07.2015 r. Zewn. Kierownik komórki 
organizacyjnej

A. Kawa

3. Rachunkowość budżetowa 20.07.2015 r. Zewn. Główny księgowy E. Bas

4. Zarządzanie ryzykiem 25.07.2015 r. Zewn. Główny księgowy E. Bas

5. Zarządzanie ryzykiem 30.07.2015 r. Wewn. Główny księgowy Wszyscy pracowni
cy jednostki

6. Szkolenie WORD i EXCEL 05.08.2015 r. Wewn. Główny informatyk Wskazani pracow
nicy jednostki

Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za okresowe, nie rzadziej niż raz na rok, przeprowadzanie ana
lizy potrzeb szkoleniowych podległych im pracowników. Na tej podstawie przekazują do pracownika ds. kadr w terminie 
nie później niż do 31 października każdego roku pisemne zapotrzebowanie na szkolenia zewnętrzne na następny rok.

Plan finansowy jednostki zawiera w sobie roczny budżet szkoleń, który przygotowywany jest przez komórkę kadr 
w uzgodnieniu z głównym księgowym, na podstawie wniosków na zakup usług szkoleniowych składanych przez pra
cowników samodzielnych stanowisk i kierowników. W budżecie należy, poza szkoleniami wnioskowanymi, uwzględnić 
rezerwę przeznaczoną na szkolenia nieujęte we wnioskach, których konieczność przeprowadzenia może pojawić się 
w ciągu roku kalendarzowego.

Oprócz szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, organizowanych przez jednostki, pracownicy mogą sami podejmo
wać inicjatywy zdobywania wiedzy, tj. sami się dokształcać. Samokształcenie należy rozumieć jako proces uczenia się 
prowadzony świadomie, z możliwością wykorzystania różnych form pomocy innych osób lub instytucji. Jest to proces 
samodzielnie prowadzonego uczenia się, którego cele, treść, formy, źródła i metody dobiera i ustala osoba ucząca się, 
czyli pracownik sam decyduje o tym, czego się uczyć, gdzie się uczyć, kiedy się uczyć. Samokształcenie może przybie
rać różne formy i to wyłącznie od pracowników będzie zależeć, jakie formy wybiorą i jakie cele sobie postawią.

4.17.  W jakim paragrafie ująć wydatek  
poniesiony na szkolenie dyrektorskie

Otrzymałam fakturę za szkolenie dyrektorskie. W związku z tym chciałabym się dowiedzieć, czy takie szkolenie 
kwalifikuje się do § 4700 „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, czy do roz-
działu 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” § 4700 „Wydatki na szkolenie pracowników”.

Jeśli szkolenie dyrektorskie nie stanowi szkolenia z zakresu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i tym sa
mym środki finansowe na ten cel nie były ujęte w planie finansowym organu prowadzącego jednostki, to wydatek ten 
należy ująć w § 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” z właściwą czwartą cyfrą, 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporzą
dzenie o klasyfikacji budżetowej), we właściwym rozdziale działu 801 „Oświata i wychowanie” danej jednostki.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zgodnie z rozporządzeniem o klasyfikacji budżeto
wej, ujmuje się zaplanowane wydatki, które powinny obejmować środki w wysokości 1% planowanych rocznych wy
datków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te przeznacza się na dofinansowanie form doskonalenia zawo
dowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

W § 470 ujmuje się wydatki związane ze szkoleniami pracowników własnych niebędących członkami służby cywilnej, 
na przykład:
■	 wydatki na szkolenia okresowe pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
■	 szkolenia obronne pracowników własnych,
■	 udział w seminariach.
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Środki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli powinny być ujęte w planie finansowym organu prowadzącego 
jednostkę. Wskazuje na to art. 70a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym: W budże
tach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wy
nagrodzenia osobowe nauczycieli.

Sposób podziału środków przeznaczonych na dokształcanie zawodowe nauczycieli określony został w rozporządze
niu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie do
skonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe są przeznaczone między innymi na dopłacanie nauczycielom zdo
bywającym wyższe wykształcenie na studiach niestacjonarnych do czesnego pobieranego przez uczelnie.

Należy również pamiętać, że dopłaty na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zwolnione są od podat
ku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz
nych.

4.18. Czy usługa kształcenia zawodowego jest zwolniona z VAT
Pracownicy z naszej firmy wzięli udział w szkoleniu z zakresu konserwacji suwnic. Część z nich musiała przy-
stąpić do egzaminu poprawkowego. Za ten egzamin Centrum Szkoleniowe obciążyło nas dodatkowo kosztami. 
Faktura została wystawiona zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29 lit a ze stawką zwolnioną. Nasza firma chce refaktu-
rować te koszty na pracowników. Z jaką stawką powinniśmy dokonać obciążenia?

Refakturowanie kosztów egzaminu poprawkowego może również korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, jeżeli fir
ma szkoleniowa zastosowała zwolnienie i miała do tego prawo.

Odnosząc opisany stan faktyczny do brzmienia przywołanego przepisu z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT przede 
wszystkim należy zauważyć, że ustanowione w nim zwolnienie z podatku ma zastosowanie do usługi kształcenia zawo
dowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż usługi wymienione w pkt 26 (usługi świadczone przez jednostki 
systemu oświaty, uczelnie lub finansowane ze środków publicznych), które są prowadzone w formach i na zasadach prze
widzianych w odrębnych przepisach. Do tych innych form kształcenia (choć w przepisach ustawy o VAT nie wyjaśniono, 
o jakie formy chodzi) należy zaliczyć wszelkie pozaszkolne formy dokształcania zawodowego przewidziane w przepisach 
rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  Z przepisów tych wynika, że dokształcanie 
pracowników może się odbywać w formie: kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kursu umiejętności zawodowych, oraz in
nych kursów, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Należy zauważyć i podkreślić, że w przepisach ustawy o VAT nie zostały określone w sposób szczególny warunki, 
które powinny spełniać usługi kształcenia zawodowego, aby mogły one korzystać ze zwolnienia. Z tego względu trzeba 
uznać, że zwolnienie to będzie miało zastosowanie wówczas, gdy dana usługa szkoleniowa świadczona będzie w ra
mach kursów, które spełniają warunki określone w przepisach wspomnianego rozporządzenia w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dlatego należy uznać, że interesujące nas refakturowanie kosztów egzaminu poprawkowego może również korzy
stać ze zwolnienia z podatku VAT, jeżeli usługi świadczone przez jednostkę szkoleniową odpowiadają warunkom zwol
nienia z podatku. Z przepisów tych bowiem wynika, że jeżeli podatnik VAT, działając we własnym imieniu, ale na rzecz 
osoby trzeciej (w naszym przypadku pracowników), bierze udział w świadczeniu usług, to przyjmuje się, że ten podat
nik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Stąd też jeśli pracodawca otrzymał usługę zwolnioną z podatku VAT, to rów
nież jej świadczenie na rzecz pracowników jest objęte zwolnieniem z podatku.

4.19. Czy można odliczyć VAT przy nabywaniu usług organizacji szkoleń
Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT nabywa usługi organizacji szkoleń. Czy w każdym przypadku moż-
liwe jest odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących świadczenie tych usług, jeśli w jej skład 
wchodzą np. usługi hotelowe lub gastronomiczne?

Prawo do odliczenia VAT od kupionych przez podatnika usług zależy od tego, czy przedmiotem zakupu była kom
pleksowa usługa, czy odrębne i niezależne usługi. Jeśli bowiem podatnik nabywa odrębne i niezależne usługi, prawo 
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do odliczenia VAT trzeba rozpatrzyć osobno dla każdej z nich. W takiej sytuacji nie odliczy VAT od zakupu usługi ga
stronomicznej czy noclegowej.

Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu usług organizacji szkoleń
Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników są wykorzysty

wane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Dla istnienia prawa do odliczenia 
podatku naliczonego nie jest przy tym konieczny bezpośredni związek między zakupami a wykonywanymi przez po
datnika czynnościami opodatkowanymi. Może to być również związek pośredni, jeśli dokonywane zakupy związane są 
bezpośrednio z działalnością opodatkowaną podatnika. Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 29 marca 2011 r. (sygn. I FSK 571/10):

NSA  (...) koniecznym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie związku pomiędzy zakupami a transakcją opo-
datkowaną. Jednakże nie zawsze związek ten musi być tego rodzaju, by można było przypisać bezpośrednio 
dany wydatek do konkretnej transakcji opodatkowanej. W przypadku bowiem tzw. kosztów ogólnych, które 

stanowią element cenotwórczy w działalności gospodarczej podatnika, wydatki na ten cel zachowują także bezpo-
średni związek z działalnością, a podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu tych zakupów w takim zakresie, w ja-
kim działalność ogólna daje prawo do odliczenia VAT.

Zatem podatnicy nabywający usługi organizacji szkoleń (kursów, konferencji itp.) mogą odliczać podatek naliczony 
z faktur dokumentujących świadczenie tych usług, jeżeli usługi te nabywane są na użytek prowadzonej przez tych po
datników działalności opodatkowanej.

PrzykłaD 33
Podatnik jest dystrybutorem towarów, których sprzedaż jest opodatkowana. Podatnik zorganizował szkolenie 
produktowe dla swoich najlepszych kontrahentów. Nabycie usługi organizacji szkolenia związane jest bezpo
średnio z działalnością opodatkowaną podatnika (mimo że związek między nabyciem tej usługi a wykonywa
nymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi jest jedynie pośredni), a więc uprawnia go do odliczenia 
w całoś ci podatku naliczonego z faktury dokumentującej tę usługę.

Podatnicy nie mogą natomiast odliczać podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi organizacji szkoleń, 
jeżeli usługi te nabywane są na użytek prowadzonej przez tych podatników działalności zwolnionej od podatku.

PrzykłaD 34
Podatnik prowadzi sieć sklepów RTV/AGD. Oprócz sprzedaży towarów podatnik pośredniczy w ubezpieczaniu 
sprzedawanych towarów, a więc świadczy zwolnione od podatku usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Po
datnik ten nabył dla swoich pracowników usługę organizacji szkolenia w zakresie pośrednictwa w udzielaniu 
ubezpieczeń. Nabycie tej usługi związane jest bezpośrednio z działalnością zwolnioną podatnika, a więc podat
nikowi nie przysługuje prawo do odliczenia (choćby części) podatku z faktury dokumentującej świadczenie tej 
usługi (mimo że większość sprzedaży podatnika jest opodatkowana).

Może się również zdarzyć, że nabywane usługi organizacji szkoleń dotyczą jednocześnie działalności opodatkowa
nej i zwolnionej podatnika. Wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących takie usługi 
przysługuje w części odpowiadającej stosowanej przez podatnika proporcji wstępnej (a po zakończeniu roku odliczony 
z takich faktur podatek jest korygowany według proporcji ostatecznej obliczonej dla tego roku).

!  UWAGA
Jeżeli nabywane usługi organizacji szkoleń dotyczą jednocześnie działalności opodatkowanej i zwol-
nionej podatnika, prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących takie usługi przysługuje w części 

odpowiadającej stosowanej przez podatnika proporcji.

PrzykłaD 35
Wróćmy do poprzedniego przykładu (34) i załóżmy, że podatnik nabył również usługę organizacji szkolenia w za
kresie zmian w podatku VAT dla pracowników swojego działu księgowego (a więc usługę organizacji szkolenia
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dotyczącą działalności opodatkowanej i zwolnionej podatnika). Z tytułu zakupu tej usługi podatnik otrzymał 
fakturę na kwotę 3000 zł netto + 690 zł VAT. Proporcja wstępna stosowana przez podatnika w trakcie roku 
wynosi 97%, a proporcja ostateczna po zakończeniu roku – 96%. W tej sytuacji podatnik będzie uprawniony 
do odliczenia 669,30 zł (690 zł × 97%) z otrzymanej faktury za organizację szkolenia, natomiast po zakoń
czeniu roku będzie obowiązany zmniejszyć kwotę odliczonego podatku o 6,90 zł (690 zł × 96% = 662,40 zł;  
662,40 zł – 669,30 zł = – 6,90 zł).

Prawo do odliczenia a noclegi i wyżywienie
Usługi szkoleniowe są najczęściej usługami kompleksowymi i oprócz świadczenia głównego (szkolenia) obejmu

ją również świadczenia dodatkowe, np. wyżywienie czy – w przypadku szkoleń dwudniowych i dłuższych – noclegi 
dla uczestników. Nie wpływa to na możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących świadcze
nie usług organizacji szkoleń. W szczególności nie ma w takich przypadkach zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o VAT, który wyłącza możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących świadczenie usług gastro
nomicznych i noclegowych.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywi
dualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 września 2012 r. (PPP1/443508/124/AS) czy interpretacja in
dywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lipca 2013 r. IBPP2/443325/13/ICz). Druga ze wskazanych 
interpretacji dotyczyła nabycia pakietu konferencyjnego, w skład którego wchodził wynajem sali i sprzętu audiowizu
alnego wraz z nadzorem technicznym, przerwy kawowe w serwisie cateringowym poza restauracją hotelową, ale na te
renie kompleksu hotelowego (z obsługą osób, które zajmują się podawaniem posiłków, zapewnieniem czystych naczyń, 
wymianą termosów z kawą czy herbatą) lunch i kolacje wraz z obsługą kelnerską oraz noclegi dla uczestników. W tym 
wypadku organ podatkowy wyjaśnił, że:

MF  (...) jeżeli nabyta usługa obiektywnie tworzy – w aspekcie gospodarczym – jedną całość, której rozdzielenie 
miałoby sztuczny charakter, to na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy, Wnioskodawcy przy-
sługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach dokumentują-

cych jej wykonanie, o ile nie zachodzą przesłanki wykluczające to prawo określone w art. 88 ustawy.

Co istotne, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednocześnie, że:

MF  (...) w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclego-
wych i gastronomicznych – co do zasady – nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak za-
stosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji konferencji dla klien-

tów,  czyli  co  do  istoty  jedna  usługa,  na  którą  składają  się  poszczególne  elementy,  w  tym  usługi  gastronomiczne 
i noclegowe. Ostatecznie organ podatkowy uznał, że: (...) Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku 
naliczonego wykazanego na wystawionej przez hotel fakturze VAT dokumentującej nabycie kompleksowej usługi or-
ganizacji konferencji dla klientów Spółki niezależnie od rodzajów elementów kosztowych/składowych wchodzących 
w skład kompleksowej usługi świadczonej przez hotel (organizatora).

!  UWAGA
Jeżeli podatnik posiada fakturę na kompleksową usługę szkolenia, przysługuje mu prawo do odlicze-
nia VAT od całości nawet wówczas, gdy zawiera ona koszt usługi noclegowej jako jednej z usług wcho-

dzących w skład usługi kompleksowej.

PrzykłaD 36
W związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną podatnik nabył usługę dwudniowego szkolenia. W skład 
szkolenia wchodziło m.in. wyżywienie uczestników oraz nocleg. Zakup usługi organizacji szkolenia udokumen
towany został fakturą wystawioną na „usługę organizacji szkolenia” ze stawką VAT 23%. Podatnik może w całoś
ci odliczyć podatek z tej faktury (mimo że w skład usługi organizacji szkolenia wchodzi wyżywienie oraz nocleg 
uczestników).

Dotyczy to również sytuacji, gdy wyżywienie oraz noclegi zostały wykazane na fakturze w osobnych pozycjach. 
Koszty dodatkowe wykazywane jako odrębne pozycje na fakturze nadal stanowią element podstawy opodatko

wania świadczenia głównego (w omawianej sytuacji – usługi szkoleniowej). Dlatego również w takich przypadkach 
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dochodzi do nabycia kompleksowej usługi organizacji szkoleniowej, nie zaś do nabycia usługi szkoleniowej oraz 
usług dodatkowych.

Organy podatkowe w większości reprezentują jednak w tej kwestii odmienne stanowisko. Jak bowiem czytamy w in
terpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lipca 2013 r. (IPPP2/443345/134/KOM):

MF  (...)  Wnioskodawca  ma  prawo  do  odliczenia  podatku  naliczonego  z  faktur  wystawionych  przez  hotele 
w przypadku, gdy faktura wystawiona jest na „pakiet konferencyjny 23% VAT” oraz gdy faktura wystawio-
na jest na „pakiet konferencyjny 23% VAT” i „pakiet konferencyjny 8% VAT”, natomiast w przypadku wy-

stawienia faktury z wyodrębnieniem osobno: wynajmu sali konferencyjnej, wynajmu sprzętu konferencyjnego, usług 
gastronomicznych, usług hotelowych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia z takiej faktury, w części 
wynikającej ze świadczenia na rzecz Wnioskodawcy usług noclegowych i gastronomicznych, na podstawie art. 88 
ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 3 marca 2014 r. (ILPP2/4431161134/ 
/AKr) zakwestionował odrębne wykazywanie tych usług:

MF  (...) z opisu sprawy wynika, że zdarzają się sporadyczne sytuacje, gdy usługa dokumentowana jest fakturą, 
na której wskazywane są oddzielne pozycje – np. oprócz usługi konferencyjnej opodatkowanej stawką 23%, 
wskazywana jest oddzielnie usługa gastronomiczna opodatkowana stawką 8%. Wystawiona w ten sposób 

faktura,  która  w  oddzielnych  pozycjach  zawiera  usługę  konferencyjną  i  usługę  gastronomiczną  nie  dokumentuje 
w prawidłowy sposób zdarzenia gospodarczego, skoro z umowy zawartej pomiędzy Stronami wynika, że usługodawca 
jest zobowiązany do świadczenia jednej usługi organizacji szkolenia/konferencji/spotkania. W konsekwencji, Wnio-
skodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyni-
kającego z faktury dokumentującej zakup odrębnej usługi gastronomicznej – zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.

PrzykłaD 37
Podatnik zlecił organizację szkolenia wraz z wyżywieniem oraz noclegiem uczestników. Od zleceniobiorcy podat
nik otrzymał fakturę zawierającą trzy pozycje: przeprowadzenie szkolenia, wyżywienie oraz noclegi. Według auto
ra, podatnik może – zakładając, że zorganizowane szkolenie związane jest z prowadzoną przez niego działalnością 
opodatkowaną – odliczyć podatek naliczony dotyczący wszystkich trzech pozycji (odnoszą się one bowiem w istocie 
do jednej kompleksowej usługi organizacji szkolenia). Jednak przyjmując stanowisko organów podatkowych, w ta
kiej sytuacji podatnik może tylko odliczyć podatek dotyczący pozycji „przeprowadzenie szkolenia”.

Biorąc pod uwagę takie stanowisko organów podatkowych, wskazane jest, aby w przypadkach, gdy wyżywienie sta
nowi element kompleksowej usługi organizacji szkolenia, nabywcy zainteresowani odliczeniem podatku naliczonego 
w całości wymagali od organizatorów szkoleń wystawiania faktur bez wykazywania kosztów noclegów oraz wyżywie
nia jako osobnych pozycji. Wykazanie przez organizatorów tych kosztów jako osobnych pozycji wiąże się bowiem z ry
zykiem sporu z organami podatkowymi, jeżeli nabywca odliczy podatek w tym zakresie.

PrzykłaD 38
Wróćmy do przykładu 37 i załóżmy, że zlecając organizację szkolenia, podatnik ustalił ze zleceniobiorcą, że wy
stawi on fakturę zawierającą tylko jedną pozycję (usługa organizacji szkolenia), w której uwzględni koszty prze
prowadzenia szkolenia, noclegów i wyżywienia. W tej sytuacji nie ulega wątpliwości, że podatnik – jeśli organi
zacja szkolenia związana jest z jego działalnością opodatkowaną – może odliczyć w całości podatek z otrzymanej 
faktury.

Nie zawsze jednak świadczenia nabywane razem z usługami organizacji szkoleń mają charakter świadczeń dodatko
wych. Należy bowiem wskazać, że nie zawsze wszystkie czynności wykonywane na rzecz jednego nabywcy składają się 
na jedno świadczenie. Jest tak tylko:
1)  jeżeli poszczególne czynności są tak ściśle ze sobą związane, że obiektywnie tworzą jedno niepodzielne świadczenie 

gospodarcze, którego podział miałby charakter sztuczny (zob. przykładowo wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z 29 marca 2007 r., w sprawie C111/05), lub

2)  jeżeli jeden lub kilka jego elementów należy uznać za świadczenie główne, natomiast pozostałe elementy stanowią 
świadczenie lub świadczenia dodatkowe, traktowane z punktu widzenia podatkowego tak jak świadczenie główne; 
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w szczególności świadczenie należy uznać za dodatkowe w stosunku do świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi 
ono dla klienta celu samo w sobie, lecz służy skorzystaniu w jak najlepszy sposób ze świadczenia głównego (zob. 
w szczególności wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lutego 1999 r. w sprawie C349/96).

W innych przypadkach poszczególne świadczenia są odrębnie opodatkowane, a z punktu widzenia nabywcy – odręb
nie nabywane. Dotyczy to również świadczeń towarzyszących usługom organizacji szkoleń. Jeżeli zatem organizator 
szkolenia świadczy dodatkowo usługi luźno związane z organizowanym szkoleniem (tj. takie, których wyodrębnienie 
nie ma charakteru sztucznego), które nie mają charakteru świadczenia dodatkowego, zleceniodawca nabywa te usłu
gi odrębnie. W konsekwencji, jeżeli usługi takie są usługami gastronomicznymi lub noclegowymi, prawo do odliczenia 
podatku naliczonego nabywcy nie przysługuje.

PrzykłaD 39
Podatnik zamówił dla swoich pracowników usługę organizacji jednodniowego szkolenia wraz z trzema nocle
gami oraz wyżywieniem pracowników. W takiej sytuacji nie można uznać, że noclegi oraz wyżywienie stanowią 
element kompleksowej usługi organizacji szkolenia, a w konsekwencji organizator szkolenia powinien wystawić 
podatnikowi fakturę zawierającą trzy pozycje: przeprowadzenie szkolenia (w tej części podatnikowi przysługuje 
prawo do odliczenia), wyżywienie oraz noclegi (w tej części podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia).

Konsekwencje błędnie uwzględnionych w fakturze wartości odrębnie opodatkowanych usług
Zdarzyć się może, że organizator szkolenia błędnie uwzględni wartość odrębnie opodatkowanych usług w cenie 

usługi organizacji szkolenia. Jest to dla nabywców takich usług bardzo niebezpieczna sytuacja. Powoduje bowiem, że 
kwoty na fakturze (cena jednostkowa netto, kwota podatku itd.) są niezgodne z rzeczywistością. Na podstawie art. 88 
ust. 3a pkt 4 lit. b) ustawy o VAT faktury zawierające kwoty niezgodne z rzeczywistością nie stanowią zaś podstawy 
odliczenia podatku naliczonego (w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rze
czywistością). A zatem takie postępowanie organizatorów szkoleń w istocie wyłącza możliwość odliczenia podatku na
liczonego z wystawianych przez nich faktur.

PrzykłaD 40
Wróćmy do poprzedniego przykładu  (39) i załóżmy, że organizator szkolenia wystawi podatnikowi fakturę zawiera
jącą jedną tylko pozycję „usługa organizacji szkolenia”, której cena netto uwzględnia również wartość noclegów i wy
żywienia. W takim przypadku podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej 
faktury, a więc jeżeli taki podatek odliczy, musi się liczyć ze zwiększonym ryzykiem sporu z organami podatkowymi.

4.20.  Czy przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy 
zawsze jest zwolnione z VAT

Spółka jest firmą szkoleniową zajmującą się organizacją szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie jest objęta systemem oświaty. 
Świadczone usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Oferta kursu pierwszej pomocy przedmedycz-
nej kierowana jest do:
■	 firm i instytucji; zatem celem szkolenia w zakładzie pracy (firmie) jest wypełnienie obowiązku polegającego 

na tym, że w każdym zakładzie powinna być osoba przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z Kodeksu pracy,

■	 osób prywatnych, na które obowiązek udzielenia pierwszej pomocy nakłada Kodeks karny – art. 162.
Czy w obydwu sytuacjach może korzystać ze zwolnienia z VAT?

Usługi szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone dla pracowników firm, na które 
obowiązek organizowania tego typu szkoleń nakładają odrębne przepisy, są zwolnione z VAT. Natomiast tego rodzaju 
usługi szkoleniowe organizowane dla osób indywidualnych, dla których wzięcie udziału w takim szkoleniu nie wynika 
z obowiązku służbowego, lecz jedynie z chęci doskonalenia się, podlegają opodatkowaniu według stawki podstawo
wej 23%. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16 października 
2013 r. (IPTPP1/443601/134/MH):
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MF  (...) Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy, należy uznać, iż spełnio-
na  zastała  podstawowa  przesłanka  umożliwiająca  stosowanie  zwolnienia  od  podatku,  o  którym  mowa 
w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy dla usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycz-

nej  skierowanych  do  pracowników  firm.  Świadczone  przez  Wnioskodawcę  dla  tych  podmiotów  usługi  w  zakresie 
szkoleń są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które obejmują nauczanie pozo-
stające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również są usługami nauczania mającymi na celu uzy-
skanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych.

Inaczej przedstawia się sytuacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej skierowanych do osób indywi-
dualnych, dla których udział w szkoleniach nie wynika z obowiązku służbowego. Bowiem na osoby indywidualne nie 
ma nałożonego obowiązku ukończenia tego kursu, nie są one zobligowane do posiadania uprawnień z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej kierowane dla tych osób nie są szko-
leniami z zakresu kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 
pkt 29 ustawy. Wobec powyższego badanie dalszych przesłanek do skorzystania ze zwolnienia na podstawie tego prze-
pisu jest bezpodstawne.

W konsekwencji, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku osób indywidualnych, dla których 
udział w szkoleniach nie wynika z obowiązku służbowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach, 
według stawki 23%. 

(...) Natomiast odnośnie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej skierowanych do pracowników firm należy 
ustalić, czy usługi te są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, tj. czy spełniona jest 
przesłanka wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, iż ustawodawca nie precyzuje, jakie przepisy odrębne winny regulować prowadzenie usług 
szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, aby mogły być objęte zwolnieniem od podatku VAT wynikającym 
z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku VAT.

(...) Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane regulacje stwierdzić należy, iż świadczo-
ne  przez  Wnioskodawcę  usługi  prowadzenia  szkoleń  z  zakresu  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  dla  pracowników  firm 
i instytucji są usługami kształcenia zawodowego, bowiem mają na celu zapewnienie uczestnikom zapoznanie się z procedu-
rami udzielania pierwszej pomocy w danym zakładzie pracy i na określonym stanowisku. Konieczność organizowania szko-
leń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracodawców i pracowników została określona w przepisach Kodeksu pracy 
oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy, co oznacza, że szkolenia te prowadzone są w formach i na zasadach prze-
widzianych w odrębnych przepisach.

W związku z powyższym mając na uwadze stan faktyczny oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż świadczo-
ne przez firmę Wnioskodawcy usługi szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – skierowane do pracowni-
ków firm i instytucji, których celem jest wypełnienie obowiązku polegającego na tym, że w każdym zakładzie powinna być 
osoba przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o któ-
rych mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę, iż forma i zasady przedmioto-
wych szkoleń regulowane są przez odrębne przepisy, działalność szkoleniowa w powyższym zakresie korzysta ze zwolnienia 
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Natomiast  usługi  szkoleniowe  w  zakresie  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  dla  osób  indywidualnych,  dla  których 
udział w szkoleniach nie wynika z obowiązku służbowego nie korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 29 ustawy, lecz podlegają zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu 
stawką podstawową 23%.

4.21. Czy zakup usługi szkolenia on-line stanowi import usług
Spółka otrzymała fakturę od firmy austriackiej za przeprowadzenie szkolenia on-line. Szkolenie odbyło się 
23 września 2015 r., data wystawienia faktury to 5 września, natomiast data zapłaty to 7 września. Czy szkole-
nie to należy traktować jak import usług? Według jakiego kursu przeliczyć fakturę do celów VAT?

Tak, zakup usługi szkoleniowej online stanowi dla spółki import usług. Kursem przeliczeniowym dla celów VAT jest 
w tej sytuacji kurs z 4 wrzenia 2015 r.

Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, gdy dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem 
jest usługobiorca (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT).

W niewielkim uproszczeniu można więc powiedzieć, że z importem usług mamy do czynienia wówczas, gdy:
■	 podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub
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■	 stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca po
datnikiem, mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju)

– nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej na terytorium Polski (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi 
musi znajdować się na terytorium Polski. Tylko wówczas dochodzi do świadczenia usługi podlegającej opodatkowaniu 
w Polsce (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

!  UWAGA
Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia usługi nabywanej przez polskiego podatnika od podat-
nika zagranicznego musi znajdować się na terytorium Polski.

Z przepisów o miejscu świadczenia usług wynika, że miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy edukacyjne na 
rzecz podatników jest miejsce, w którym te imprezy faktyczne się odbywają (art. 28g ust. 1 ustawy o VAT).

Przyjmuje się przy tym, że usługami wstępu na imprezy edukacyjne są m.in. usługi wstępu na szkolenia. Stanowisko 
to znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 grudnia 2012 r. 
(IPPP3/4431024/122/KT), w której zostało podkreślone dodatkowo, że:

MF  Szkolenia otwarte przeznaczone są z założenia dla szerszego grona odbiorców. Są to szkolenia ogólnodo-
stępne, przekazujące bardziej ogólne i przydatne szerszej grupie osób informacje, w których udział wziąć 
może każdy, kto jest zainteresowany podniesieniem swoich kwalifikacji czy kompetencji.

Należy zauważyć, że ustawodawca mówiąc o usługach wstępu, wymienia wstęp na imprezy m.in. naukowe i edukacyj
ne, nie zawężając ich wyłącznie do konferencji i seminariów. Również przepisy ww. rozporządzenia Rady Nr 282/2011 
pojęcie usług wstępu odnoszą m.in. do prawa wstępu – w zamian za opłatę – na wydarzenia edukacyjne i naukowe „ta
kie jak konferencje czy seminaria”, co, zdaniem tut. Organu, nie wyklucza zaliczenia do tego katalogu innych – podob
nych – wydarzeń o charakterze edukacyjnym, jak np. szkolenia otwarte, które, podobnie jak konferencje czy seminaria, 
pozwalają ich uczestnikom poszerzyć wiedzę z określonej dziedziny.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabywając opisane we wniosku usługi działa jako podatnik w rozumieniu 
art. 28a ustawy i jest zainteresowany uczestniczeniem jego pracowników w określonych wydarzeniach o charakterze 
edukacyjnym, mających na celu poszerzenie ich wiedzy. Opłata za uczestnictwo dotyczy zawsze udziału w danym wy
darzeniu (tu: w szkoleniu otwartym), nie zaś samego wstępu na organizowaną imprezę. Zatem, podmiot nabywający 
usługę wstępu na szkolenie otwarte umożliwia pracownikom szeroki dostęp tego szkolenia, nieograniczający się jedy
nie do fizycznego wstępu do miejsca, gdzie ono się odbywa.

Reasumując, opłaty uiszczane przez Wnioskodawcę za uczestnictwo swoich pracowników w zagranicznych szkole
niach otwartych, o których mowa we wniosku, należy uznać za nabycie usług wstępu, których miejsce świadczenia 
znajduje się w miejscu (państwie), w którym te szkolenia się odbywają, tj. opodatkowane są zgodnie z brzmieniem 
art. 28g ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

A zatem miejsce świadczenia usług szkoleniowych świadczonych dla podatników znajduje się, co do zasady, w miejs
cu, w którym usługi te faktycznie są świadczone, tj. w miejscu przeprowadzania szkoleń. W tym momencie nasuwa się 
pytanie, czy takie rozwiązanie prawne dotyczy wszystkich szkoleń, przykładowo również szkoleń online?

Otóż nie. W przypadku takich szkoleń nie dochodzi do wstępu na imprezę edukacyjną. Dlatego miejsce świadczenia 
takich usług na rzecz podatników ustalane jest na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28b ustawy o VAT. 
W omawianej sytuacji oznacza to, że miejsce świadczenia nabytej przez Państwa usługi znajduje się na terytorium kra
ju na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

Według tego przepisu:

§   (...) miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym 
podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Wyjątki od tej zasady określają przepisy art. 28b ust. 2–4 ustawy o VAT, jednak z treści pytania nie wynika, aby któ
rykolwiek z tych przepisów mógł mieć w przedstawionej sytuacji zastosowanie.

Należy podkreślić, że według rozporządzenia Rady UE z 15 marca 2011 r. do usług elektronicznych nie zaliczamy 
szkoleń, w ramach których treść kursu jest przekazywana przez nauczyciela za pomocą Internetu. Wtedy mamy do czy
nienia z tradycyjnym szkoleniem, którego miejsce świadczenia ustala się na podstawie art. 28g ust. 1 ustawy.

A zatem zakup usługi przeprowadzenia szkolenia online od firmy austriackiej stanowi dla Państwa import usług.
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Tabela 11. Ustalanie miejsca świadczenia dla usług szkoleniowych

Miejsce świadczenia usług szkoleniowych na rzecz podatników

Rodzaj szkolenia Miejsce świadczenia Podstawa prawna

Usługi szkoleń tradycyjnych Miejsce przeprowadzenia szkolenia art. 28g ust. 1 ustawy o VAT

Usługi szkoleń online Miejsce, w którym podatnik będący 
usługobiorcą posiada siedzibę działal
ności gospodarczej (najczęściej)

art. 28b ust. 1 ustawy o VAT

Jednocześnie należy wyjaśnić, że obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi powstał 7 września, tj. w dacie do
konania zapłaty za usługę przed jej wykonaniem (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). W tej sytuacji kursem przeliczeniowym 
dla celów VAT był kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 4 września 2015 r., tj. ostatni dzień 
roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, względnie kurs wymiany opublikowany przez Euro
pejski Bank Centralny na ten dzień (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT).

Nie będzie miał zastosowania w tym przypadku art. 31 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy 
podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opo
datkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej 
waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktu
ry. Przepis ten miałby zastosowanie tylko w przypadku wystawiania faktur na zasadach określonych polskimi przepisami, 
jednak firma austriacka zapewne wystawiła fakturę zgodnie z przepisami austriackimi. Potwierdził to Minister Finansów 
w wydanej w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2013 r. (PT8/033/324/1034/ WCX/13/RD125816).

4.22. Jak rozliczyć sprzedaż szkolenia z usługą turystyczną
Oferujemy szkolenia wyjazdowe. W ramach usługi klient otrzymuje różne atrakcje turystyczne (np. wycieczki). 
Nabywamy usługę organizacji wycieczki od biura podróży i jest ona następnie wkalkulowana w cenę całego 
szkolenia. Czy taką usługę należy traktować jak usługę turystyczną i rozliczać VAT od marży?

Tak, należy ją rozliczać odrębnie jako usługę turystyczną, ustalając VAT od marży.
Ustawa o VAT oraz regulacje dyrektywy VAT nie definiują świadczeń złożonych. Koncepcja ta ukształtowana została 

w orzecznictwie TSUE.

Rozliczenie świadczeń złożonych
Zgodnie z jego założeniami, aby grupa świadczeń mogła zostać uznana w VAT za jedno świadczenie złożone, nie

zbędne jest przeanalizowanie ekonomicznych skutków dokonywanych czynności. Zasadniczo bowiem, zgodnie przy
kładowo z wyrokiem TSUE z 25 lutego 1999 r. w sprawie C349/96, każde świadczenie musi być uznawane za odrębne 
i niezależne, przy czym nie należy dokonywać sztucznego podziału świadczeń, które z ekonomicznego punktu widze
nia obejmują jedną usługę. W konsekwencji w sprawach wątpliwych należy brać pod uwagę okoliczności dokonywania 
transakcji, które, jak wynika z kolei z wyroku TSUE z 2 maja 1996 r. w sprawie C231/94, mają na celu określenie, czy 
wykonywane czynności są ze sobą na tyle ściśle związane, że można je uznać za jedno świadczenie, którego podział 
miałby sztuczny charakter. Ocena transakcji powinna być przy tym dokonywana z perspektywy przeciętnego konsu
menta.

Ponadto analiza linii orzeczniczej TSUE wskazuje, że cechą charakterystyczną świadczeń złożonych jest możliwość 
wyodrębnienia w strukturze takiego świadczenia jednego bądź więcej elementów wiodących, stanowiących świadcze
nie główne, oraz świadczeń dodatkowych, które z podatkowego punktu widzenia są traktowane tak samo jak świadcze
nie główne, niemniej jednak nie stanowią one dla klienta celu samego w sobie. Świadczenia dodatkowe służą bowiem 
skorzystaniu w sposób jak najlepszy ze świadczenia głównego.

Dlatego należałoby raczej uznać, że szkolenie oraz stricte rozrywkowy element, jakim jest wycieczka, dla celów VAT 
nie powinny stanowić świadczenia złożonego, które trzeba rozliczyć wspólnie, tj. de facto uznać, że świadczymy jedy
nie usługę szkoleniową. Owszem, w praktyce istnieje wiele przykładów, gdy podczas szkolenia zapewnia się dodatko
we elementy, jak np. artykuły biurowe, pomoce naukowe, poczęstunek, a nawet transport czy nocleg. Są one jednak 
niezbędne albo też bardzo pomocne dla efektywnego przeprowadzenia szkolenia. Trudno jednak tak uznać w przypad
ku wycieczki, która odbywa się przed szkoleniem lub po nim i ma charakter wybitnie osobistej korzyści dla danej osoby. 
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Niewątpliwie możliwość zwiedzenia, wypoczynku może zachęcić do nabycia usługi szkoleniowej, ale to zbyt mało, aby 
świadczenia „dzieliły wspólny podatkowy los”. Tym bardziej że w prawie podatkowym wszelkie wyjątki od zasad ogól
nych należy intepretować ściśle, a nie rozszerzająco.

Tym samym należy uznać, że w takim przypadku Państwa firma, oprócz samej usługi szkoleniowej (być może korzy
stającej ze zwolnienia z VAT), będzie świadczyć usługi turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy o VAT. Firma bę
dzie musiała zatem ustalić wysokość marży dla usług wycieczki dla uczestników szkolenia, zaprowadzić odpowiednią 
ewidencję i wystawić faktury VAT marża.

Powszechnie dominuje pogląd, że tylko biura podróży muszą się mierzyć ze szczególnymi zasadami rozliczania VAT 
od usług turystyki. Nie do końca jest to prawdą, ponieważ w praktyce każdy podatnik VAT, nawet w żaden sposób nie
związany z branżą turystyczną, jeżeli tylko świadczy albo nawet odprzedaje usługi polegające na zorganizowanych, 
zbiorowych lub indywidualnych wyjazdach wypoczynkowych poza miejsce stałego zamieszkania, może być zobowią
zany do dokonania odpowiednich rozliczeń VAT z tego tytułu.

Takie stanowisko zostało zaprezentowane, przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2013 r. (IBPP1/443 
333/13/AW), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że:

MF  (...) w niniejszej sprawie nie można uznać za usługi nierozerwalnie związane z organizacją konferencji za-
równo usług zorganizowania bankietu,  imprezy tanecznej (lub innej  imprezy  integracyjnej), ogniska itp. 
atrakcji na terenie obiektu hotelowego oraz zorganizowania zajęć rekreacyjnych poza obiektem hotelowym 

Spółki, takich jak zwiedzanie atrakcji turystycznych w okolicach hotelu, kolacja w pobliskiej restauracji regionalnej 
itp.,  jak i udostępnienia uczestnikom konferencji możliwości korzystania z oferowanych przez Spółkę w instytucie 
kosmetycznym zabiegów kosmetycznych. Wszystkie te usługi są bowiem usługami dodatkowymi, bez których każda 
konferencja, bez względu na jej tematykę, może się odbyć. W opisie sprawy Wnioskodawca nie wykazał bowiem, by 
bez świadczenia dodatkowych usług organizowane w obiekcie Wnioskodawcy konferencje nie mogły się odbyć. Wy-
pada tu zgodzić się z poglądem Wnioskodawcy, że opisywane dodatkowe usługi podnoszą atrakcyjność kierowanej 
do kontrahentów oferty, jednakże – prócz walorów wpływających na wybranie przez kontrahentów obiektu należą-
cego do Wnioskodawcy – należy mieć na względzie wpływ jaki świadczenie tych usług ma w odniesieniu do opodat-
kowania ich podatkiem od towarów i usług.

Rozliczenie usług turystycznych
Przypomnijmy, że usługi turystyki podlegają szczególnym zasadom rozliczania podatku. Zgodnie z art. 119 ust. 1 

ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy ich świadczeniu jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego po
datku. Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami po
niesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. 
Podatnicy świadczący usługi turystyki są obowiązani prowadzić ewidencję z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na 
nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiadać dokumenty, z których 
wynikają te kwoty.

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 119 ust. 4 ustawy o VAT podatnikom rozliczającym usługi turystyki we
dług procedury VAT marża nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od towarów i usług nabytych dla bez
pośredniej korzyści turysty. Brak prawa do odliczenia VAT od towarów i usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści 
turysty (czyli w zakresie, w jakim stosujemy procedurę VAT marża) w żadnym przypadku nie wpływa na odliczanie 
podatku od innych wydatków ponoszonych przez biura podróży, zarówno tych bezpośrednio służących wykonywaniu 
usług własnych (rozliczanych na zasadach ogólnych), jak i wszelkich innych wydatków związanych z całokształtem 
działalności opodatkowanej.

Usługi turystyki podlegają zasadniczo opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT, która wynosi obecnie 23%, 
przy czym zgodnie z art. 119 ust. 7 ustawy o VAT usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wyso
kości 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza teryto
rium Wspólnoty.

Również w kontekście miejsca świadczenia/opodatkowania ustawa o VAT przewiduje dla usług turystyki odstępstwo 
od zasad ogólnych. Jak wynika bowiem z art. 28n ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług turystyki, o któ
rych mowa w art. 119 ust. 1 tej ustawy, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę 
działalności gospodarczej.

Stosowanie procedury VAT marża do usług turystyki znajduje również odzwierciedlenie na wystawianych fakturach. 
Zawierają one nieco mniej elementów niż standardowe faktury. W szczególności dotyczy to braku elementów kalkula
cyjnych podatku (stawka, kwota itp.), co ma zasadniczo związek z tym, że z faktur dokumentujących usługi turystyki 
i tak nie można odliczać podatku. Powinna ona natomiast zawierać wyrazy „procedura marży dla biur podróży”. 
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POLECAMY

PRENUMERATA 2016

KOMPLET MONITOR księgowego  
plus IFK Platforma Księgowych i Kadrowych 
na 12 miesięcy   w cenie 1190 zł brutto

MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń  
na 12 miesięcy 

w cenie 598 zł brutto

BIULETYN VAT  
na 12 miesięcy 

w cenie 499 zł brutto

BIULETYN głównego księgowego  
na 12 miesięcy 

w cenie 589 zł brutto

Poradnik Gazety Prawnej
na 12 miesięcy 

 w cenie 498 zł brutto

w następnym numerze PGP 
„Inwentaryzacja – jak sprawnie przeprowadzić”
 Jak często przeprowadzać inwentaryzację 
 Jaką metodę inwentaryzacji wybrać 
 Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne

w kolejnych numerach PGP
 Spadki, testamenty, darowizny 
 Zamknięcie roku w firmie



Przygotuj się na rewolucyjne zmiany w przepisach w 2016 r.

Zapraszamy na Akademię Prawa Pracy i Ubezpieczeń  
– cykl 4 warsztatów:

1. TEMAT

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników  
od 2.01.2016 r.

TERMIN
23 września 2015 r.

LOKALIZACJA
Warszawa

PROWADZĄCY
Renata Majewska

2. TEMAT

Rewolucyjne zmiany w zawieraniu umów na czas określony

TERMIN
28 września 2015 r.

LOKALIZACJA
Warszawa

PROWADZĄCY
Piotr Wojciechowski

3. TEMAT

Odprowadzanie składek od umów cywilnych w 2015 i 2016 r.

TERMIN
7 października 2015 r.

LOKALIZACJA
Warszawa

PROWADZĄCY
Renata Majewska

4. TEMAT

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania uprawnień  
i wysokości zasiłków

TERMIN
21 października 2015 r.

LOKALIZACJA
Warszawa

PROWADZĄCY
Małgorzata Nowicka

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 761 30 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl
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