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INFORorganizer
Niezbędne narzędzie dla Księgowych i Kadrowych

Nie zwlekaj!
Pobierz bezpłatnie i zainstaluj jeszcze dzisiaj

INFORorganizer 
w nowej wersji 1.5 to m.in.:

  Aktualności prezentowane 
na bieżąco przez cały dzień

  Komplet fachowej informacji 
dla Księgowych i Kadrowych 
w jednym miejscu

  Zawsze trafne odpowiedzi dzięki 
precyzyjnej wyszukiwarce

  Kalendarium terminów 
sprawozdawczych i podatkowo-

 -finansowych

  Pakiet narzędzi zawsze pod ręką 
(wskaźniki i stawki, aktywne 
formularze, umowy, kalkulatory)

  Cotygodniowe prezenty 
dla użytkowników

www.infororganizer.pl
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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 15

Już 15 kwietnia 2014 r. przeczytasz o rachunkowości
Możliwość 
wyboru modelu 
rachunkowości 
zabezpieczeń

Na początku trzeciej fazy projektu 
zastąpienia MSR 39 Rada podzieliła 
projekt na odrębne wątki: ogólną ra-
chunkowość zabezpieczeń i rachun-
kowość zabezpieczeń portfela (zwaną 
również makro hedgingiem). Rada 
zdecydowała o zakończeniu prac nad 
ogólnym modelem rachunkowoś ci 
zabezpieczeń niezależnie od prac nad 
makro hedgingiem, ponieważ prace 
nad drugim z obszarów wymagały 
dodatkowych badań i zbierania opinii 
użytkowników. RMSR zdecydowa-
ła zatem, że w okresie prowadzenia 
dalszych prac nad tym rodzajem ra-
chunkowości zabezpieczeń większość 
przepisów zawartych w MSR 39 zosta-
nie utrzymanych w mocy, tak aby nie 
utrudniać jednostkom stosowania ra-
chunkowości zabezpieczeń w okresie 
przejściowym.

Ustanowienie 
ograniczonego prawa 
rzeczowego

Ustanowienie zabezpieczenia rze-
czowego na zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa spółki bez wymaga-
nej uchwały powoduje, że czynność 
taka jest nieważna. Zgoda ta, wyma-
gana przez ustawę, może być wyra-
żona przed złożeniem oświadczenia 
przez spółkę albo po jego złożeniu, nie 
później jednak niż w terminie dwóch 

miesięcy od dnia złożenia oświad-
czenia przez spółkę. Potwierdzenie 
wyrażone po złożeniu oświadczenia 
ma moc wsteczną od chwili dokona-
nia czynności prawnej. Wymóg zgo-
dy zgromadzenia wspólników spółki 
z o.o. na ustanowienie ograniczonego 
prawa rzeczowego na zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa spółki od-
nosi się w praktyce do ustanowienia 
ograniczonego prawa rzeczowego na 
funkcjonalnie powiązanych aktywach 
spółki, posiadających przy tym status 
prawny zorganizowanej części przed-
siębiorstwa.

Cel oceny 
skuteczności 
zabezpieczenia

Zabezpieczenie musi odznaczać 
się wysokim poziomem skuteczności 
– zarówno prospektywnej, jak i re-
trospektywnej – by zakwalifikować 
się do rachunkowości zabezpieczeń 
zgodnie z MSR 39. Termin „wyso-
ki poziom skuteczności” dotyczy 
stopnia kompensaty zmian wartości 
godziwej przepływów pieniężnych 
między instrumentem zabezpie-
czającym a pozycją zabezpieczaną. 
MSR 39 określa skuteczność jako 
wysoką, jeżeli stopień kompensaty 
mieści się w przedziale 80–125%. 
W efekcie jednostki sprawozdawcze 
zainteresowane zastosowaniem ra-
chunkowości zabezpieczeń muszą 
przeprowadzać liczne testy skutecz-
ności, by dowieść, że poziom kom-
pensaty mieści się w wymaganym 

zakresie. Uznaje się, że te wymo-
gi rodzą obciążenia, nie pasują do 
praktyki zarządzania ryzykiem i po-
wodują ryzyko błędów technicznych 
(większe niż zanik ekonomicznych 
przesłanek zabezpieczenia). Ponad-
to trudno jest wyjaśnić strategię za-
rządzania ryzykiem przyjętą przez 
jednostkę, jeżeli nie może ona stoso-
wać rachunkowości zabezpieczeń ze 
względu na „wynikający z przepisów 
rachunkowych” przedział 80–125%. 
RMSR zdecydowała więc o wprowa-
dzeniu w modelu MSSF 9 kryteriów 
bardziej dopasowanych do stosowa-
nych zasad, bez ustalania granic czy 
przedziałów wartości potencjalnie 
niezgodnych z metodologią zarzą-
dzania ryzykiem.

Już wkrótce

Główny księgowy w firmie
NR 16  22 kwietnia –  5 maja 2014 r.

Amortyzacja w praktyce
NR 17  6–12 maja 2014 r.

Dokumentacja związana z zatrudnieniem
NR 18  13–19 maja 2014 r.

W poprzednich numerach

Wszystko o wynagrodzeniu chorobowym
NR 11  18–24 marca 2014 r.

Problemy z VAT w praktyce
NR 12  25–31 marca 2014 r.

Odsetki i kary umowne w praktyce
NR 13  1–7 kwietnia 2014 r.
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Obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych jest jedną z wie-
lu danin publicznych ciążących na osobach prowadzących działalność 
gospodarczą. Przedsiębiorcy starają się minimalizować obciążenia 
z tytułu składek, często sposobami, które są ryzykowne i mogą stano-
wić obejście prawa. Tymczasem polskie przepisy dotyczące kontaktów 
z ZUS są dość pojemne i zawierają wiele wyłączeń, pozwalających na 
zgodne z prawem zmniejszenia obciążeń ubezpieczeniowych. „Porad-
nik”, który mają Państwo przed sobą, stanowi kompendium wiedzy 
o minimalizowaniu obciążeń składkowych i o nietypowych sytuacjach, 
do których może dojść przy realizowaniu obowiązków składkowych 
wobec ZUS. 

W tym wydaniu „Poradnika” zajmujemy się m.in. opłacaniem skła-
dek za niepełnoetatowców, składkami na Fundusz Emerytur Pomo-
stowych, zwolnieniami z obowiązku opłacania składek, odsetkami za 
zwłokę, etatami, umowami cywilnoprawnymi i wieloma innymi kwe-
stiami, które mogą przysporzyć Czytelnikom wielu trudności w pracy 
zawodowej. 

Zachęcamy do lektury. 

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 8 kwietnia 2014 r.
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Pracodawcy opłacają 
składki na FEP również 
za niepełnoetatowców
Obowiązek opłacania składek na FEP ob-
ciąża pracodawcę w odniesieniu do pra-
cowników zatrudnionych w warunkach 
szczególnych lub o szczególnym charak-
terze. Dotyczy to pracowników urodzo-
nych po 31 grudnia 1948 r., bez względu 
na ich wymiar czasu pracy. 

Pracodawca jest zobowiązany do opłacania 
składek na Fundusz Emerytur Pomostowych 
(dalej: FEP) za pracowników, którzy:
■ urodzili się po 31 grudnia 1948 r.,
■ wykonują prace w szczególnych warunkach 

lub o szczególnym charakterze (wykaz prac 
w szczególnych warunkach i o szczególnym 
charakterze zawierają załączniki nr 1 i 2 do 
ustawy o emeryturach pomostowych).
Obowiązek opłacania składek na FEP za pra-

cownika powstaje z dniem rozpoczęcia wyko-
nywania przez niego pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze, 
a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania 
tych prac (art. 35 ust. 2 ustawy o emeryturach 
pomostowych).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Składki na FEP nie należy odprowadzać, je-
żeli przychód pracownika stanowiący pod-
stawę wymiaru składek emerytalno-rento-
wych w roku kalendarzowym przekroczy 
kwotę 112 380 zł.

Składki te opłaca się za okres wykonywania 
pracy. Jako okres wykonywania tej pracy nale-
ży rozumieć okres od dnia zatrudnienia pra-
cownika na stanowisku pracy, na którym jest 

wykonywana praca w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze, do dnia 
ustania zatrudnienia na tym stanowisku pracy. 
Składka na FEP stanowi 1,5% podstawy wy-
miaru ustalonej na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe za danego pracownika. Przy ustala-
niu podstawy wymiaru stosuje się ogranicze-
nie 30-krotności prognozowanego przeciętne-
go wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej na dany rok kalendarzowy, określo-
nego w ustawie budżetowej, ustawie o prowi-
zorium budżetowym lub ich projektach (jeżeli 
odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone), 
które w 2014 r. wynosi 112 380 zł (art. 36 
ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych 
w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy systemowej). Tak 
wyliczoną składkę przedsiębiorca opłaca tylko 
za okres zatrudnienia w warunkach szczegól-
nych lub o szczególnym charakterze.

Opłacanie składek na FEP nie jest uzależnio-
ne od tego, czy pracownik spełni warunki do 
uzyskania emerytury pomostowej. Oznacza 
to, że za pracowników zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, 
którzy nie uzyskają prawa do emerytury po-
mostowej, pracodawca również obowiązkowo 
nalicza i opłaca składki. Takie stanowisko po-
twierdza ZUS w wydawanych interpretacjach 
(patrz tabela).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Płatnik ma obowiązek naliczyć składkę na 
FEP za pracowników zatrudnionych w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze.

Interpretacje ZUS w sprawie obowiązku naliczania składek na FEP dla niepełnoetatowców

Nr interpretacji ZUS Stan faktyczny Stanowisko ZUS

1 2 3

DI/100000/451/596/2013
z 6 maja 2013 r.

Spółka zatrudnia pracowni-
ków, którzy wykonują pracę 
w niepełnym wymiarze czasu 
pracy w warunkach szczegól-
nych lub o szczególnym cha-
rakterze. W związku z tym, że 
osoby te nigdy nie nabędą pra-

ZUS uznał, że stanowisko 
płatnika jest nieprawidłowe. 
Stwierdził, że przepis art. 35 
ust. 1 ustawy o emeryturach 
pomostowych nie uzależnia 
obowiązku opłacania skła-
dek od wymiaru czasu pracy, 

dzień 
rozpoczęcia 

pracy

podstawa 
wymiaru 
składek
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1 2 3

wa do emerytury pomostowej 
z powodu niespełnienia wy-
mogu zawartego w art. 4 pkt 6 
ustawy o emeryturach pomo-
stowych, płatnik uznał, że nie 
ma obowiązku opłacania skła-
dek na FEP od tej grupy ubez-
pieczonych.

jak też wykonywania pracy 
w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakte-
rze przed 1 stycznia 1999 r. 
Przepis ten odsyła jedynie 
do przepisów art. 3 ust.1 i 3, 
które definiują pojęcie pracy 
w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakte-
rze w oderwaniu od wymiaru 
czasu pracy. A zatem składka 
na Fundusz Emerytur Pomo-
stowych powinna być opła-
cana od wszelkich wynagro-
dzeń stanowiących podstawę 
wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rento-
we, przysługujących za okres 
zatrudnienia w warunkach 
szczególnych lub o szczegól-
nym charakterze, bez wzglę-
du na wymiar czasu pracy czy 
ustalone prawo do emerytury.

DI/200000/451/1050/2013
z 1 sierpnia 2013 r.

Płatnik zatrudnia kierowców 
autobusowych, uznanych za 
pracowników wykonujących 
pracę o szczególnym charakte-
rze. Wśród pracujących kierow-
ców znajdują się osoby, które 
rozpoczęły pracę o szczegól-
nym charakterze po 1 stycz-
nia 1999 r. W związku z tym 
nigdy nie nabędą prawa do 
emerytury pomostowej, gdyż 
nie spełniają jednego z warun-
ków koniecznych do uzyskania 
tego świadczenia, płatnik uznał 
że nie ma obowiązku opłacania 
składek na FEP od pracowni-
ków, którzy nie nabędą prawa 
do emerytury pomostowej.

ZUS uznał, że stanowisko 
płatnika jest nieprawidłowe. 
Płatnik ma obowiązek opłacać 
składkę na FEP za wszystkich 
pracowników, w tym także 
za tych, którzy nie spełniają 
warunków zawartych w art. 4 
ustawy o emeryturach pomo-
stowych, do nabycia prawa 
do emerytury. ZUS stwierdził, 
że intencją ustawodawcy było 
uregulowanie obowiązku od-
prowadzenia składek na FEP 
w oderwaniu od kryteriów, 
które muszą spełnić ubezpie-
czenia, by uzyskać prawo do 
emerytury pomostowej.

Inaczej do sprawy podszedł Sąd Najwyższy, 
który w wyroku z 22 lutego 2012 r. (sygn. akt 
II UK 130/11, OSNP 2013/3-4/40) uznał, że 
obowiązek opłacania składki na FEP jest zwią-
zany wyłącznie z zatrudnieniem w pełnym wy-
miarze czasu pracy. Przytoczone argumenty 
Sądu Najwyższego przemawiają za tym, aby 
nie opłacać składek za pracowników, którzy ni-
gdy nie nabędą prawa do emerytury pomosto-
wej. Sąd Najwyższy wskazał, że: (...) całkowite 
oderwanie obowiązku odprowadzania składek 
na Fundusz Emerytur Pomostowych od warun-
ków, które muszą spełnić ubezpieczeni, aby uzy-
skać prawo do emerytury pomostowej, oznacza-
łoby, że składka na ten Fundusz nie miałaby 

charakteru składki na ubezpieczenie społeczne, 
ale stanowiłaby daninę publicznoprawną. Ob-
ciążenie nią pracodawców z tego tytułu, że za-
trudniają oni pracowników wykonujących prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze, wymagałoby jednoznacznego ure-
gulowania niepozostawiającego wątpliwości co 
do intencji ustawodawcy (...). Należy podkre-
ślić, że powyższy wyrok nie ma mocy po-
wszechnie obowiązującej. Wiąże on tylko stro-
ny występujące w sprawie, w której zapadł, 
a interpretacja przepisów dokonana przez Sąd 
Najwyższy nadal nie jest podzielana przez 
ZUS. Jednak płatnik po uzyskaniu negatywnej 
interpretacji ZUS może odwołać się do Sądu.

emerytura 
pomostowa
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Odpowiedzi 
na pytania Czytelników

Zatrudniamy dwóch pracowników na 
stanowisku kierowcy lokomotywy spalino-
wej w wymiarze 1/4 etatu. Są to osoby 
urodzone po 31 grudnia 1948 r., a praca, 
jaką wykonują, jest pracą o szczególnym 
charakterze. Czy mamy obowiązek odpro-
wadzania składek na FEP?

Tak. Obowiązek opłacania składek na FEP 
dotyczy wszystkich zatrudnionych przez płat-
nika pracowników, wykonujących pracę 
w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze, bez względu na to, w jakim 
wymiarze czasu pracy praca ta jest wykony-
wana.

ROMAN DORAWA 
 prawnik, ekspert i praktyk, 

od 11 lat zajmujący się prawem 
ubezpieczeń społecznych, 

autor licznych opracowań i publikacji 
w zakresie ubezpieczeń i składek

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach 
pomostowych
Prace w szczególnych warunkach to pra-
ce związane z czynnikami ryzyka, które 
z wiekiem mogą z dużym prawdopodo-
bieństwem spowodować trwałe uszko-
dzenie zdrowia, wykonywane w szcze-
gólnych warunkach środowiska pracy, 
determinowanych siłami natury lub pro-
cesami technologicznymi, które mimo 
zastosowania środków profilaktyki tech-
nicznej, organizacyjnej i medycznej sta-
wiają przed pracownikami wymagania 
przekraczające poziom ich możliwości, 
ograniczony w wyniku procesu starzenia 
się jeszcze przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego, w stopniu utrudniającym 
ich pracę na dotychczasowym stanowi-
sku; wykaz prac w szczególnych warun-
kach określa załącznik nr 1 do ustawy.

Wycena świadczeń w naturze
Wartość pieniężną nieodpłatnych świad-
czeń do celów obliczenia składek ZUS usta-
la się w wysokości ekwiwalentu pieniężne-
go określonego w przepisach o wynagra-
dzaniu obowiązujących u pracodawcy. Jeśli 
pracodawca nie posiada takich regulacji, 

wartość świadczenia należy określić na 
podstawie wytycznych wskazanych w ta-
beli. Jeżeli świadczenia są częściowo od-
płatne, przychodem pracownika jest różni-
ca między wartością tych świadczeń a od-
płatnością ponoszoną przez pracownika. 

Sposób ustalania wartości świadczenia do celów składkowych i podatkowych

Rodzaj świadczenia

Sposób ustalenia 
wartości świadczenia 
do celów obliczenia 

składek ZUS

Sposób ustalenia 
wartości świadczenia 
do celów obliczenia 

podatku

1 2 3

Rzeczy lub usługi wchodzące 
w zakres działalności gospo-
darczej pracodawcy

według cen stosowanych wo-
bec innych odbiorców niż 
pracownicy

według cen stosowanych wo-
bec innych odbiorców

Rzeczy lub usługi zakupione 
przez pracodawcę

według cen zakupu według cen zakupu

Udostępnienie lokalu miesz-
kalnego spółdzielczego typu lo-
katorskiego i własnościowego

według kwoty czynszu obowią-
zującego dla tego lokalu w da-
nej spółdzielni mieszkaniowej

według równowartości czyn-
szu, jaki przysługiwałby w ra-
zie zawarcia umowy najmu 
tego lokalu lub budynkuUdostępnienie lokalu miesz-

kalnego komunalnego
według kwoty czynszu wy-
znaczonego dla tego lokalu 
przez gminę

Udostępnienie lokalu miesz-
kalnego własnościowego

według kwoty czynszu okreś-
lonego według zasad i stawek
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1 2 3

(z wyłączeniem lokali spół-
dzielczych typu lokatorskie-
go i własnościowego oraz do-
mów stanowiących własność 
prywatną)

dla mieszkań komunalnych 
na danym terenie, a w mia-
stach – w danej dzielnicy

 

Udostępnienie lokalu w ho-
telu

według kwoty kosztu udokumentowanego rachunkami wy-
stawionymi przez hotel, tj. według ceny zakupu usługi hote-
lowej

MARIUSZ PIGULSKI
ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, autor licznych opracowań 
i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

KRZYSZTOF RUSTECKI
 ekonomista, od wielu lat specjalizuje się 

w zagadnieniach prawa podatkowego 
i rozliczania pracowników, autor licznych 

publikacji z tej tematyki

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 11 ust. 1–2 u.p.d.o.f.
1. Przychodami, z zastrzeżeniem 
art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 

w zakresie realizacji praw wynikających 
z pochodnych instrumentów finanso-
wych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzyma-
ne lub postawione do dyspozycji podat-
nika w roku kalendarzowym pieniądze 
i wartości pieniężne oraz wartość otrzy-
manych świadczeń w naturze i innych 
nieodpłatnych świadczeń.
2. Wartość pieniężną świadczeń w natu-
rze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, okre-
śla się na podstawie cen rynkowych sto-
sowanych w obrocie rzeczami lub 
prawami tego samego rodzaju i gatun-
ku, z uwzględnieniem w szczególności 
ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu 
i miejsca ich uzyskania.

Wyłączenia składkowe 
i podatkowe
Nie wszystkie przychody osiągane w ra-
mach stosunku pracy podlegają oskład-
kowaniu i opodatkowaniu, przy czym 
zasady zwolnienia danego przychodu 
z tych obciążeń często są różne do celów 
naliczenia składek i podatku.

Ze składek na ubezpieczenia społeczne są 
wyłączone:
■ wynagrodzenia chorobowe oraz zasiłki z ubez- 

pieczenia chorobowego i wypadkowego,
■ przychody wyszczególnione w § 2 ust. 1 

rozporządzenia składkowego.
Do ustalenia podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy 
określające podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 81 
ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych), przy czym:
■ podstawę wymiaru składki zdrowotnej sta-

nowi podstawa wymiaru składek na ubez-

pieczenia społeczne pomniejszona o skład-
ki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 
i chorobowe finansowane przez praco-
wników,

■ w podstawie wymiaru składki zdrowotnej 
uwzględnia się wynagrodzenie za czas 
niezdolności do pracy wskutek choroby 
lub odosobnienia w związku z chorobą za-
kaźną.
Natomiast zwolnione z opodatkowania są 

dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c 
u.p.d.o.f. oraz dochody, od których na podsta-
wie przepisów Ordynacji podatkowej zanie-
chano poboru podatku (art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Odprawy

Z podstawy wymiaru składek ZUS są wyłą-
czone odprawy:
■ pieniężne przysługujące w związku z przej-

ściem na emeryturę lub rentę – odprawa 

składka 
zdrowotna
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przysługuje, pod warunkiem że pracownik 
spełnił wymagania niezbędne do przejścia 
na emeryturę lub rentę, stosunek pracy 
ustaje w związku ze zmianą statusu pra-
cownika na emeryta lub rencistę oraz wy-
stępuje związek o charakterze przyczy-
nowym, czasowym, funkcjonalnym bądź 
mieszanym między ustaniem zatrudnienia 
a przejściem na emeryturę/rentę,

■ pośmiertne,
■ wypłacone pracownikom powołanym do 

zasadniczej służby wojskowej na podstawie 
art. 125 ustawy z 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporzą-
dzenia składkowego),

■ wypłacane pracownikom z tytułu wyga-
śnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, 
w tym m.in. odprawy, o których mowa 
w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z pracowni-
kami stosunków pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników (§ 2 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia składkowego).
Zwolnienie z oskładkowania wskazanych ro-

dzajów odpraw znajduje zastosowanie zarów-
no w odniesieniu do odpraw mających swoje 
źródło w ustawach szczególnych, jak i tych, 
których wypłata jest wynikiem porozumień za-
wartych między pracodawcą a pracownikiem. 
Należy jednak brać pod uwagę, że omawiane 
wyłączenie składkowe można stosować jedy-
nie wtedy, gdy wypłata odprawy o charakterze 
pieniężnym pozostaje w bezpośrednim oraz 
nierozerwalnym związku z wygaśnięciem lub 
rozwiązaniem stosunku pracy. Taki pogląd 
przedstawił ZUS w interpretacjach indy-
widualnych: z 24 lipca 2013 r. (sygn. 
DI/100000/451/933/2013) oraz z 23 sierpnia 
2013 r. (sygn. DI/100000/451/1153/2013).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Wypłata odprawy jest wyłączona z oskład-
kowania tylko wtedy, gdy pozostaje w bez-
pośrednim związku z wygaśnięciem sto-
sunku pracy.

PRZYKŁAD

W regulaminie wynagradzania spółki 
z o.o. zawarto rozdział poświęcony za-
sadom wypłaty i wysokości odpraw dla 
pracowników, którzy utracili pracę 
z przyczyn dotyczących tego pracodaw-
cy. W razie zwolnienia z pracy pracow-

nicy na stanowiskach kierowniczych 
mają prawo do odprawy w wysokości 
30-krotności minimalnego wynagro-
dzenia za pracę. Mimo że kwota od-
prawy jest wyższa od maksymalnej 
wysokości określonej w art. 8 ust. 4 
ustawy z 13 marca 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków (kwoty 15-krotności minimalne-
go wynagrodzenia), to odprawa w peł-
nej wysokości ustalonej w regulaminie 
wynagradzania będzie zwolniona ze 
składek ZUS.

Opodatkowaniu podlegają:
■ określone w prawie pracy odprawy z tytułu 

skrócenia okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę,

■ odprawy pieniężne wypłacane na podsta-
wie przepisów o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków,

■ odprawy z tytułu skrócenia okresu wypo-
wiedzenia funkcjonariuszom pozostającym 
w stosunku służbowym.
Zwolnieniem z podatku są natomiast objęte 

odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe 
(art. 21 ust. 1  pkt 7 u.p.d.o.f.). Ustawodawca 
uniezależnił zwolnienie z podatku odprawy 
pośmiertnej od podstawy jej przyznania. 
Zwolnienie to przysługuje zatem bez względu 
na to, czy odprawa jest należna na podstawie 
przepisów Kodeksu pracy, pragmatyk służbo-
wych, zakładowych układów zbiorowych pra-
cy czy regulaminów wynagradzania.

PRZYKŁAD

Zgodnie z postanowieniami układu 
zbiorowego pracy obowiązującego 
w spółce XYZ rodzinie pracownika 
zmarłego w następstwie wypadku przy 
pracy lub pracownikowi, który uległ 
nieumyślnie spowodowanemu wypad-
kowi przy pracy, powodującemu trwałą 
niezdolność do pracy, przysługuje od-
prawa w wysokości 8-miesięcznego wy-
nagrodzenia obliczonego jak za urlop 
wypoczynkowy, niezależnie od odpraw 
przewidzianych w innych przepisach.

odprawy
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Tak przyznana odprawa nie podlega 
opodatkowaniu (m.in. interpretacja 
Dyrektora Izby Skarbowej w Kato-
wicach z 11 października 2013 r., 
sygn. IBPBII/1/415-703/13/JP).

Stanowisko analogiczne do podanego 
w przykładzie zajął Dyrektor Izby Skar-
bowej w Warszawie w interpretacji 
z 8 maja 2013 r. (sygn. IPPB2/415-234/ 
/13-2/EL). Dotyczyła ona spółki, która 
na podstawie postanowień wynikających 
z regulaminu wynagradzania dokonała 
wypłaty odprawy pośmiertnej członkom 
najbliższej rodziny zmarłego pracowni-
ka. Odprawa ta nie stanowiła odprawy 
pośmiertnej wypłacanej na podstawie 
art. 93 k.p., gdyż nie zostały spełnione 
przesłanki do otrzymania takiego świad-
czenia. Spółka zawierała bowiem umowy 
ubezpieczenia na życie na rzecz swoich 
pracowników. Również w tym przypad-
ku organ stwierdził, że:  (...) z uwagi na 
fakt, iż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 7 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych nie wynika, że ma on zastoso-
wanie wyłącznie do odpraw pośmiert-
nych, uregulowanych w art. 93 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, otrzy-
mana przez członków najbliższej rodziny 
zmarłego pracownika odprawa pośmiert-
na będzie korzystać ze zwolnienia z po-
datku dochodowego od osób fizycznych 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych i tym samym nie podlega opodatko-
waniu tym podatkiem. W związku z po-
wyższym na Spółce jako podmiocie 
wypłacającym ten rodzaj świadczenia nie 
ciążą żadne obowiązki płatnika ani obo-
wiązki informacyjne (...).

Ponadto zwolnione z podatku są 
świadczenia otrzymane na podstawie 
odrębnych przepisów przez członków 
rodzin zmarłych pracowników oraz 
zmarłych emerytów lub rencistów, do 
wy sokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 
pkt 92 u.p.d.o.f.). Przykładowo, dzie-
ciom pobierającym rentę rodzinną po 
żołnierzu, którego śmierć nastąpiła 
w związku z wykonywaniem zadań służ-
bowych, przysługuje pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki (art. 27 ust. 6 
ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrze-
niu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin – t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 666).

Organy podatkowe dopuszczają, aby 
zwolnienie z podatku obejmowało też 
wypłaty z zfśs dla członków rodziny 
zmarłych pracowników, emerytów (ren-
cistów), którym prawo do świadczeń 
zostało przyznane w regulaminie fun-
duszu. W interpretacji indywidualnej 
z 14 marca 2013 r. (sygn. ILPB1/415- 
-1161/12-4/AMN) Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Poznaniu stwierdził, że: (...) 
art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych nie definiu-
je pojęcia „świadczeń otrzymanych na 
podstawie innych ustaw”. Zatem, świad-
czenia otrzymywane przez członków ro-
dzin zmarłych pracowników oraz zmar-
łych emerytów lub rencistów na podstawie 
ustawy o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych, zgodnie z zakładowym 
regulaminem tych świadczeń, korzystają 
ze zwolnienia z opodatkowania określo-
nego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 92 ww. 
ustawy, do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 2280 zł (...).

Odszkodowania 
i zadośćuczynienia

Z podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne wyłą-
czono:
■ odszkodowania i rekompensaty wy-

płacane pracownikom z tytułu wyga-
śnięcia lub rozwiązania stosunku pra-
cy, w tym w razie:
–  skrócenia okresu wypowiedzenia 

na podstawie art. 361 k.p.,
–  nieuzasadnionego lub niezgodnego 

z prawem wypowiedzenia umowy 
o pracę na podstawie art. 471 k.p.,

–  rozwiązania przez pracownika 
umowy o pracę bez wypowiedzenia 
z powodu dopuszczenia się przez 
pracodawcę ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków wobec 
podwładnego,

–  niezgodnego z prawem rozwiązania 
stosunku pracy bez wypowiedzenia 
na podstawie art. 56 k.p.,

–  wygaśnięcia umowy z powodu 
śmierci pracodawcy na podstawie 
art. 632 k.p.,

–  niewydania w terminie lub wydania 
niewłaściwego świadectwa pracy 
zgodnie z art. 99 § 2 k.p.;

odprawa  
pośmiertna

limit
 zwolnienia
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■ odszkodowania wypłacone byłym pracow-
nikom po rozwiązaniu stosunku pracy na 
podstawie umowy o zakazie konkurencji.
Omawiane zwolnienie ze składek ZUS od-

praw i odszkodowań ma zastosowanie rów-
nież wtedy, gdy układy zbiorowe pracy, statu-
ty czy regulaminy wynagradzania, a także 
umowy zawarte z konkretnymi pracownika-
mi przewidują rozwiązania korzystniejsze 
w zakresie wysokości tych świadczeń niż wy-
nikające z powszechnie obowiązujących prze-
pisów.

W przypadku przekazania pracownikowi 
świadczenia rzeczowego jako odprawy, od-
szkodowania lub rekompensaty z tytułu wy-
gaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, 
wartość tego świadczenia musi być wliczona 
do podstawy wymiaru składek ZUS (pismo 
ZUS z 12 marca 2007 r., znak: NGI-063/ 
/67/2007).

Natomiast zwolnieniem z podatku objęte są 
otrzymane odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustala-
nia wynikają wprost z przepisów odrębnych 
ustaw lub przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie tych ustaw (art. 21 ust. 1 
pkt 3 u.p.d.o.f.). Wyłączone z tego katalogu 
świadczeń są odszkodowania z tytułu:
■ skrócenia okresu wypowiedzenia umowy 

o pracę,
■ skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjo-

nariuszom pozostającym w stosunku służ-
bowym, przyznane na podstawie przepi-
sów o zakazie konkurencji, wynikające 
z zawartych umów lub ugód innych niż 
ugody sądowe,

■ odszkodowanie przyznane na podstawie 
przepisów o zakazie konkurencji.
Poza wymienionymi, inne przysługujące 

pracownikowi odszkodowania i zadośćuczy-
nienia są zwolnione z podatku. Przykładowo, 
nieopodatkowane jest odszkodowanie za nie-
zgodne z prawem rozwiązanie stosunku pra-
cy. Potwierdza to interpretacja Dyrektora 
Izby Skarbowej w Łodzi z 26 listopada 2013 r. 
(sygn. IPTPB1/415-546/13-4/MAP): (...) wy-
płacone przez Wnioskodawcę odszkodowanie 
za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy 
o pracę, wypłacone na podstawie ugody sądo-
wej, korzysta ze zwolnienia od podatku docho-
dowego od osób fizycznych, na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Wobec tego od od-
szkodowania, które zostało przyznane byłemu 
pracownikowi na podstawie art. 45 K.p., 
Wnioskodawca nie jest obowiązany do pobra-
nia i odprowadzenia zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycznych (...).

Odszkodowania otrzymane w związku 
z wypowiedzeniem przez pracownika umo-
wy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia 
przez pracodawcę podstawowych obowiąz-
ków wobec pracownika również nie są opo-
datkowane. W interpretacji z 22 lipca 2013 r. 
(sygn. ITPB2/415-434/13/MU) Dyrektor 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że 
(...) odszkodowanie, które zostało przyznane 
byłemu pracownikowi na podstawie art. 55 
§ 11 K.p., należy zakwalifikować jako odszko-
dowanie, którego wysokość wynika wprost 
z przepisów odrębnych ustaw, czyli odszkodo-
wanie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. Odszkodowanie to, w wysokości 
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia lub 
wynagrodzenia za okres 2 tygodni, przysługu-
jące w związku z rozwiązaniem przez pracow-
nika umowy o pracę, nie zostało również wy-
mienione w wyjątkach art. 21 ust. 1 pkt 3 
lit. a–g ww. ustawy, tak więc wypłacone pra-
cownikom odszkodowanie w wysokości okreś-
lonej w art. 55 § 11 K.p. podlega zwolnieniu 
od podatku dochodowego na mocy art. 21 
ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (...).

Ubiór służbowy 
lub ekwiwalent z tego tytułu

Nie podlega oskładkowaniu i opodatkowa-
niu wartość ubioru służbowego (umunduro-
wania), którego używanie należy do obowiąz-
ków pracownika, lub ekwiwalent pieniężny 
za ten ubiór (§ 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia 
składkowego i art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy 
o p.d.o.f.). Przepisy te można stosować w sy-
tuacji, gdy pracodawca wymaga od pracowni-
ków świadczenia pracy w określonym stroju. 
Za strój służbowy należy uważać odzież 
o konkretnej specyfice (kroju, wzorze, kolo-
rze), noszoną w związku z wykonywaną pra-
cą, której charakter powinien uniemożliwiać 
wykorzystywanie jej do celów osobistych, 
np. mundur, odzież robocza charaktery-
styczna dla firmy przez barwę, logo itp. 
Wzór ubioru powinien dotyczyć danego sta-
nowiska bądź grupy pracowników wykonu-
jących pracę określonego rodzaju. Tak wyni-
ka również z interpretacji Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 26 marca 2010 r. 
(sygn. IBPBII/1/415-3/10/BD): (...) sfinan-
sowanie przez wnioskodawcę pracownikom 
stroju służbowego spełniającego określone wy-
mogi (charakterystyka elementów, kolorysty-
ka), wskazane w Regulaminie Pracy, oraz za-

świadczenie 
rzeczowe

rozwiązanie 
stosunku pracy

wynagrodzenie 
za okres 
wypowiedzenia



8–14 kwietnia 2014

Przedsiębiorca w kontaktach z ZUS

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  14  (828) 13

opatrzenie go w dostarczone przez pracodawcę 
trwałe oznaczenia firmowe (nazwa, logo), 
przy spełnieniu warunku wykorzystania tegoż 
stroju w czasie pracy tylko i wyłącznie podczas 
realizacji zadań służbowych, wypełni dyspozy-
cje zwolnienia określone w treści cyt. art. 21 
ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (...).

■ ZAPAMIĘTAJ
Określenie rodzaju stroju służbowego, za-
sady jego używania oraz dotyczące wypła-
ty ekwiwalentu za taki ubiór powinny za-
wierać przepisy wewnątrzzakładowe.

Określenie rodzaju stroju służbowego, za-
sady jego używania, a także dotyczące wypła-
ty ewentualnego ekwiwalentu pieniężnego 
za taki ubiór należy ustalić np. w regulaminie 
pracy, umowie o pracę lub w innym akcie we-
wnątrzzakładowym. Wysokość ekwiwalentu 
za ubiór służbowy powinna być określona 
w zakładowych przepisach prawa pracy jako 

równowartość używanego stroju. Jeżeli pra-
cownik otrzymywałby wyższe kwoty niż fak-
tyczna wartość stroju wymaganego w pracy, 
to od nadwyżki ponad tę wysokość (jak od 
przychodu ze stosunku pracy) pracodawca 
powinien naliczyć składki ZUS i podatek.

Świadczenia rzeczowe 
i ekwiwalenty przyznane 
na podstawie przepisów bhp

Z podstawy wymiaru składek i podatku zo-
stały wyłączone:
■ świadczenia rzeczowe wynikające z prze-

pisów o bezpieczeństwie i higienie pracy 
oraz ekwiwalenty za te świadczenia wy-
płacane zgodnie z przepisami wydanymi 
przez Radę Ministrów lub właściwego mi-
nistra,

■ ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży 
roboczej, używanie odzieży i obuwia włas-
nego zamiast roboczego.

Świadczenia zwolnione z podatku i składek oraz podstawa prawna ich przyznania

Rodzaj świadczenia Podstawa przyznania i wypłaty świadczenia

Posiłki profilaktyczne i napoje ■ § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z 26 września 1997 r. w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy – t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, 
poz. 1650 z późn. zm.

■ art. 232 k.p.
■ rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 

1996 r. w sprawie profilaktycznych posił-
ków i napojów – Dz.U. nr 60, poz. 279

Środki higieny osobistej ■ art. 233 k.p.
■ § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-

tyki Socjalnej z 26 września 1997 r. w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy – t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, 
poz. 1650 z późn. zm.

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze

■ art. 2376, art. 2377, art. 2379 k.p.

Okulary korygujące wzrok (także soczewki 
kontaktowe)

■ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowi-
skach wyposażonych w monitory ekrano-
we – Dz.U. nr 148, poz. 973

Ekwiwalent za pranie 
odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej po-
winien być ustalony w kwocie realnej, 
uwzględniającej nakład pracy na ten cel oraz 

aktualne koszty (energii, wody, środków pio-
rących itp.). Natomiast ekwiwalent za używa-
nie odzieży i obuwia własnego zamiast ro-
boczego powinien być tak ustalony, aby 
uwzględniał ich cenę, warunki, w których są 
używane, i stopień zużywania. Pracodawca 

strój
 służbowy

odzież 
i obuwie 
własne
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może też ustalić stanowiska – z wyjątkiem 
tych, na których są wykonywane prace związa-
ne z bezpośrednią obsługą maszyn i innych 
urządzeń technicznych albo prace powodujące 
intensywne brudzenie lub skażenie odzieży 
i obuwia roboczego środkami chemicznymi 
lub promieniotwórczymi albo materiałami bio-
logicznie zakaźnymi – na których za zgodą 
pracowników będą oni używali własnej odzie-
ży i obuwia roboczego, spełniających wymaga-
nia bezpieczeństwa i higieny pracy. Wówczas 
takim pracownikom pracodawca jest zobowią-
zany wypłacać ekwiwalent pieniężny w wyso-
kości uwzględniającej aktualne ceny odzieży 
i obuwia (art. 2377 § 3–4 k.p.). Wypłata ekwi-
walentu została również przewidziana dla pra-
cowników, którzy sami piorą swoją odzież ro-
boczą, jeżeli pracodawca nie ma możliwości 
zorganizowania prania tej odzieży we włas-
nym zakresie (art. 2379 § 3 k.p.). Ustawodaw-
ca nie wprowadza ograniczenia wysokości 
ekwiwalentu ani nie odwołuje się do przepi-
sów, które miałyby regulować tę wysokość. 
Ekwiwalent nie musi być ustalony na podsta-
wie faktur czy rachunków przedstawionych 
przez pracownika, lecz na podstawie szacun-
kowo przyjętych kosztów prania. Wskazuje na 
to również interpretacja Dyrektora Izby Skar-
bowej w Katowicach z 7 listopada 2013 r. 
(sygn. IBPBII/1/415-798/13/BD): (...) wyso-
kość ekwiwalentu wypłaconego pracownikowi 
może być zatem ustalona również w sposób inny 
(np. wzajemne porozumienie pracodawcy i pra-
cownika), niż tylko na podstawie dokumentów 
przedłożonych przez pracownika. Jako ekwiwa-
lent, wypłacane pracownikowi kwoty mają sta-
nowić rekompensatę kosztów przez niego ponie-
sionych (...). ZUS w interpretacji z 11 kwietnia 
2013 r. (sygn. DI/200000/451/381/2013) wy-
jaśnił, że:  (...) z literalnego brzmienia § 2 ust. 1 
pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
art. 2379 K.p. jasno wynika, że pracownikowi 
przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie 
odzieży roboczej w sytuacji, gdy pracodawca nie 
może zapewnić prania tej odzieży. Zgodnie z de-
finicją słownikową ekwiwalent oznacza rzecz 
zastępującą inną rzecz o równiej wartości, odpo-
wiednik, równoważnik (Współczesny słownik ję-
zyka polskiego, Dunaj B., Warszawa 2007), na-
tomiast ryczałt to kwota pieniężna w ustalonej 
z góry wysokości. Biorąc powyższe pod uwagę 
należy przyjąć, że w podstawie wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie 
uwzględnia się ekwiwalentów pieniężnych za 
pranie odzieży roboczej przy założeniu, że są one 
wypłacane zgodnie z przepisami K.p., tj. w wyso-

kości odzwierciedlającej koszty faktycznie ponie-
sione przez pracownika. (...). Podobne stanowi-
sko ZUS przedstawił w interpretacji z 30 lipca 
2013 r. (sygn. DI/200000/451/956/2013).

Okulary korekcyjne

Zapewnienie pracownikowi okularów ko-
rekcyjnych może być realizowane przez ich 
zakup przez pracownika (w porozumieniu 
z pracodawcą), a następnie dokonanie zwro-
tu poniesionych wydatków na podstawie 
przedstawionej pracodawcy faktury wysta-
wionej na pracownika (lub na pracodawcę). 
Wysokość środków finansowych, jakie praco-
dawca przeznacza na okulary korekcyjne, po-
winna być tak skalkulowana, aby umożliwić 
ich zakup zgodny z zaleceniem lekarza. Tak 
dokonany zwrot będzie zwolniony z podatku 
i składek (art. 21 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f. i § 2 
ust. 1 pkt 6 rozporządzenia składkowego). 
Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 16 maja 2011 r. 
(sygn. IBPBII/1/415-170/11/AA), w której 
organ stwierdził, że: (...) przychód uzyskany 
przez pracownika w związku ze zwrotem kosz-
tów zakupu okularów jest wolny od podatku 
dochodowego, jeżeli:
■ badania okulistyczne przeprowadzone 

w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej 
wykażą potrzebę stosowania okularów ko-
rygujących wzrok podczas pracy przy obsłu-
dze monitora ekranowego, co potwierdzi 
aktualne zaświadczenie lekarza medycyny 
pracy;

■ zakup udokumentowany jest fakturą wysta-
wioną na pracodawcę lub pracownika;

■ pracownicy stosownie do § 2 pkt 4 rozpo-
rządzenia użytkują monitor ekranowy co 
najmniej przez połowę dobowego wymiaru 
czasu pracy (patrz tabela na str. 13).

Ekwiwalenty za narzędzia, 
materiały lub sprzęt 
pracownika

Pracodawcy mogą wypłacać niepodlega-
jące oskładkowaniu i opodatkowaniu ekwi-
walenty pieniężne za użyte przy wykony-
waniu pracy narzędzia, materiały lub 
sprzęt, będące własnością pracownika. 
Omawiane zwolnienie może być stosowane, 
jeżeli przyznane świadczenie spełnia nastę-
pujące warunki:
■ ekwiwalent jest wypłacony pracownikowi 

w formie pieniężnej,

aktualne
 ceny

pranie
 odzieży

zalecenia 
lekarza
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■ narzędzia, materiały lub sprzęt rze-
czywiście są wykorzystywane przy 
wykonywaniu pracy na rzecz praco-
dawcy,

■ rzeczy te stanowią własność pracow-
nika,

■ kwota wypłaconego ekwiwalentu od-
powiada poniesionym przez pracowni-
ka wydatkom (zachodzi racjonalny 
związek między kwotą wypłaconą pra-
cownikowi a wartością używanych do 
celów pracodawcy rzeczy oraz stop-
niem zużycia dokonanego w trakcie 
tego użyczenia; wydatek nieuwzględ-
niający tego kryterium nie może być 
uznany za ekwiwalent).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Kwota ekwiwalentu za narzędzia, ma-
teriały lub sprzęt powinna odpowia-
dać faktycznym wydatkom poniesio-
nym przez pracownika.

Należy podkreślić, że żaden przepis nie 
wyznacza zarówno limitu ekwiwalentu 
za używanie prywatnych narzędzi, jak 
i nie wskazuje wprost, w jaki sposób go 
ustalić. Nie zmienia to jednak faktu, że 
kwota ekwiwalentu powinna odpowia-
dać faktycznym wydatkom poniesionym 
przez pracownika.

Aby określić wysokość ekwiwalentu 
z tego tytułu, pracownik nie musi doku-
mentować poniesionych wydatków na 
narzędzia, materiały czy sprzęt (faktu-
rami bądź rachunkami, ewentualnie 
paragonami). Przepisy nie wymagają 
bowiem, aby pracodawca dokonywał 
zwrotu udokumentowanych wydatków 
ponoszonych przez pracowników ani na 
ich podstawie ustalał wysokość ekwiwa-
lentu. Istotne jest natomiast, aby ta wy-
sokość była uzasadniona ekonomicznie 
i odzwierciedlała choćby szacunkowo 
koszty poniesione przez pracownika 
z uwzględnieniem cen rynkowych uży-
wanych przez niego narzędzi, materia-
łów czy sprzętu, obowiązujących w da-
nej miejscowości.

Podstawą do wypłaty ekwiwalentu 
może być regulamin pracy, umowa 
o pracę bądź odrębna umowa cywilno-
prawna zawarta między pracownikiem 
a pracodawcą. Istotne jest, aby zostały 
określone narzędzia, materiały lub 
sprzęt, które będą użytkowane na po-
trzeby pracodawcy, okres ich używa-
nia, wysokość należnego z tego tytułu 

świadczenia oraz termin jego wypłaty. 
W razie potrzeby pracodawca musi dys-
ponować odpowiednimi dowodami po-
zwalającymi stwierdzić, że przyznanie 
i wypłata ekwiwalentu spełniają prze-
słanki zwolnienia zarówno ze składek, 
jak i z podatku. Jako dowód należy do-
puścić wszystko, co może przyczynić 
się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest 
sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 Ordy-
nacji podatkowej).

Jeśli, przykładowo, pracownik używa 
prywatnego telefonu, aby zrealizować 
przypisane mu obowiązki służbowe, 
wskazane jest, aby wypłacany z tego ty-
tułu ekwiwalent pieniężny odpowiadał 
kosztom połączeń faktycznie wykony-
wanych w sprawach zawodowych. Do 
właściwego ustalenia wysokości ekwi-
walentu pomocny będzie rejestr połą-
czeń (biling).

Zwrot kosztów 
używania pojazdu 
niebędącego 
własnością pracodawcy

Refundacje wydatków poniesionych 
przez pracownika przy wykorzystywa-
niu środków transportu nienależących 
do pracodawcy w celach służbowych nie 
podlegają składkowaniu (§ 2 ust. 1 
pkt 13 rozporządzenia składkowego). 
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia 
składkowego jest ustalenie wysokości 
zwrotu tych kosztów na podstawie 
zasad, limitów i stawek określonych 
w roz porządzeniu Ministra Infrastruk-
tury z 25 marca 2002 r. w sprawie wa-
runków ustalania oraz sposobu dokony-
wania zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobo-
wych, motocykli i motorowerów niebę-
dących włas nością pracodawcy (dalej: 
rozporządzenie w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów).

Wypłata kwot przysługujących z tytułu 
korzystania z prywatnego samochodu 
w celach służbowych może następować:
■ w formie miesięcznego ryczałtu pie-

niężnego lub
■ na podstawie faktycznego przebiegu 

pojazdu (tzw. kilometrówki).
Stawka za 1 kilometr przebiegu pojaz-

du nie powinna przekraczać wartości 
wskazanych w tabeli na str 16.

wydatki
pracownika

szacunkowe 
koszty
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Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Rodzaj pojazdu Stawka za 1 km

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 0, 5214 zł

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 0, 8358 zł

Motocykl 0, 2302 zł

Motorower 0, 1382 zł

Maksymalne limity i kwoty ryczałtu należnego z tytułu korzystania z prywatnego samo-
chodu w celach służbowych

Maksymalna wysokość 
miesięcznego limitu przebiegu

Kwota ryczałtu pieniężnego

pojemność silnika 
do 900 cm3

pojemność silnika 
powyżej 900 cm3

300 km – w gminie lub mieście zatrudnienia pra-
cownika o liczbie mieszkańców do 100 tys.

156,42 zł 250,74 zł

500 km – w gminie lub mieście zatrudnienia pra-
cownika o liczbie mieszkańców ponad 100 tys. 
do 500 tys.

260,70 zł 417,90 zł

700 km – w gminie lub mieście zatrudnienia pra-
cownika o liczbie mieszkańców ponad 500 tys.

364,98 zł 585,06 zł

1500 km – dla osób pracujących w służbie leśnej 
oraz w służbie parków narodowych

782,10 zł 1253,70 zł

3000 km – dla zatrudnionych w służbach ra-
towniczych i w innych właściwych instytucjach 
w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usu-
wania jej skutków albo skutków katastrofy eko-
logicznej

1564,20 zł 2507,40 zł

Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się 
o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności 
pracownika w miejscu pracy z powodu choro-
by, urlopu, podróży służbowej trwającej co 
najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz 
za każdy dzień roboczy, w którym pracownik 
nie dysponował pojazdem do celów służbo-
wych. Zwracanie pracownikom wydatków 
eksploatacyjnych z tytułu użytkowania pry-
watnego pojazdu w kwotach przewyższają-
cych podane limity, bez pomniejszania ry-
czałtu np. o dni nieobecności w pracy, 
wymusza konieczność opłacenia składek ZUS 
od różnicy między kwotami wypłaconymi 
a wynikającymi z zasad uwzględnionych 
w rozporządzeniu w sprawie warunków usta-
lania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów.

PRZYKŁAD

Tomasz W., który w codziennej pracy 
używa prywatnego samochodu do wy-
konywania zadań służbowych, otrzy-

muje ryczałt pieniężny w wysokości 
585,06 zł (700 km × 0,8358 zł). W mar-
cu 2014 r. przez 4 dni był w podróży 
służbowej, podczas której nie wykorzy-
stywał swojego samochodu. Mimo dele-
gacji Tomasz W. otrzymał ryczałt w peł-
nej wysokości, tj. 585,06 zł. W opisanej 
sytuacji kwota, o którą powinna zostać 
pomniejszona wartość ryczałtu za 4 dni 
podróży służbowej, będzie podlegała 
oskładkowaniu. Kwotę ryczałtu, którą na-
leży wliczyć do podstawy składek ZUS, 
należy obliczyć w następujący sposób:
■  585,06 zł : 22 (średnia liczba dni ro-

boczych przyjęta w rozporządzeniu 
w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosz-
tów) = 26,59 zł,

■  26,59 zł × 4 dni = 106,36 zł.

W zakresie zwolnienia ze składek ZUS oma-
wiane limity nie mogą być dublowane. Ozna-
cza to, że pracodawca nie może np. wypłacać 
pracownikom zarówno ryczałtu za jazdy lokal-

wydatki 
eksploatacyjne
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ne, jak i kilometrówki. Wyłączenie z oskładko-
wania jest możliwe do wysokości jednego limi-
tu (przewidzianego albo dla ryczałtu, albo dla 
kilometrówki). Przepisy nie dopuszczają bo-
wiem łączenia tych limitów (interpretacja in-
dywidualna ZUS z 12 kwietnia 2013 r., sygn.  
DI/100000/451/227/2013). Natomiast zwol-
nieniem z podatku może być objęty tylko 
ryczałt na jazdy lokalne, jeżeli obowiązek 
zwrotu tych kosztów wynika z ustawowych 
przypisów.

Zwolnienie to przysługuje:
■ pracownikom służby leśnej, w tym również 

strażnikom leśnym – art. 46a ustawy 
z 28 września 1991 r. o lasach – t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn.zm.,

■ listonoszom – art. 19 ustawy z 5 września 
2008 r. o komercjalizacji przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej „Poczta Polska” 
– Dz.U. nr 180, poz. 1109,

■ pracownikom socjalnym – art. 121 ust. 3c 
ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej – t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182.
W pozostałych przypadkach ryczałt podlega 

opodatkowaniu w pełnej wysokości.
Warunkiem uzyskania zwrotu w formie ry-

czałtu jest złożenie przez pracownika pisemne-
go oświadczenia o używaniu przez niego pojaz-
du do celów służbowych w danym miesiącu. 
Oświadczenie to powinno zawierać dane do-
tyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, nu-
mer rejestracyjny) oraz określać liczbę dni 
nieobecności pracownika w miejscu pracy 
w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, 
podróży służbowej lub innej nieobecności, 
a także liczbę dni, w których pracownik nie dys-
ponował pojazdem do celów służbowych.

Pracownik, używający w jazdach lokalnych 
samochodu niebędącego własnością pracodaw-
cy, może otrzymywać zwrot kosztów w wysoko-
ści stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, 
tj. do wysokości wynikającej z ewidencji prze-
biegu pojazdu (tzw. kilometrówka). Taki zwrot 
również podlega opodatkowaniu.

Należności 
z tytułu podróży służbowej

Z podstawy wymiaru składek ubezpieczenio-
wych oraz podatku zostały wyłączone diety 
i inne należności z tytułu podróży służbowej 
pracownika. Zwolnienie przysługuje do wyso-
kości określonej w przepisach rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycz-
nia 2013 r. w sprawie należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. 
z 2013 r. poz. 167 (dalej: rozporządzenie o po-
dróżach służbowych). Inne należności obej-
mują opłaty za bagaż, przejazd drogami płat-
nymi i autostradami, postój w strefie płatnego 
parkowania, miejsca parkingowe oraz inne 
niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio 
z od bywaniem podróży krajowej lub podróży 
zagranicznej (§ 4 ust. 2 rozporządzenia 
o pod różach służbowych). Do rozliczenia 
kosztów podróży pracownik załącza doku-
menty, w szczególności rachunki, faktury lub 
bilety potwierdzające poszczególne wydatki; 
nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ry-
czałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu 
nie jest możliwe, pracownik składa pisemne 
oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczy-
nach braku jego udokumentowania (§ 5 ust. 2 
rozporządzenia o podróżach służbowych). Aby 
takie zwolnienie mogło być zastosowane, pra-
cownik musi przebywać w podróży służbowej. 
W przeciwnym razie należności delegacyjne 
nie przysługują, a jeśli mimo to zostałyby wy-
płacone, to podlegałyby oskładkowaniu i opo-
datkowaniu. Dlatego ważne jest możliwie pre-
cyzyjne ustalenie w umowie o pracę pra cowni ka 
miejsca jego pracy i analizowanie każdego jego 
wyjazdu w kontekście ewentualnej podróży 
służbowej. Nadwyżka ponad ustalone w rozpo-
rządzeniu delegacyjnym limity podlega opo-
datkowaniu i oskładkowaniu jako przychód ze 
stosunku pracy pracownika.

Należności z tytułu podróży służbowej przewidziane w rozporządzeniu o podróżach służ-
bowych

Rodzaj należności Delegacja na obszarze Polski Delegacja poza granicami Polski

1 2 3

Dieta 30 zł według załącznika do roz-
porządzenia z 29 stycznia 
2013 r. (prywatni pracodaw-
cy mogą ustanowić inne 
stawki, przy czym w żadnym 
przypadku dieta nie może 
być niższa niż 30 zł)

pełne 
opodatkowanie

rachunki 
i faktury
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1 2 3

Zwrot kosztów przejazdów w wysokości obejmującej cenę biletu oraz związane z nim 
opłaty dodatkowe (w tym wydatki na miejscówkę) lub zwrot 
w kwocie wynikającej z kilometrówki – w przypadku podró-
żowania prywatnym pojazdem

Zwrot kosztów noclegów w wysokości stwierdzonej ra-
chunkiem, jednak nie wyż-
szej za jedną dobę hotelową 
niż 20-krotność stawki krajo-
wej diety (tj. nie wyższej niż 
600 zł) albo w formie ryczał-
tu, który za każdy nocleg wy-
nosi 150% diety, czyli 45 zł

na podstawie przedłożonego 
rachunku hotelowego w gra-
nicach limitu określonego 
dla danego kraju w załączni-
ku do rozporządzenia, a je-
żeli pracownik nie przedłoży 
rachunku – w formie ryczał-
tu w wysokości 25% ww. li-
mitu

Zwrot kosztów dojazdów:
■ z dworca i do dworca kole-

jowego, portu lotniczego 
lub morskiego

nie w wysokości jednej diety 
w miejscowości docelowej za 
granicą oraz w każdej innej 
miejscowości, w której pra-
cownik korzystał z noclegu 
(w przypadku poniesienia 
kosztów dojazdu wyłącznie 
w jedną stronę, delegowane-
mu przysługuje ryczałt w wy-
sokości 50% diety)

■ środkami komunikacji 
miejscowej

20% diety krajowej, czyli 6 zł 
(20% × 30 zł)

10% diety zagranicznej za 
każdą rozpoczętą dobę poby-
tu w podróży służbowej

Koszty transportu do kraju 
zwłok wysłanego w delegację 
pracownika

nie tak

Zwrot niektórych kosztów le-
czenia oraz leków w razie 
choroby powstałej podczas 
podróży służbowej

nie tak, ale z wyłączeniami, 
o których mowa w § 19 roz-
porządzenia

Zwrot kosztów przewozu sa-
molotem bagażu osobistego 
o wadze do 30 kg, liczonej 
łącznie z wagą bagażu opła-
conego w cenie biletu, jeżeli 
podróż służbowa trwa ponad 
30 dni lub gdy państwem do-
celowym jest państwo poza-
europejskie

nie tak

Zwrot innych udokumento-
wanych wydatków, okreś-
lonych przez pracodawcę, 
odpowiednio do uzasadnio-
nych potrzeb (obejmujących 
np. opłaty za bagaż, prze-
jazd drogami płatnymi i au-
tostradami, postój w strefie 
płatnego parkowania)

tak tak
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Wysokość diety w podróży krajowej 

Czas trwania podróży służbowej Wysokość diety

Jeżeli podróż trwa dobę
za dobę bez wyżywienia 30 zł
za dobę z zapewnionym bezpłatnym wyży-
wieniem

dieta nie przysługuje

Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi
mniej niż 8 godzin dieta nie przysługuje
od 8 do 12 godzin 15 zł
ponad 12 godzin 30 zł

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta 
w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę

do 8 godzin 15 zł
ponad 8 godzin 30 zł

Diety należy pomniejszyć o koszt otrzymanego przez pracownika 
w trakcie podróży służbowej

śniadania dieta ulega obniżeniu o 7,50 zł 
(tj. 25% z kwoty 30 zł)

obiadu dieta ulega obniżeniu o 15 zł 
(tj. 50% z kwoty 30 zł)

kolacji dieta ulega obniżeniu o 7,50 zł 
(tj. 25% z kwoty 30 zł)

Wysokość diety w podróży zagranicznej

Czas trwania podróży służbowej Wysokość diety

Za pełną dobę podróży

za każdą dobę podróży (bez wyżywienia) w pełnej wysokości

Za niepełną dobę podróży

do 8 godzin podróży 1/3 diety

ponad 8 do 12 godzin podróży 1/2 diety

ponad 12 godzin podróży pełna dieta

Diety należy pomniejszyć o koszt otrzymanego przez pracownika 
w trakcie podróży służbowej

śniadania dieta ulega obniżeniu o 15%

obiadu dieta ulega obniżeniu o 30%

kolacji dieta ulega obniżeniu o 30%

PRZYKŁAD

Grzegorz T. jest zatrudniony w prywat-
nej firmie usługowej, w której należno-
ści za delegacje są wypłacane według 
rozporządzenia delegacyjnego. W mar-
cu 2014 r. przez 10 dni był w podróży 
służbowej w Warszawie. Przez pierwsze 
6 dni koszty wyżywienia ponosił we 
własnym zakresie, a przez kolejne 4 dni 
pracodawca zapewnił mu nieodpłatnie

śniadania i obiady. Mimo to otrzymał 
pełne kwoty diety za wszystkie 10 dni 
pobytu (10 dni × 30 zł = 300 zł).
W podstawie wymiaru składek Grzego-
rza T. należy uwzględnić diety w wyso-
kości 90 zł, co wynika z wyliczenia:
■  30 zł – (30 zł × 25% – pomniejszenie 

z tytułu zapewnionego śniadania) +
+ (30 zł × 50% – pomniejszenie z ty-
tułu zapewnionego obiadu) = 22,50 zł,

■  22,50 zł × 4 dni = 90 zł.
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Na wniosek pracownika pracodawca może 
wyrazić zgodę na przejazd w podróży (za-
równo krajowej, jak i zagranicznej) samocho-
dem osobowym, motocyklem lub motoro-
werem, nienależącymi do zakładu pracy. 
W takiej sytuacji zarówno w przypadku dele-
gacji krajowych, jak i zagranicznych pracow-
nikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu 
w kwocie stanowiącej iloczyn liczby kilome-
trów przejechanych w celu odbycia podróży 
służbowej i określonej przez pracodawcę 
stawki za jeden kilometr przebiegu. Aby taki 
zwrot nie był oskładkowany, pracodawca 
musi ustalić stawkę za kilometr w wysokości 
właściwej dla danego rodzaju pojazdu, okre-
ślonej w rozporządzeniu w sprawie warun-
ków ustalania oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów. ZUS (podobnie jak Minister-
stwo Finansów) stoi na stanowisku, że za-
pewnienie przez pracodawcę pracownikom 
bezpłatnego wyżywienia o wartości przewyż-
szającej kwotę diety krajowej określonej 
w rozporządzeniu o podróżach służbowych 
stanowi przychód, od którego należy odpro-
wadzić należności publicznoprawne. Zda-
niem organu, niezależnie od formy, w jakiej 
zakład pracy zapewnia pracownikom posiłki 
podczas podróży służbowej, z podstawy wy-
miaru składek wyłączona jest tylko ta część 
otrzymanego świadczenia związanego z wy-
żywieniem, która nie przekracza wysokości 
diety przysługującej pracownikom sfery bud-
żetowej. Od nadwyżki ponad kwotę diety na-
leży naliczyć składki ubezpieczeniowe i po-
datek.

Zakwaterowanie 
pracowników

Zakwaterowanie w czasie podróży służ-
bowej jest świadczeniem, które może być 
zwolnione ze składek ZUS i podatku, pod 
warunkiem że zachowane zostaną zasady 
przyznawania tego świadczenia oraz limi-
ty wskazane w przepisach rozporządze-
 nia o podróżach służbowych. Tak wynika 
m.in. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Katowicach z 4 lipca 2012 r. (sygn. 
IBPBII/1/415-352/12/BJ), w której organ 
podatkowy wskazał, że:  (...) Spółka zapewnia 
swoim pracownikom nocleg w ramach odbywa-
nej przez nich podróży służbowej, co powoduje, 
iż odbywający podróż służbową nie muszą 
z własnej kieszeni pokrywać kosztów noclegu. 
Tak więc, poniesione przez Spółkę ww. wydatki 
na nocleg w związku z podróżą służbową pra-
cowników, niestanowiące zwrotu wydatków, 

nie stanowią jednocześnie u pracowników przy-
chodu w świetle uregulowań zawartych w usta-
wie o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(...). Należy stwierdzić, iż jeżeli pracownicy wy-
konują czynności na podstawie polecenia wy-
jazdu służbowego i wyjazdy te są podróżą służ-
bową w rozumieniu art. 775 K.p., to uzyskane 
przez nich świadczenia w postaci nieodpłatne-
go zakwaterowania (wynajmu przez Spółkę 
mieszkania) nie stanowią dla pracowników 
przychodu (...).

Podobnie zwolnione ze składek ubezpiecze-
niowych i podatku będzie zapewnienie pracow-
nikowi zakwaterowania w czasie podnoszenia 
przez niego kwalifikacji zawodowych na wa-
runkach określonych w art. 1031–1035 k.p. Na-
tomiast wartość zapewnionego pracownikom 
bezpłatnego zakwaterowania w innym czasie 
niż podróż służbowa i szkolenie stanowi przy-
chód ze stosunku pracy podlegający oskład-
kowaniu. Świadczenie w postaci nieodpłatne-
go udostępnienia mieszkania pracownikowi 
jest zwolnione z podatku dochodowego od 
osób fizycznych do wysokości 500 zł mie-
sięcznie. Zwolnienie to nie ma zastosowania 
w zakresie składek ubezpieczeniowych. 
Oznacza to, że tego rodzaju świadczenie pod-
lega w całości oskładkowaniu. Jednym z wa-
runków zastosowania zwolnienia podatko-
wego jest, aby pracownik, którego miejsce 
zamieszkania jest położone poza miejscowo-
ścią, w której znajduje się zakład pracy, 
zre zygnował ze stosowania podwyższonych 
kosztów uzyskania przychodów. Do celów po-
datkowych wartość świadczenia, jakim jest 
nieodpłatne udostępnienie mieszkania, nale-
ży doliczyć do przychodów pracownika ze 
stosunku pracy tylko w części przekraczającej 
500 zł. Zwolnienie z podatku świadczenia 
z tytułu zakwaterowania do wysokości 500 zł 
ma zastosowanie do pracownika dojeżdżają-
cego do pracy z innej miejscowości, w której 
znajduje się siedziba firmy lub miejsce wyko-
nywania pracy, a także do pracownika, które-
mu zmieniono miejsce wykonywania pracy, 
w tym na miejsce pracy za granicą.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Wartość zapewnionego pracownikom bez-
płatnego zakwaterowania w innym czasie 
niż podróż służbowa i szkolenie stanowi 
przychód ze stosunku pracy podlegający 
oskładkowaniu.

Oprócz najmu, do limitu 500 zł mogą być 
wliczane również koszty mediów związa-
nych z utrzymaniem mieszkania, jeżeli 
pokrywa je pracodawca. Wskazuje na to in-

kilometry 
przejechane

limi ty 
ustawowe

zapewnienie
zakwaterowania
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terpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w Kato wi cach z 4 lip ca 2012 r. (sygn. 
IBPBII/1/415-359/12/AA), w której 
stwierdził, że: (...) w przypadku gdy 
pracodawca podjął decyzję o finansowa-
niu wszelkich wydatków związanych 
z zakwaterowaniem w Niemczech (utrzy-
maniem wynajmowanego mieszkania, 
tj. czynszu najmu, kosztów mediów itp.) 
pracownika, któremu zmieniono stałe 
miejsce pracy – to wartość tych świad-
czeń, wynikająca z wystawionych faktur 
(rachunków, paragonów), dotyczących 
wyżej wskazanych wydatków, stanowi dla 
pracownika nieodpłatne świadczenie jako 
przychód ze stosunku pracy, o którym 
mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. Żadne 
przepisy prawa nie nakładają bowiem 
na pracodawcę obowiązku pokrycia 
ww kosztów. Wartość tych świadczeń, 
opłacanych za pracownika, płatnik ma 
obowiązek doliczyć do wynagrodzenia 
wypłaconego w danym miesiącu i od łącz-
nej wartości obliczyć, pobrać i odprowa-
dzić zaliczkę na podatek dochodowy 
według zasad przewidzianych dla opodat-
kowania przychodów ze stosunku pracy, 
zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 
ww. ustawy, przy uwzględnieniu, iż 
świadczenie związane z zapewnieniem 
zakwaterowania przez pracodawcę ko-
rzystają ze zwolnienia w granicach okre-
ślonych w powołanym powyżej przepisie 
art. 21 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. (...).

■ ZAPAMIĘTAJ
Do limitu 500 zł mogą być wliczane 
koszty mediów pokrywanych przez 
pracodawcę.

Przychody z tytułu 
oddelegowania do pracy 
poza granice kraju

Co do zasady, podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników (w tym oddelegowanych 
z Polski do pracy za granicą) stanowi 
przychód w rozumieniu przepisów o po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
z tytułu zatrudnienia w ramach stosun-
ku pracy. W podstawie tej nie uwzględ-
nia się m.in. części wynagrodzenia 
w wysokości równowartości diety przy-
sługującej z tytułu zagranicznych po-
dróży służbowych, za każdy dzień poby-
tu (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 

składkowego, przy czym przepis ten nie 
obejmuje członków służby zagranicz-
nej). Tak ustalony miesięczny przychód 
osób oddelegowanych, stanowiący pod-
stawę wymiaru składek, nie może być 
niższy od kwoty przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego w gospodarce na-
rodowej na dany rok kalendarzowy 
(w 2014 r. – 3746 zł). Zwolniona z po-
datku jest część przychodów osób prze-
bywających czasowo za granicą i uzy-
skujących przychody ze stosunku pracy, 
za każdy dzień pobytu za granicą, 
w którym podatnik pozostawał w sto-
sunku pracy, w kwocie odpowiadającej 
30% diety, określonej w przepisach 
w sprawie wysokości oraz warunków 
ustalania należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej poza granicami kraju. Tych 
przychodów nie należy wykazywać 
w PIT-11, ponieważ, mimo że są one 
objęte zwolnieniem ustawowym, to nie 
wynikają z umowy o unikaniu podwój-
nego opodatkowania. W związku z tym 
nie uwzględnia się ich również przy ob-
liczaniu dochodu zwolnionego, wyka-
zywanego w części E.1. poz. 28 PIT-11 
(wer. 20). Wskazuje na to również in-
terpretacja z 20 sierpnia 2013 r., sygn. 
IBPBII/1/415-557/13/MK, w której Dy-
rektor Izby Skarbowej w Katowicach 
stwierdził, że: (...) przychody zwolnione 
na mocy umowy międzynarodowej winny 
zostać wykazane w kwocie pomniejszonej 
o kwotę zwolnioną na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Kwoty zwolnio-
ne z tego przepisu nie mogą mieć bowiem 
wpływu na wysokość opodatkowania 
i jako zwolnione z podatku nie podlegają 
wykazaniu w deklaracji (...). 

Pracownik, który na polecenie praco-
dawcy zmienia miejsce pracy (np. zo-
staje oddelegowany do pracy za grani-
cę), często musi ponosić dodatkowe 
koszty związane np. z przeprowadzką, 
urządzeniem mieszkania itp. W takiej 
sytuacji zakład pracy zwykle rekompen-
suje te wydatki. Co do zasady  są one 
oskładkowane i podlegają opodatkowa-
niu. Wyjątkiem są kwoty otrzymywane 
przez pracownika z tytułu zwrotu kosz-
tów przeniesienia służbowego oraz za-
siłki na zagospodarowanie i osiedlenie 
w związku z przeniesieniem służbo-

obowiązek 
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część 
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wym – do wysokości nieprzekraczającej 
200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, 
w którym nastąpiło przeniesienie (§ 2 ust. 1 
pkt 14 rozporządzenia składkowego), które 
są zwolnione ze składek. Dotyczy to jednak 
świadczeń otrzymywanych przez pracowni-
ków, których z pracodawcą łączy służbowy 
stosunek pracy, np. żołnierzy, funkcjonariu-
szy celnych czy Policji. Nie ma zatem zasto-
sowania do pracowników zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy uregulowanego 
przepisami Kodeksu pracy (wyrok WSA 
w Olsztynie z 20 września 2007 r., sygn. akt 
I SA/Ol 284/07).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Miesięczny przychód osób oddelegowa-
nych stanowiący podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne nie może 
być w 2014 r. niższy od 3746 zł.

Zapomogi
Z podstawy wymiaru składek ZUS zostały 

wyłączone w pełnej wysokości zapomogi 
losowe w przypadku klęsk żywiołowych, in-
dywidualnych zdarzeń losowych lub dłu-
gotrwałej choroby. Zwolniona ze składek 
jest zapomoga wypłacona pracownikowi, je-
żeli określone zdarzenie (np. długotrwała 
choroba) dotyczy zarówno pracownika, jak 
i członka jego rodziny. Ze składek ZUS 
zwolnione są również zapomogi pieniężne 
sfinansowane ze środków zfśs. Wsparcie 
z funduszu musi być jednak przyznawane 
z uwzględnieniem kryterium socjalnego, 
a możliwość wypłaty zapomogi powinien 
przewidywać regulamin funduszu. Zwolnie-
niem ze składek ZUS są też objęte zapomogi 
wypłacane z funduszu utworzonego na cele 
socjalno-bytowe na podstawie układu zbio-
rowego pracy u pracodawców, którzy nie 
tworzą zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych – do wysokości nieprzekraczają-
cej rocznie kwoty odpisu podstawowego na 
zfśs (§ 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia skład-
kowego).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Zapomoga sfinansowana ze środków zfśs 
jest zwolniona ze składek w pełnej wysoko-
ści, jeżeli została przyznana z uwzględnie-
niem kryterium socjalnego.

Wysokość zapomogi zwolnionej z podat-
ku przyznanej w związku z zaistnieniem 
indywidualnego zdarzenia losowego, klęs-

ki żywiołowej, długotrwałej choroby lub 
śmierci, w odróżnieniu od zwolnienia ze 
składek ubezpieczeniowych, jest limitowana 
do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł. Nie ma przy tym 
znaczenia, z jakich środków została wypła-
cona. Jeżeli została sfinansowana z zfśs, 
również będzie zwolniona z podatku do 
rocznej kwoty 2280 zł (a nie do 380 zł). Po-
twierdza to interpretacja Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 17 lutego 2011 r. 
(sygn. ILPB2/415-1280/10-5/WS), w której 
stwierdził, że:  (...) zapomogi pieniężne wy-
płacane w przypadku indywidualnych zda-
rzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwa-
łej choroby lub śmierci do wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym kwoty 
2280 zł podlegają zwolnieniu z podatku na 
zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 26 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. Z powyższego przepisu wynika jed-
nak, że ze zwolnienia korzystają jedynie 
zapomogi wypłacone z tytułów wskazanych 
w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej 
kwotą 2280 zł w danym roku podatkowym. 
Bez znaczenia dla możliwości zastosowania 
tego zwolnienia są środki, z których wypłaca-
ne są ww. zapomogi (...). Zapomogi sfinan-
sowane z funduszu socjalnego przyznane 
z innych przyczyn niż indywidualne zdarze-
nie losowe, klęska żywiołowa, długotrwała 
choroba lub śmierć będą zwolnione z opo-
datkowania do 380 zł w roku podatkowym.

Wypłaty z funduszy 
związków zawodowych

Wypłaty z funduszy organizacji związko-
wych na rzecz swoich członków często stano-
wią bezzwrotną pomoc finansową w postaci 
jednorazowego świadczenia pieniężnego ma-
jącego na celu wsparcie osoby, która z przy-
czyn od siebie niezależnych znalazła się 
w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie finan-
sowe oferowane przez związki zawodowe na-
leży uznawać za przychód z innych źródeł, 
który w całości jest zwolniony ze składek. Tak 
przyznane świadczenie jest jednak opodatko-
wane, jeżeli jego wysokość przekroczy 638 zł. 
Natomiast zapomogi otrzymane z funduszy 
związkowych w przypadku indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długo-
trwałej choroby lub śmierci – do wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwo-
ty 2280 zł, są objęte odrębnym zwolnieniem 
z podatku – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 
u.p.d.o.f. Możliwe jest zatem otrzymanie 
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przez pracownika dwóch niezależnych i nie-
podlegających opodatkowaniu zapomóg: 
z funduszy związkowych – do 2280 zł oraz 
z tytułu innych zdarzeń – do 638 zł.

Przychody 
byłych pracowników 
– emerytów i rencistów

Jeśli określone świadczenie zostanie prze-
kazane byłemu pracownikowi będącemu 
emerytem lub rencistą, który nie pozostaje 
już w stosunku pracy, nie ma podstaw (tytu-
łu do ubezpieczeń) do oskładkowania tak 
przekazanego świadczenia. Od świadczeń 
przekazanych byłym pracownikom – emery-
tom lub rencistom, w związku z łączącym 
ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem 
służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakład-
czej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, 
w tym od związków zawodowych, należy po-
brać 10% zryczałtowany podatek dochodowy 
z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 
u.p.d.o.f. (art. 30 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.). Jeżeli 
przekazanym świadczeniem będzie np. zapo-
moga wypłacona w wyniku indywidualnych 
zdarzeń losowych, to nie powstanie obowiązek 
opodatkowania takiego wsparcia, jeśli wyso-
kość zapomogi nie przekroczy 2280 zł w roku 
podatkowym (art. 21 ust. 1 pkt 26 u.p.d.o.f.). 
Według interpretacji Dyrektora Izby Skar-
bowej w Katowicach z 17 stycznia 2012 r., 
sygn. IBPBII/1/415-893/11/MZ, przez poję-
cie „indywidualne zdarzenie losowe” można 
rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, 
pojedyncze zdarzenia wywołane przyczyna-
mi zewnętrznymi, których nie można przewi-
dzieć, a które są niezależne od człowieka, na-
wet przy zachowaniu należytej staranności, 
jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie 
domu lub mieszkania spowodowane zala-
niem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wy-
padki powodujące uszczerbek na zdrowiu itp. 
Nie można zatem uznać zapomogi otrzyma-
nej ze względu na trudną sytuację materialną 
jako zapomogę otrzymaną w związku z indy-
widualnym zdarzeniem losowym. Nie jest 
ona zatem objęta zwolnieniem na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 26 u.p.d.o.f. Jednak taka za-
pomoga jako świadczenie dla emeryta (byłe-
go pracownika) będzie objęta zwolnieniem 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. 
Zgodnie z tym przepisem  zwolnione z podat-
ku są świadczenia otrzymywane przez eme-
rytów lub rencistów w związku z łączącym 
ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem 
służbowym, stosunkiem pracy lub spółdziel-

czym stosunkiem pracy, w tym od związków 
zawodowych, do wysokości nieprzekraczają-
cej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Tak 
wynika również z interpretacji z 2 grudnia 
2011 r. (sygn. ITPB2/415-812a/11/IL), w któ-
rej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
uznał, że: (...) zapomoga finansowa z uwagi 
na trudną sytuację materialną stanowi przy-
chód korzystający ze zwolnienia na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., jeżeli wartość 
otrzymanych świadczeń nie przekracza w roku 
podatkowym kwoty 2280 zł. Oba zwolnienia są 
odrębne i nie należy ich łączyć. Nie należy za-
tem płacić 10% podatku nawet wówczas, gdy 
łączna kwota wynikająca z obu zwolnień prze-
kroczyła 2280 zł (...).

Świadczenia z zfśs

Wyłączone z podstawy wymiaru składek 
ZUS są świadczenia finansowane ze środków 
przeznaczonych na cele socjalne w ramach 
zfśs (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia skład-
kowego). Wyłączenie to przysługuje bez ogra-
niczenia kwotowego.

Aby świadczenia z zfśs mogły być zwolnio-
ne ze składek, muszą:
■ posiadać cechy działalności socjalnej – za-

kres działalności socjalnej obejmuje usługi 
świadczone przez pracodawców na rzecz 
różnych form wypoczynku (np. wczasów, 
w tym wczasów pod gruszą, kolonii, obo-
zów), działalność kulturalno-oświatową 
(np. zakup biletów do kina, teatru, opery), 
działalność sportowo-rekreacyjną (np. za-
kup biletów na basen, do siłowni, na korty 
tenisowe), opiekę nad dziećmi w żłobkach, 
klubach dziecięcych, sprawowaną przez 
dziennego opiekuna lub nianię, w przed-
szkolach oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego, udzielanie pomocy mate-
rialnej – rzeczowej lub finansowej, a także 
zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele 
mieszkaniowe na warunkach określonych 
umową, oraz

■ zostać przyznane pracownikom zgodnie 
z postanowieniami regulaminu gospodaro-
wania środkami zfśs, z uwzględnieniem 
tzw. kryterium socjalnego, czyli sytuacji 
materialnej, rodzinnej oraz życiowej pra-
cownika.
Stosowanie kryterium socjalnego wyklu-

cza przyznawanie wszystkim uprawnionym 
świadczeń socjalnych w jednakowej wysoko-
ści. Potwierdza to wyrok z 16 września 2009 r. 
(sygn. akt I UK 121/09, OSNP 2011/9-10/133), 
w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że:  
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(...) podstawowa zasada dysponowania środ-
kami funduszu została określona w art. 8 ust. 2 
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych. Zasada ta stanowi, że przyznawanie 
ulgowych świadczeń i wysokość dopłat z fun-
duszu powinno być uzależnione od sytuacji ży-
ciowej, rodzinnej i materialnej osoby korzysta-
jącej z funduszu. Nie ma w tym zakresie 
wyjątków. Nawet regulamin zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych nie może zmienić 
tej zasady. Stąd świadczenia wypłacone przez 
pracodawcę z pominięciem owej zasady podsta-
wowej nie mogą być ocenione w sensie praw-
nym jako świadczenia socjalne, a jeżeli tak, to 
nie mogą korzystać z uprawnień przyznanych 
tym świadczeniom przez system ubezpieczeń 
społecznych (...). Podobnie wypowiedział się 
ZUS w interpretacji indywidualnej z 9 lipca 
2013 r. (sygn. DI/200000/451/878/2013).

Zwolnienie z podatku świadczeń sfinanso-
wanych z zfśs przysługuje do rocznej kwoty 
380 zł i dotyczy wypłat pieniężnych sfinanso-
wanych w całości ze środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy 
związków zawodowych. Rzeczowymi świad-
czeniami nie są bony, talony i inne znaki, 
uprawniające do ich wymiany na towary lub 
usługi.

Aby możliwe było skorzystanie z tego zwol-
nienia, muszą zostać spełnione łącznie nastę-
pujące warunki:
■ świadczenie musi mieć charakter świad-

czenia rzeczowego bądź pieniężnego,
■ świadczenie musi mieć związek z finanso-

waniem działalności socjalnej określonej 
w przepisach o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych,

■ źródłem finansowania muszą być w całości 
środki z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych lub związków zawodowych,

■ wartość świadczeń nie może przekraczać 
w roku podatkowym kwoty 380 zł.
A zatem zwolnieniem tym mogą być objęte 

np. upominki czy paczki okolicznościowe dla 
pracowników. Pracodawca nie musi dokonać 
świadczenia rzeczowego, lecz może zwrócić 
pracownikowi wydatki na zakup upominku, 
nawet gdy faktura jest wystawiona na praco-
dawcę. Refundując bowiem wydatki ponie-
sione przez pracowników na zakup upo-
minków, pracodawca dokonuje wypłaty 
świadczenia pieniężnego, które też jest zwol-
nione z podatku.

Pojęcie „sfinansowanie w całości ze środków 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych” 
dotyczy tylko podmiotu dokonującego świad-
czenia (pracodawcy). A zatem, gdy świadcze-
nia te są przyznawane pracownikom za czę-

ściową odpłatnością, nie oznacza to utraty 
zwolnienia. Zwolnieniem z podatku objęte są 
też bilety wstępu na imprezy rekreacyjne, 
sportowe, kulturalne (kino, teatr, karnety na 
basen, mecz itp.). Ze względu na ich material-
ny charakter traktowane są jak świadczenia 
rzeczowe. Nie są to znaki uprawniające do ich 
wymiany na inne towary lub usługi, lecz za-
pewniają wstęp na konkretną imprezę rekre-
acyjną, sportową czy kulturalną.

Zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego  rze-
czami są wyłącznie przedmioty materialne. 
Natomiast za świadczenia pieniężne uważa 
się m.in. dofinansowanie lub dopłaty do 
świadczeń socjalnych ze środków zfśs. Mini-
ster Finansów w interpretacji z 29 paździer-
nika 2010 r. (sygn. DD3/033/154/IMD/10/ 
/PK-1019) uznał, że: (...) wolne od podatku 
dochodowego od osób fizycznych są określone 
w regulaminie świadczeń socjalnych i sfinan-
sowane z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych świadczenia pracodawcy związane 
z finansowaniem działalności socjalnej, w tym 
również dotyczące dofinansowania wypoczyn-
ku (także wycieczki) – o łącznej wartości 
nieprzekraczającej 380 zł w skali roku po-
datkowego (...). Podobnie wypowiedział się 
Minister Finansów w interpretacji z 6 grud-
nia 2010 r. (sygn. DD3/033/174/KDJ/10/ 
/PK-1143): (...) jeśli źródłem finansowania 
imprezy jest zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych, to tego rodzaju dofinansowanie jest 
dla pracownika świadczeniem pieniężnym 
i w takiej sytuacji zastosowanie może znaleźć 
przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. (...), 
a także Dyrektor Izby Skarbowej w Warsza-
wie w interpretacji z 17 maja 2011 r. (sygn. 
IPPB4/415-186/11-2/JS). Natomiast Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji 
z 6 lipca 2011 r. (sygn. IPTPB2/415-90/11-5/ 
/KSU) stwierdził, że:  (...) świadczenie prze-
kazane pracownikom w postaci paczek miko-
łajkowych, imprez integracyjnych (ogniska, 
zabawy, kuligi), wycieczek sportowo-krajo-
znawczych z noclegiem, biletów wstępu na im-
prezy kulturalno-rozrywkowe, zapomóg z tytu-
łu trudnej sytuacji życiowej, sfinansowane 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
będzie przychodem pracownika ze stosunku pra-
cy, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego 
świadczenia, przy czym przychód ten będzie 
korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych do kwoty 
380,00 zł w skali roku podatkowego (...).

Nadwyżkę ponad kwotę 380 zł w roku po-
datkowym należy zaliczyć do przychodów ze 
stosunku pracy pracownika. W tym celu pra-

wysokość 
dopłat

źródło 
finansowania

świadczenia 
rzeczowe

przychód 
pracownika
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codawca musi monitorować moment prze-
kroczenia tego limitu, tak aby prawidłowo 
pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Po-
twierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w War-
szawie w interpretacji z 20 kwietnia 2011 r. 
(sygn. IPPB4/415-122/11-2/MP): (...) pod-
miot wypłacający świadczenie, o którym 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, jest zobowią-
zany, zgodnie z brzmieniem tego przepisu, opo-
datkować wypłacone świadczenie (nadwyżkę 
ponad kwotę 380 zł) jedynie w sytuacji, gdy 
suma przekazanych przez tenże podmiot 
świadczeń przekroczy limit 380 zł (...). Doko-
nując świadczeń na rzecz swoich pracowników, 
które spełniają warunki do zwolnienia określo-
nego w brzmieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– stosując zwolnienie w tym przepisie przewi-
dziane, winien sumować wszystkie świadczenia 
przez siebie przekazane i od nadwyżki przekra-
czającej limit 380 zł pobrać zaliczkę na podatek 
dochodowy od osób fizycznych (...).

Często świadczenie nie jest imiennie adreso-
wane do konkretnego pracownika i w związku 
z tym trudno określić jego dokładną wartość. 
Jeżeli np. w ramach imprezy sportowej dla pra-
cowników sfinansowanej z zfśs zostanie wyna-
jęta sala sportowa czy zapewniona opieka me-
dyczna, to kosztów tych nie można dokładnie 
przyporządkować poszczególnemu uczestniko-
wi. Według stanowiska organów podatkowych 
w takim przypadku należy podzielić powstałe 
koszty proporcjonalnie na pracowników.

PRZYKŁAD

Ze środków zfśs została sfinansowana 
wycieczka dla pracowników. Całkowity 
koszt tej wycieczki wynosił 10 000 zł.

W wycieczce brało udział 20 osób (pra-
cowników). Przychód każdego z nich 
wynosi 500 zł (10 000 zł : 20). Przychód 
ten jest zwolniony z podatku do limitu 
380 zł w roku podatkowym.

Zdarza się, że z wycieczek finansowanych 
przez zakład pracy mogą również korzystać 
członkowie rodzin pracowników. Wówczas 
świadczenia przypadające na członków rodzi-
ny należy zaliczyć do przychodów pracownika. 
Wynikają one bowiem z jego stosunku pracy.

PRZYKŁAD

Pracodawca XYZ sfinansował wycieczkę 
dla pracowników i ich małżonków ze 
środków zfśs. Przychód każdej osoby 
z tego tytułu wynosił 500 zł. Przychód 
pracownika firmy XYZ Marcina F. bę-
dzie wynosił z tego tytułu 1000 zł (2 x 
500 zł). Przychód ten jest zwolniony 
z podatku do 380 zł. Nadwyżkę ponad 
tę kwotę należy opodatkować.

Świadczenie urlopowe
Z podstawy wymiaru składek ubezpieczenio-

wych wyłączono świadczenie urlopowe wypła-
cane na podstawie ustawy z 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
– do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwo-
ty odpisu podstawowego określonej w tej usta-
wie (§ 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia skład-
kowego). Wysokość świadczenia ustala się 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy dane-
go pracownika, z tym że zasada proporcjonal-
ności nie dotyczy pracowników młodocianych.

Wysokość świadczenia urlopowego w 2014 r.

Pracownik Przysługujące świadczenie urlopowe

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy 
w tzw. normalnych warunkach pracy

1093,93 zł
(2917,14 × 37,5%)

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wy-
konujący prace w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze w rozumieniu przepi-
sów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 
pomostowych

1458,57 zł
(2917,14 × 50%)

młodociany:
 ● w pierwszym roku nauki (5% z 2917,14 zł)
 ● w drugim roku nauki (6% z 2917,14 zł)
 ● w trzecim roku nauki (7% z 2917,14 zł)

145,86 zł
175,03 zł
204,20 zł

limit 
świadczenia

przychód 
pracownika
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Wypłata świadczenia urlopowego w wyż-
szej wysokości niż określona w ustawie o zfśs 
zobowiązuje pracodawcę do naliczenia skła-
dek ZUS od nadwyżki ponad kwotę przewi-
dzianą w ustawie.

Świadczenie urlopowe podlega oskład-
kowaniu, jeżeli pracodawca, który je wy-
płacił, zatrudnia co najmniej 20 pracow-
ników w przeliczeniu na pełne etaty. 
W interpretacji z 6 sierpnia 2013 r. (sygn. 
DI/200000/451/1026/2013), ZUS wskazał, 
że:  (...) zwolnienie z podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we na podstawie § 2 ust. 1 pkt 21 rozporzą-
dzenia (...) dotyczy wyłącznie świadczeń 
urlopowych wypłacanych przez płatnika, któ-
ry zatrudnia na 1 stycznia danego roku 
mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty. W sytuacji gdy przedsiębiorca za-
trudniający według stanu na 1 stycznia da-
nego roku w przeliczeniu na pełne etaty co 
najmniej 20 pracowników, który nie tworzy 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
który jednocześnie zdecyduje się na wprowa-
dzenie dla swych pracowników korzystających 
z urlopu wypoczynkowego specjalnego świad-
czenia, zobowiązany jest odprowadzić od tych 
składników wynagrodzenia składki na ubez-
pieczenia społeczne. Wypłacone w takiej sytu-
acji świadczenie nie jest bowiem świadczeniem 
urlopowym, o którym mowa w art. 3 ust. 4 
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych (...). Bez względu na wysokość 
świadczenia i pracodawcę, który je wypłaca, 
podlega ono w całości opodatkowaniu.

Dopłaty do wypoczynku

Dopłata do wypoczynku pracownika sfi-
nansowana ze środków zfśs jest zwolniona 
ze składek ubezpieczeniowych (§ 2 ust. 1 
pkt 19 rozporządzenia składkowego). Wa-
runkiem jest jednak, aby taka dopłata zosta-
ła przyznana z uwzględnieniem kryterium 
socjalnego. Jeżeli pracodawca dopłacił pra-
cownikowi do jego wypoczynku, wykorzy-
stując na ten cel środki obrotowe, składki 
ZUS należy odprowadzić od pełnej wysoko-
ści takiego świadczenia. W odróżnieniu od 
zwolnienia składkowego wyłączenie tego 
świadczenia z podatku zależy od źródła fi-
nansowania dopłaty. Jeżeli dopłata do 
wypoczynku dotyczy wypoczynku zorgani-
zowanego przez podmioty prowadzące dzia-
łalność w tym zakresie w formie wczasów, 
kolonii, obozów i zimowisk (w tym również 
połączonego z nauką), pobytu na leczeniu 

sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sa-
natoryjnych, rehabilitacyjno-szko leniowych 
i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów 
związanych z tym wypoczynkiem i pobytem 
na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 
i pochodzi:
■ z funduszu socjalnego, zakładowego fun-

duszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie 
z odrębnymi przepisami wydanymi przez 
właściwego ministra – wsparcie, bez wzglę-
du na wysokość, jest w całości zwolnione 
z podatku,

■ z innych źródeł – zwolnienie przysługuje 
do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 
pkt 78 u.p.d.o.f.).
Aby zwolnienie mogło zostać zastosowane, 

muszą zostać spełnione łącznie następujące 
warunki:
■ wypoczynek był zorganizowany,
■ podmiot go organizujący prowadził dzia-

łalność w tym zakresie,
■ dziecko przebywało na wypoczynku w for-

mie: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, 
w tym również połączonego z nauką, poby-
tu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach 
leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-
-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,

■ dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzie-
ży uczestniczących w wypoczynku, które 
nie ukończyły 18. roku życia.
Do zastosowania zwolnienia nie ma zna-

czenia, czy dopłata jest udzielana na wnio-
sek pracownika aktualnie zatrudnionego czy 
byłego pracownika – emeryta dla członka 
jego rodziny. Jednak trzeba brać pod uwagę  
konieczność udokumentowania spełnienia 
warunków uprawniających do zwolnienia 
z podatku tego świadczenia. Wskazuje na 
to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej 
w Łodzi z 17 stycznia 2014 r., sygn. 
IPTPB1/415-652/13-4/AG, w której organ 
podatkowy wskazał, że:  (...) dopłaty do wy-
poczynku oraz przejazdów, o których mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, spełniające 
łącznie ww. warunki (w tym warunek posia-
dania statusu małoletniego dziecka w trakcie 
wypoczynku), korzystają w całości ze zwolnie-
nia od podatku. Od tego rodzaju dopłat udzie-
lający świadczenia nie jest obowiązany do po-
boru podatku. Dotyczy to zarówno sytuacji, 
gdy świadczeniobiorcą jest pracownik, członek 
rodziny zmarłego pracownika, czy były pra-
cownik mający obecnie status emeryta lub 
rencisty. Jednocześnie, na gruncie przepisów 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych przedłożenie, przez osobę ubiegającą 
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się o dofinansowanie, dowodu (dowo-
dów) – na podstawie którego udzielający 
świadczenia może stwierdzić, czy zarów-
no w zakresie przedmiotowym (np. forma 
i termin wypoczynku, tytuł zapłaty), jak 
i podmiotowym (np. dane identyfikacyj-
ne podmiotu prowadzącego działalność 
w zakresie organizacji wypoczynku, imię 
i nazwisko dziecka korzystającego ze zor-
ganizowanej formy wypoczynku, imię 
i nazwisko osoby dokonującej zapłaty) są 
spełnione warunki określone w art. 21 
ust. 1 pkt 78 ww. ustawy – jest dokumen-
tem wystarczającym dla zastosowania 
tego zwolnienia. (...) W sytuacji, gdy pra-
cownik w celu uzyskania dopłaty do wypo-
czynku dziecka przedłoży wniosek, z któ-
rego wynika, że dziecko nie ukończyło 
18. roku życia, dowód zapłaty za pobyt 
dziecka na obozie, kolonii oraz wyciąg ze 
statutu organizatora lub oświadczenie 
organizatora, z którego wynika, że pro-
wadzi on działalność w zakresie organi-
zowania wypoczynku dla dzieci i młodzie-
ży, spełnione są wymogi z art. 21 ust. 1 
pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (...). Należy zauważyć, 
że organy podatkowe za podmioty pro-
wadzące zorganizowany wypoczynek 
uważają także biura podróży. I tak, we-
dług interpretacji z 5 marca 2013 r. 
(sygn. IBPBII/1/415-1073/12/MK) Dy-
rektor Izby Skarbowej w Katowicach 
stwierdził, że:  (...) do podmiotów prowa-
dzących działalność w zakresie wypoczyn-
ku zaliczyć można m.in. te podmioty, 
które świadczą usługi wypoczynkowe 
w ramach prowadzonej działalności go-
spodarczej, np.: biura turystyczne, biura 
podróży. Tym samym dopłata do wypo-
czynku dziecka, które przebywa na obozie 
zorganizowanym przez biuro podróży, 
podlega zwolnieniu z opodatkowania (...).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Dopłata do wypoczynku zorganizowa-
nego przez podmioty prowadzące 
w tym zakresie działalność dla dzieci 
i młodzieży do lat 18 sfinansowana 
z zfśs jest zwolniona z podatku w peł-
nej wysokości.

Brak takiego limitu potwierdził Mini-
ster Finansów w interpretacji z 24 kwiet-
nia 2012 r. (sygn. DD3/033/61/CRS/11/ 
/PK-27). Według organu, sfinansowanie 
dopłat do wypoczynku lub pobytu na le-
czeniu dzieci i młodzieży z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych jest w ca-
łości zwolnione z podatku, zaś z innych 
źródeł – jest zwolnione do wysokości nie-
przekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 760 zł. Jeżeli zatem wypoczynek 
dzieci i młodzieży będzie spełniał oma-
wiane warunki, ale firma sfinansuje go 
ze środków obrotowych, zwolnieniu 
z podatku podlega kwota nie wyższa niż 
760 zł. Jeśli chociaż jeden warunek 
uprawniający do zwolnienia z podatku 
nie zostanie spełniony, np. rodzice zorga-
nizowali wypoczynek dziecku we włas-
nym zakresie, to w przypadku gdy dopła-
ta pochodziła ze środków zfśs, możliwe 
będzie skorzystanie ze zwolnienia podat-
kowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 
u.p.d.o.f. (tj. do wysokości limitu 380 zł 
w roku podatkowym).

Świadczenia 
na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych

Z podstawy wymiaru składek i opodat-
kowania pracowników wyłączono war-
tość świadczeń przyznanych zgodnie 
z odrębnymi przepisami przez praco-
dawcę na podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych i wykształcenia ogólnego pra-
cownika, z wyłączeniem wynagrodzeń 
otrzymywanych za czas urlopu szkolenio-
wego oraz za czas zwolnień z części dnia 
pracy, przysługujących pracownikom po-
dejmującym naukę lub podnoszącym 
kwalifikacje zawodowe w formach poza-
szkolnych (§ 2 ust. 1 pkt 29 rozporządze-
nia składkowego). Aby zdobywanie lub 
uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez 
pracownika mogło być uznane za podno-
szenie kwalifikacji zawodowych, musi od-
bywać się z inicjatywy pracodawcy albo 
za jego zgodą. Jest to podstawowy waru-
nek uprawniający do zwolnienia z podat-
ku i składek. Gdyby pracownik kształcił 
się z własnej inicjatywy i bez zgody praco-
dawcy, wówczas wszelkie dodatkowe 
świadczenia otrzymane od zakładu pracy 
będą dla zatrudnionego przychodem pod-
legającym zarówno oskładkowaniu, jak 
i opodatkowaniu. Nabyta wiedza i umie-
jętności powinny mieć również związek 
z wykonywaniem przez pracownika pracy 
określonego rodzaju lub na określonym 
stanowisku. Organy podatkowe dopusz-
czają, aby taki związek mógł wystąpić 
również w przyszłości.

dane
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biura 
turystyczne



Przedsiębiorca w kontaktach z ZUS

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  14  (828)28 www.pgp.infor.pl

PRZYKŁAD

Pracodawca zgodził się na dofinansowa-
nie studiów podyplomowych pracowni-
ka na jego wniosek. Miał przy tym na 
uwadze fakt, że wybrany przez zatrud-
nionego kierunek studiów jest związany 
z inwestycją prowadzoną przez firmę. 
W związku z tym pracodawca zamierza 
wykorzystać wykształcenie i wiedzę pra-
cownika zdobytą na studiach podyplo-
mowych po zakończeniu i uruchomieniu 
trwającej inwestycji. Pracownik nie był 
zatrudniony przy realizacji inwestycji. 
Ponoszony przez pracodawcę koszt opła-
ty za studia podyplomowe odbywane 
z inicjatywy pracownika (na które praco-
dawca wyraził zgodę), przy jedno-
czesnym związku zdobywanej wiedzy 
czy umiejętności z zakresem obowiąz-
ków pracownika (obecnie, a także 
w przyszłości), stanowi dla pracownika 
dochód zwolniony z podatku na podsta-
wie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych 
(m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skar-
bowej w Katowicach 8 czerwca 2012 r., 
sygn. IBPBII/1/415-244/12/AA).

Przepisy podatkowe dotyczące zwolnienia 
z podatku dofinansowania do kosztów kształ-
cenia pracownika nie przewidują obowiązku 
kierowania go na naukę przez pracodawcę. 
Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 4 maja 2011 r., 
sygn. IPPB4/415-124/11-2/MP, w której or-
gan stwierdził, że:  (...) w przypadku dofinan-
sowania przez pracodawcę kosztów na podno-
szenie kwalifikacji zawodowych pracownika, 
bez znaczenia pozostaje fakt braku skierowa-
nia udzielonego przez pracodawcę. Nowe 
regulacje zawarte w art. 1031–1036 k.p. róż-
nicują zakres świadczeń przysługujących pra-
cownikom 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 przypadku zatrudnienia 
osób kontynuujących naukę zwolnienie to nie 
ma zastosowania w zakresie kosztów ponie-
sionych przed datą zatrudnienia pracownika. 
Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Warszawie w interpretacji z 20 kwiet-
nia 2011 r., sygn.  IPPB4/415-75/11-3/MP:  
(...) w przypadku gdy pracodawca ponosi 
koszty kształcenia osoby, która rozpoczęła na-

ukę przed datą zatrudnienie, nie można mó-
wić o »podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
pracownika«. Nowe przepisy k.p. dotyczą 
przede wszystkim podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych w ramach pracy aktualnie wyko-
nywanej przez pracownika. Wobec powyższe-
go, wartość świadczeń ponoszonych przez 
pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych pracownika uzupełniającego wie-
dzę i umiejętności za zgodą pracodawcy, po-
cząwszy od daty zatrudnienia, poprzez okres 
pozostawania w stosunku pracy, będzie korzy-
stać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 
ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego od osób fi-
zycznych. Natomiast wartość dofinansowa-
nia, jakie pracownik otrzyma od pracodawcy 
jako refundację poniesionych przez niego 
kosztów nauki przed datą zatrudnienia, nie 
będzie korzystać ze zwolnienia wynikającego 
z art. 21 ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego 
od osób fizycznych (...). Wynagrodzenia 
otrzymywane za czas zwolnienia z całości lub 
części dnia pracy oraz za czas urlopu szkole-
niowego podlegają opodatkowaniu w pełnej 
wysokości.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Wynagrodzenia otrzymywane przez pra-
cownika podnoszącego kwalifikacje za-
wodowe za czas zwolnienia z całości lub 
części dnia pracy oraz za czas urlopu 
szkoleniowego podlegają opodatkowaniu 
w pełnej wysokości. 

Zwolnieniem z podatku i składek są objęte 
przyznane pracownikowi podnoszącemu 
kwalifikacje zawodowe dodatkowe świad-
czenia, w szczególności opłaty za kształce-
nie, przejazd, podręczniki i zakwaterowa-
nie. Pracodawca, który chce zobowiązać 
pracownika do pozostawania w zatrudnie-
niu przez określony czas po ukończeniu pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych, powi-
nien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym 
kwalifikacje zawodowe pisemną umowę, 
określającą wzajemne prawa i obowiązki 
stron. Taka umowa może przewidywać częś-
ciową refundację kosztów kształcenia.

PRZYKŁAD

Na wniosek dwóch pracowników pra-
codawca wyraził zgodę na finansowa-
nie w 50% kosztów 2-letnich studiów 
magisterskich. Pracownicy w ramach 
zawartej z pracodawcą odrębnej umo-

podnoszenie 
kwalifikacji

wartość 
dofinansowania
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wy zobowiązali się do terminowego za-
liczenia egzaminów oraz pozostania 
w stosunku pracy z pracodawcą przez 
2 lata od dnia zakończenia okresu, za 
który została wniesiona opłata. Kierunek 
studiów jest ściśle związany z zakresem 
obowiązków pracowników. Ich ukończe-
nie ma na celu podniesienie kwalifikacji 
zawodowych oraz zwiększenie efektyw-
ności pracy. Wartość świadczeń przy-

znanych przez pracodawcę na podno-
szenie kwalifikacji zawodowych i wy-
kształcenia ogólnego pracowników, uzu-
pełniających wiedzę i umiejętności za 
zgodą pracodawcy, jest w tych okolicz-
nościach zwolniona z podatku na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. 
(m.in. interpretacja Dyrektor Izby Skar-
bowej w Warszawie z 24 stycznia 2011 r., 
sygn. IPPB4/415-811/10-4/MP).

Skutki przyznania pracownikowi świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
w zakresie składek i podatku

Podnoszenie kwalifikacji 
z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą Składki ZUS i podatek

Płatny urlop szkoleniowy i zwolnienie z cało-
ści lub części dnia pracy w celu punktualnego 
wzięcia udziału w zajęciach

TAK

Opłaty za naukę pobierane przez szkołę, 
zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania 
i wyżywienia, koszty podręczników i innych 
materiałów szkoleniowych

NIE

Inne świadczenia przyznane pracownikowi NIE

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 1031 k.p.
§ 1. Przez podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych rozumie się zdobywanie lub 
uzupełnianie wiedzy i umiejętności 
przez pracownika, z inicjatywy praco-
dawcy albo za jego zgodą.
§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwa-
lifikacje zawodowe przysługują:
1)  urlop szkoleniowy,
2)  zwolnienie z całości lub części dnia 

pracy, na czas niezbędny, by punktu-
alnie przybyć na obowiązkowe zaję-
cia oraz na czas ich trwania.

§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz 
za czas zwolnienia z całości lub części 
dnia pracy pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia.

MARIUSZ PIGULSKI
ekspert ds. prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych, 
autor licznych opracowań i publikacji 

z dziedziny kadrowo-płacowej
KRZYSZTOF RUSTECKI

ekonomista, od wielu lat specjalizuje się 
w zagadnieniach prawa podatkowego 

i rozliczania pracowników, 
autor licznych publikacji z tej tematyki

Wypełnianie druku ZUS Z-3 
– 7 najczęstszych błędów
Druk ZUS Z-3 stanowi podstawę do przy-
znania i wypłaty przez ZUS zasiłku cho-
robowego, świadczenia rehabilitacyjne-
go, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku 
opiekuńczego oraz świadczeń za okres 

po ustaniu tytułu do ubezpieczenia. Za-
warte w druku informacje mają decydu-
jący wpływ na przyznanie prawa do 
świadczenia oraz ustalenie jego wyso-
kości.
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Ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego 
i obliczeniu jego wysokości dla pracownika słu-
ży ZUS Z-3. Druk ten zawiera informacje o płat-
niku składek, o pracowniku oraz wykaz uzyski-
wanych przez ubezpieczonego zarobków. 
Zakłady pracy mają obowiązek wypełnić for-
mularz ZUS Z-3, jeżeli świadczenia z ubezpie-
czenia chorobowego wypłaca pracownikowi 
ZUS. Obowiązek ten dotyczy zarówno wypłaty 
świadczeń, gdy pracodawca nie jest do tego 
uprawniony (zatrudnia mniej niż 21 pracowni-
ków), jak i za okres po ustaniu zatrudnienia.

Błąd 1. Nieprawidłowe 
dane identyfikacyjne 
płatnika składek 
i ubezpieczonego

Często popełniane błędy dotyczą źle wpi-
sanych NIP czy REGON, które pozwala-
ją na prawidłową identyfikację płatnika 

składek. Trzeba pamiętać o wpisaniu za-
równo NIP, jak i REGON, a jeżeli płatnik nie 
ma nadanych tych numerów albo jednego 
z nich, to musi wpisać numer PESEL lub se-
rię i numer dowodu osobistego albo innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
np. paszportu. Dane ewidencyjne płatnika 
składek powinny być zgodne z danymi 
zawartymi w zgłoszeniach ZUS ZFA, 
ZUS ZPA/ZUS ZIPA.

W dalszej części formularza ZUS Z-3 płatnik 
musi umieścić dane osobowo-adresowe pra-
cownika, którego dotyczy wypełniany druk, 
takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu 
nie nadano numeru PESEL, należy wpisać se-
rię i numer dowodu osobistego lub innego do-
kumentu potwierdzającego tożsamość.

Dane ewidencyjne pracownika powinny 
być zgodne z tymi, które zostały podane 
w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych na 
drukach ZUS ZUA, ZUS ZPA/ZUS ZIPA.

Wzór prawidłowo wypełnionego druku ZUS Z-3

ABC Sp. z . o.o. ul. Kolejowa 8, 02-897 Warszawa 
Nazwa i adres p atnika sk adek 
lub piecz tka p atnika sk adek, je eli j  posiada 

NIP p atnika sk adek1) REGON p atnika sk adek1)

5 2 1 3 4 8 5 6 1 2 X 2 8 8 5 8 2 8 2 8 2 8 1 1 1 
PESEL p atnika sk adek Seria i nr dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzaj cego to samo

                      X                           
ZA WIADCZENIE P ATNIKA SK ADEK  

Przed wype nieniem nale y zapozna  si  z pouczeniem
(wype nia p atnik sk adek)

Pan(i) Anna Roman 
(imi  i nazwisko pracownika) 

zamieszka y (a) ul. Skarbka z Gór 100 m 1, 03-287 Warszawa 
(adres zamieszkania) 

PESEL2)

8 0 0 4 1 5 0 0 8 9 0 
Seria i nr dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzaj cego to samo

                                               

Błąd 2. Nieprawidłowe 
wskazanie 
okresu zatrudnienia

Kolejną ważną informacją, która musi 
zostać zawarta w druku ZUS Z-3, są dane 
dotyczące okresu zatrudnienia. Informacja 
ta jest istotna przy ustalaniu prawa do za-

siłku chorobowego, gdyż pracownik ma 
prawo do zasiłku po odpowiednim okresie 
wyczekiwania (30 dni lub jeżeli posiada 
10-letni okres obowiązkowego ubezpiecze-
nia chorobowego). Ważne jest więc, aby 
przy wpisywaniu daty przystąpienia do 
ubezpieczenia chorobowego nie popełnić 
błędu.

PRZYKŁAD

Z pracownikiem podpisano umowę o pracę 23 lipca 2000 r. Jako datę rozpoczęcia wykony-
wania obowiązków wskazano natomiast 1 sierpnia 2000 r. Pracownik zachorował 10 mar-

wykaz 
zarobków

numer 
PESEL
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ca 2014 r. Pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, zatem w druku ZUS Z-3 w pkt 1 musi 
wpisać, że pracownik jest zatrudniony od 1 sierpnia 2000 r. w następujący sposób:

1. Jest zatrudniony(a) od dnia 01.08.2000 do dnia nadal w wymiarze czasu pracy 1/1 od dnia 01.08.2000

Jeżeli pracownik posiada okres ubezpieczenia chorobowego krótszy niż 30 dni oraz nie 
zachodzą okoliczności uprawniające do zasiłku chorobowego niezależnie od okresu ubez-
pieczenia, płatnik powinien wypełnić pkt 2 druku ZUS Z-3.
Należy przypomnieć, że do okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie 
okresy ubezpieczenia chorobowego, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni 
lub była spowodowana urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym albo odbywaniem 
czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

PRZYKŁAD

Pracownik, zatrudniony od 3 lutego 2014 r., zachorował 10 lutego 2014 r. Pracodawca 
nie jest płatnikiem zasiłków i musi do ZUS przekazać ZUS-3 oraz zwolnienie lekar-
skie. Pracownik poprzednio był zatrudniony w firmie XARA Sp. z o.o. od 1 lipca do 
19 stycznia 2014 r. Pracodawca musi to zaznaczyć w pkt 2 druku ZUS Z-3 w następu-
jący sposób:

2. Posiada poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego: 01.07.2013 r. - 19.01.2014 r. 

Błąd 3. Niewskazanie 
okoliczności wpływających 
na wyższą podstawę 
wymiaru świadczeń

Wypełniając druk ZUS Z-3, konieczne jest 
wskazanie, czy niezdolność do pracy powsta-
ła z powodu choroby zawodowej, wypadku 

przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy. 
Należy ponadto zwrócić uwagę na koniecz-
ność wskazania numeru decyzji stwierdzają-
cej chorobę zawodową, protokołu lub karty 
wypadku. Brak takiej informacji spowodu-
je zaniżenie wysokości świadczenia, które 
w ww okolicznościach powinno wynosić 
100% podstawy wymiaru zasiłku.

PRZYKŁAD

Pracownik stał się niezdolny do pracy od 15 stycznia 2014 r. z powodu wypadku przy pra-
cy. Pracodawca sporządził na tę okoliczność protokół wypadkowy nr 01/2014, w którym 
uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. Pracodawca powinien wypełnić pkt 4 ZUS Z-3 
w następujący sposób:

4. Niezdolno  do pracy powsta a z powodu choroby zawodowej / wypadku przy pracy/ wypadku w drodze do pracy lub z pracy 3).
Decyzja/protokó /karta wypadku3) nr  01/2014 r. z dnia 24.01.2014 r. 

3)

Błąd 4. Nieprawidłowe 
wskazanie okresu 
pobierania świadczeń

Kolejną ważną informacją w treści ZUS 
Z-3 jest wskazanie okresu, za który płatnik 
składek wypłacił wynagrodzenie za czas nie-
zdolności do pracy w danym roku kalenda-
rzowym oraz świadczenia z ubezpieczeń 
społecznych (zasiłek chorobowy, zasiłek 

macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne). 
Nieprawidłowe określenie tego okresu może 
spowodować, że ZUS wypłaci świadczenia 
z ubezpieczenia chorobowego za zbyt długi 
lub za krótki okres. Jeżeli w poprzednim 
roku kalendarzowym zostało wypłacone wy-
nagrodzenie za okres, który jest wliczany do 
jednego okresu zasiłkowego, należy także 
podać okresy wypłaty wynagrodzenia w po-
przednim roku.

choroba 
zawodowa

okres 
zasiłkowy
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PRZYKŁAD

Pracownik, który ma 56 lat, był niezdolny do pracy z powodu choroby od 23 grudnia 
2013 r. do 6 stycznia 2014 r. (pracownik miał prawo do wynagrodzenia chorobowe-
go). Kolejna niezdolność do pracy powstała 11 lutego 2014 r. i trwała do 8 marca 
2014 r. Pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za okres od 
11 do 18 lutego 2014 r. i przekazał ZUS ZLA oraz ZUS Z-3 do ZUS, ponieważ nie jest 
płatnikiem zasiłków w 2014 r. Pracodawca powinien wpisać okresy niezdolności do 
pracy w poniższy sposób:

6. P atnik sk adek wyp aci  wynagrodzenie za okresy orzeczonej niezdolno ci do pracy w danym roku kalendarzowym
 na podstawie art. 92 Kodeksu pracy: 

od dnia 23.12.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. kod literowy
od dnia 01.01.2014 r. do dnia 06.01.2014 r kod literowy
od dnia 11.02.2014 r do dnia 18.02.2014 r. kod literowy

7. P atnik sk adek wyp aci  zasi ek chorobowy - zasi ek macierzy ski - wiadczenie rehabilitacyjne3):
od dnia do dnia kod literowy
od dnia do dnia kod literowy
od dnia do dnia kod literowy

Błąd 5. Nieprawidłowe 
podanie daty 
dostarczenia zwolnienia

Płatnik składek musi do druku ZUS Z-3 za-
łączyć zaświadczenie lekarskie i podać datę 

jego wpływu. Błędnie podana data może 
w konsekwencji doprowadzić do obniżenia 
przysługującego pracownikowi świadczenia 
z ubezpieczenia chorobowego o 25%, po-
cząwszy od 8. dnia orzeczonej niezdolności 
do pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik zachorował 25 lutego 2014 r., a zwolnienie lekarskie nadał listem poleco-
nym 28 lutego 2014 r. Do zakładu pracy zaświadczenie to wpłynęło 10 marca 2014 r. 
W związku z tym, że umowa o pracę została rozwiązana 28 lutego 2014 r., pracodawca 
sporządził ZUS-3 i wraz ze zwolnieniem lekarskim przekazał do ZUS. Płatnik na druku 
ZUS-3 w pkt 8 musi podać datę nadania ZUS ZLA na poczcie, a nie datę otrzymania. 
Gdyby postąpił odwrotnie, ZUS uzna, że ubezpieczony nie dostarczył zwolnienia w ter-
minie i obniży byłemu pracownikowi zasiłek. Płatnik musi wypełnić pkt 8 ZUS Z-3 
w następujący sposób:

 

8. Za czone za wiadczenie lekarskie (seria, nr) BI 1234567 wp yn o do p atnika sk adek w dniu 28.02.2014 r. 
(seria, nr) wp yn o do p atnika sk adek w dniu 

Błąd 6. Niewłaściwe wpisanie 
okresów pobierania 
świadczeń związanych 
z rodzicielstwem

Jeśli pracodawca udzielił pracownikowi 
urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun-

kach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcow-
skiego czy urlopu rodzicielskiego, musi wpi-
sać taką informację w pkt 10 ZUS Z-3 
i wskazać, na jakie okresy powyższe zwolnie-
nia z pracy zostały udzielone.

PRZYKŁAD

Pracownica urodziła dziecko 10 kwietnia 2013 r. i 20 czerwca 2013 r. wystąpiła o udziele-
nie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Pracownica po 

obniżenie
świadczenia

urlop 
rodzicielski
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powrocie do pracy 9 kwietnia 2014 r. uległa wypadkowi w pracy i przedłożyła zwolnienie 
lekarskie na okres od 9 do 30 kwietnia 2014 r. (pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków). 
Pracodawca powinien wypełnić druk ZUS Z-3 w pkt 10 w następujący sposób:
10. Udzielono urlopu macierzyńskiego / urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego / dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego / dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego / urlopu rodzicielskiego / urlopu ojcowskiego:

 10.04.2013 r. 27.08.2013 r.  macierzyński 20.06.2013 r.
od dnia  . . . . . . . . . . . do dnia . . . . . . . . . . . . rodzaj urlopu . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . data wniosku . . . . . . . . . . . .

 28.08.2013 r.  08.10.2013 r.  dodatkowy macierzyński 20.06.2013 r. 
od dnia  . . . . . . . . . . . do dnia . . . . . . . . . . . . rodzaj urlopu . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . data wniosku . . . . . . . . . . . .

 09.10.2013 r.   08.04.2014 r.  rodzicielski 20.06.2013 r. 
od dnia  . . . . . . . . . . . do dnia . . . . . . . . . . . . . rodzaj urlopu . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . data wniosku . . . . . . . . . . . .

Błąd 7. Nieprawidłowe 
wskazanie składników 
wynagrodzenia podlegających 
uwzględnieniu w podstawie 
wymiaru świadczeń

W punktach 11–14 ZUS Z-3 należy wykazać 
składniki wynagrodzenia, które są uwzględ-
niane w podstawie wymiaru zasiłków. Chodzi 
o składniki przysługujące za okresy miesięcz-
ne, kwartalne, roczne. Jeżeli zasiłek będzie 
przysługiwał za okres po ustaniu ubezpiecze-
nia, należy wpisać wszystkie składniki wypła-
cone pracownikowi, nawet te niepomniejsza-
ne za czas niezdolności do pracy (od których 
była odprowadzana składka na ubezpieczenie 
chorobowe). Zasadą jest, że takie składniki 
nie wchodzą do podstawy wymiaru zasiłku 

w okresie ubezpieczenia, natomiast ZUS 
uwzględnia je w zasiłku wypłaconym po roz-
wiązaniu umowy z pracownikiem.

Nie należy jednak wykazywać takich skład-
ników wynagrodzenia, na których przyznanie 
i wypłatę nie ma wpływu pobieranie zasiłków 
(np. jednorazowe zasiłki na zagospodarowa-
nie, wartość szczepień ochronnych finanso-
wanych przez pracodawcę), oraz składników 
przyznawanych w jednakowej wysokości lub 
według jednakowego wskaźnika procentowe-
go wszystkim pracownikom lub grupom pra-
cowników, np. z okazji uroczystych dni, 
świąt, rocznicy powstania firmy.

Ważne jest, aby podać kwoty składników 
wynagrodzenia niepomniejszone o składki 
ZUS, gdyż to organ rentowy dokona stosow-
nego pomniejszenia, obliczając podstawę wy-
miaru zasiłku.

PRZYKŁAD

Pracownik był niezdolny do pracy w okresie od 15 lutego do 23 marca 2014 r. Podsta-
wę wymiaru zasiłku chorobowego dla tego pracownika będzie stanowiło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, tj. od 
września 2013 r. do stycznia 2014 r. (pracownik jest zatrudniony od 1 września 
2013 r.). W okresie uwzględnianym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobo-
wego pracownik miał prawo do wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2500 zł. Za-
kład pracy na podstawie aneksu do umowy o pracę od 1 października 2013 r. wypłaca 
pracownikowi dodatek funkcyjny w kwocie 1250 zł, który jest pomniejszany za dni 
niezdolności do pracy. Pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, zatem przekazał do 
ZUS druk ZUS Z-3 oraz zwolnienie lekarskie pracownika. Punkt 11 ZUS Z-3 powinien 
wypełnić w następujący sposób:

11. Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne

okresy 
miesięczne

wskaźnik 
procentowy
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 2 ustawy o świadczeniach w ra-
zie choroby lub macierzyństwa 
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa, zwanego dalej „ubezpiecze-
niem chorobowym”, obejmują:
1) zasiłek chorobowy;

2) świadczenie rehabilitacyjne;
3) zasiłek wyrównawczy;
4) (uchylony);
5) zasiłek macierzyński;
6) zasiłek opiekuńczy.

JOANNA OLEJNIK
prawnik, praktyk z 10-letnim doświadczeniem 

z zakresu ubezpieczeń społecznych

Skutki podwyżki 
opłaty pocztowej
Od 1 lutego 2014 r. Poczta Polska pod-
wyższyła opłatę za traktowanie przesył-
ki listowej jako poleconej. Obecnie opła-
ta ta wynosi 2,90 zł (poprzednio 2,20 zł). 
Ta drobna zmiana ma wpływ na sytuację 
prawną podatników, płatników składek 
i przedsiębiorców. Opłata ta stanowi 
bowiem podstawę do wyliczenia kwoty 
odsetek za zwłokę, których podatnik 
i płatnik składek nie muszą naliczać 
i odprowadzać do urzędu skarbowego 
i ZUS. Wpływa też na procedurę ubiega-
nia się o zwrot nadpłaconych składek, 
wysokość kosztów upomnienia w postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji 
oraz zwolnienie z obowiązku składania 
deklaracji i dokonywania wpłaty na fun-
dusze promocji produktów rolno-spo-
żywczych.

Odsetki za zwłokę 
od zaległości podatkowych 
i składkowych

Podatnicy/płatnicy składek nie mają obo-
wiązku zapłaty odsetek od zaległości podat-
kowych/składkowych, gdy kwota tych od-
setek nie przekroczy limitu określonego 
zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 
Z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej wy-
nika bowiem, że: (...) Odsetek za zwłokę nie 
nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza-
łaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej 
przez operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako 
przesyłki poleconej (...).

Od 1 lutego 2014 r. opłata za traktowanie 
przesyłki listowej jako przesyłki poleconej 
wynosi 2,90 zł (poprzednio była to kwota 
2,20 zł). Tym samym podwyższony został 
limit kwotowy, do którego podatnik nie 
płaci odsetek za zwłokę. Podatnik nie za-
płaci zatem odsetek za zwłokę od zaległo-
ści podatkowych i składkowych, jeżeli ich 
wysokość nie przekroczy kwoty 8,70 zł 
(3 × 2,90 zł).

Odsetki od zaległości należy liczyć od każ-
dej zaległości odrębnie. Jeżeli np. płatnik 
składek opłaci wszystkie należne składki po 
obowiązującym go terminie, to odsetki należy 
obliczyć od każdej zaległości oddzielnie, 
tj. od kwoty zaległych składek:
■ na ubezpieczenia społeczne,
■ na ubezpieczenie zdrowotne,
■ na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP 

i FGŚP),
■ na FEP (gdy płatnik jest zobowiązany do 

ich opłacania).
Oznacza to, że limit 8,70 zł będzie się odno-

sił do każdej zaległości oddzielnie.
Podobnie będzie w przypadku zaległości 

podatkowych, dla których kwota limitu 
8,70 zł będzie miała zastosowanie do zaległo-
ści powstałych w każdym podatku osobno.

Zwrot 
nadpłaconych składek ZUS

ZUS ma obowiązek zawiadomić płatnika 
o wysokości nadpłaconych składek, w przy-
padku gdy nadpłata przekracza wysokość 
kosztów upomnienia w postępowaniu egze-
kucyjnym obliczanych na podstawie opłaty 

obliczanie 
odsetek
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pocztowej. Podwyżka opłaty pocztowej od 
1 lutego 2014 r. spowodowała, że ZUS ma 
obecnie obowiązek zawiadomić płatnika skła-
dek o nadpłacie składek, jeżeli kwota tej nad-
płaty przekroczy 11,60 zł (było 8,80 zł).

Z art. 24 ust. 6b ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych wynika bowiem, że ZUS ma 
obowiązek zawiadomić płatnika składek 
o kwocie nienależnie opłaconych składek, 
które mogą być zwrócone, chyba że nie prze-
kraczają wysokości kosztów upomnienia 
w postępowaniu egzekucyjnym. Koszty upo-
mnienia w postępowaniu egzekucyjnym to 
czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej 
przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki li-
stowej, tj. obecnie 4 × 2,90 zł = 11,60 zł.

Koszt upomnienia 
w postępowaniu 
egzekucyjnym

Przed wszczęciem egzekucji administracyj-
nej i po upływie terminu do wykonania przez 
zobowiązanego obowiązku wierzyciel jest 
zobowiązany przesłać dłużnikowi pisemne 
upomnienie (art. 15 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji). Koszty upo-
mnienia obciążają zobowiązanego, a obo-
wiązek ich uiszczenia powstaje z chwilą do-
ręczenia upomnienia. Koszty te podlegają 
ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów 
egzekucyjnych. Koszty upomnienia obciąża-
jące zobowiązanego wynoszą czterokrotną 
wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez 
państwowe przedsiębiorstwo użyteczności 
publicznej „Poczta Polska” za polecenie prze-
syłki listowej. Od 1 lutego 2014 r. ze względu 
na zmianę cennika Poczty Polskiej koszt upo-
mnienia wynosi 4 × 2,90 zł = 11,60 zł.

Wpłaty na poczet funduszy 
promocji produktów 
rolno-spożywczych

Podmioty obowiązane do dokonywania 
wpłat na fundusze promocji produktów rolno-
-spożywczych nie składają deklaracji i nie do-
konują wpłat na te fundusze, jeżeli suma zobo-
wiązań na rzecz danego funduszu promocji za 
dany kwartał i kolejne kwartały nie przekracza 
5-krotnego kosztu upomnienia w postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji (art. 6 
ust. 3a ustawy o funduszach promocji produk-
tów rolno-spożywczych). Od 1 lutego 2014 r. 
5-krotny koszt upomnienia w postępowaniu 
egzekucyjnym wynosi 58 zł (5 × 11,60 zł). Po-
przednio kwota ta wynosiła 44 zł.

Przypomnijmy, że wpłat na fundusze (z wy-
jątkiem wpłat na Fundusz Promocji Mleka) 
należy dokonywać kwartalnie do 25. dnia 
miesiąca następującego po upływie kwartału. 
Do wpłat mają zastosowanie przepisy działu 
III i IV Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że 
za przekroczenie terminu płatności są nali-
czane odsetki za zwłokę liczone jak od zale-
głości podatkowych. W przypadku dokonania 
wpłaty po terminie przedsiębiorca obowiąza-
ny jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę 
we wpłatach na fundusz promocji (art. 53 § 3 
o.p.) oraz wpłacić ją na konto funduszu 
(art. 55 § 1 o.p.). Odsetek nie należy naliczać, 
jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby kwoty 
trzykrotności wartości opłaty pocztowej po-
bieranej za traktowanie przesyłki listowej 
jako przesyłki poleconej. Od 1 lutego 2014 r. 
jest to kwota 8,70 zł (3 × 2,90 zł).

EWA SŁAWIŃSKA
prawnik, redaktor naczelna 
„MONITORA księgowego”

Oskładkowanie 
umów zlecenia zawartych 
do 13 stycznia 2000 r.
Przedsiębiorcy zatrudniający zlecenio-
biorców muszą rozpatrywać ich pod-
leganie ubezpieczeniom społecznym 
z uwzględnieniem daty zawarcia umo-
wy zlecenia. Umowy zawarte przed 
14 stycznia 2000 r. z własnym pracow-
nikiem, które trwają do dnia dzisiej-
szego, nadal nie podlegają obowiąz-

kowi oskładkowania. Aby płatnik pra-
widłowo mógł rozliczyć umowę zle-
cenia, umowę agencyjną, umowę 
o świadczenie usług, w pierwszej ko-
lejności musi ustalić datę zawarcia ta-
kiej umowy. Dopiero wówczas prawi-
dłowo ustali zasady podlegania ubez-
pieczeniom.

zawiadomienie  
płatnika

upływ
 kwartału
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Obowiązek 
ubezpieczeń społecznych

Podstawowym kryterium objęcia ubezpie-
czeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdro-
wotnym umowy zlecenia zawartej przed 
14 stycznia 2000 r. był czas jej trwania. Umo-
wy zlecenia podlegały obowiązkowo ubezpie-
czeniom, jeżeli były zawierane:
■ na okres dłuższy niż 14 dni,
■ z jednym zleceniodawcą na okres krótszy 

niż 15 dni i przerwa między umowami była 
krótsza niż 60 dni (umowy podlegały su-
mowaniu).
W takich sytuacjach ubezpieczenia eme-

rytalne oraz rentowe były obowiązkowe, 
ubezpieczenie chorobowe było dobrowolne, 
na tomiast ubezpieczenie wypadkowe było 
obowiązkowe, jeżeli umowa była wykonywa-
na w siedzibie płatnika lub w miejscu prowa-
dzenia działalności (art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 
ustawy systemowej w brzmieniu obowiązują-
cym do 29 grudnia 1999 r.).

Po nowelizacji ustawy (dla umów zawartych 
od 14 stycznia 2000 r.), przy rozstrzyganiu obo-
wiązku objęcia ubezpieczeniem społecznym 
bez znaczenia pozostaje okres, na który została 
zawarta umowa zlecenia. Istotne znaczenie ma 
natomiast fakt, czy umowa ta została zawarta 
z własnym pracownikiem oraz czy zleceniobior-
ca ma jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń.

PRZYKŁAD

Radosław K. wykonywał umowę zlece-
nia zawartą na okresy od 1 do 6 czerwca 

1999 r. oraz od 1 do 12 lipca 1999 r. 
W tym czasie ubezpieczony nie posiadał 
żadnego innego tytułu do obowiązko-
wych ubezpieczeń. Z tytułu wykonywa-
nia powyższych umów Radosław K. 
podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom 
społecznym, gdyż zsumowane umowy 
były zawarte na okres dłuższy niż 
14 dni, a przerwa między umowami 
była krótsza niż 60 dni.

Aby ustalić, czy umowa zlecenia zawarta 
przed 14 stycznia 2000 r. podlegała dobrowol-
nie ubezpieczeniom społecznym, zlecenio-
dawca musiał posiadać wiedzę o innych obo-
wiązkowych tytułach ubezpieczeniowych tego 
zleceniobiorcy. Ubezpieczony mógł m.in. jed-
nocześnie prowadzić działalność gospodarczą, 
być emerytem lub rencistą czy być zatrudnio-
nym w ramach stosunku pracy. W takich przy-
padkach następował tzw. zbieg tytułów do 
ubezpieczeń, który często powodował, że 
umowa zlecenia nie podlegała obowiązkowo 
oskładkowaniu. Nowelizacja ustawy systemo-
wej, która weszła w życie 30 grudnia 1999 r., 
zmieniła jednak zasady podlegania ubezpie-
czeniom społecznym przez osoby wykonujące 
pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dlate-
go do umów zlecenia zawieranych od 14 stycz-
nia 2000 r. (po upływie 14 dni od dnia wejścia 
w życie tej ustawy) stosuje się zmienione prze-
pisy. Istotne zmiany przy zbiegach tytułów 
ubezpieczeń zaprezentowano w tabeli.

Najważniejsze różnice w oskładkowaniu umów zleceń w zależności od daty ich zawarcia

Zbieg tytułów do ubezpieczeń
Umowy zawarte 

przed 
14 stycznia 2000 r.

Umowy zawarte
od 14 stycznia 2000 r.

Pracownik/umowa zlecenia z własnym 
pracodawcą (lub praca wykonywana na 
jego rzecz)

O/D O/O

Pracownik/umowa zlecenia z innym pod-
miotem niż własny pracodawca i umowa ta 
nie jest wykonywana na jego rzecz

O/D O/D
(jeżeli podstawa wy-
miaru składek z tytułu 
umowy o pracę wynosi 
co najmniej minimalne 
wynagrodzenie)

Umowa zlecenia/prawo do emerytury lub 
renty

D O

O – obowiązek ubezpieczeń społecznych, 
D – dobrowolne ubezpieczenie społeczne.

siedziba 
płatnika

umowa 
zlecenia
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PRZYKŁAD

Rafał W. pracował w firmie na podsta-
wie umowy o pracę. Pracodawca za-
warł z nim 1 stycznia 1999 r. umowę 
zlecenia na wykonanie prac, które nie 
pokrywały się z zakresem obowiązków 
pracownika. Z tytułu umowy zlecenia 
pracownik nie podlegał  obowiązkowo 
ubezpieczeniom społecznym i nie zgło-
sił się do nich dobrowolnie. Umowa 
zlecenia została rozwiązana z pracow-
nikiem 28 lutego 2007 r. Jednak praco-
dawca ponownie  rozpoczął współpra-
cę z Rafałem W. od 2 kwietnia 2007 r., 
również na umowę zlecenia. Umowa ta 
została zawarta po 13 stycznia 2000 r., 
zatem pracownik podlega obowiązko-
wo ubezpieczeniom społecznym i zdro-
wotnemu zarówno z umowy o pracę, 
jak i z umowy zlecenia.

PRZYKŁAD

Renata S. wykonywała pracę w spółce 
z o.o. w okresie od 1 do 31 stycznia 
2014 r. na podstawie umowy zlecenia. 
Z tytułu tej umowy w styczniu 2014 r. 
otrzymała 800 zł. Jednocześnie od 
1 kwietnia 2009 r. pozostaje z tą spółką 
w stosunku pracy z miesięcznym wyna-
grodzeniem 2500 zł. Osoba ta podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom spo-
łecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 
zarówno z tytułu umowy o pracę, jak 
i z tytułu umowy zlecenia. Pracodawca 
był zobowiązany zgłosić tę osobę od 
1 kwietnia 2009 r. do obowiązkowych 
ubezpieczeń emerytalnego, rento-
wych, chorobowego i wypadkowego 
oraz do obowiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego z kodem 01 10 xx. Nie ma 
natomiast potrzeby zgłaszania pracow-
nicy do ubezpieczeń z tytułu zawartej 
umowy zlecenia wykonywanej w stycz-
niu 2014 r. Składki od przychodów 
z obydwu umów muszą zostać rozli-
czone w jednym raporcie imiennym 
ZUS RCA.

Zleceniobiorca, który nie podlega obowiąz-
kowo ubezpieczeniom społecznym z danego 
tytułu ubezpieczeniowego, może przystąpić 
dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego 

i rentowych. Wtedy obowiązkowo zostanie 
objęty ubezpieczeniem wypadkowym, nato-
miast nie ma możliwości przystąpienia do do-
browolnego ubezpieczenia chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracodawca zawarł umowę zlecenia 
z własnym pracownikiem 20 grudnia 
1999 r. Umowa była wykonywana do 
30 listopada 2004 r. w siedzibie płat-
nika. W tym czasie trwała też umowa 
o pracę. W trakcie obowiązywania 
umowy zlecenia objęcie ubezpiecze-
niami emerytalno-rentowymi z tej 
umowy miało charakter dobrowolny, 
ponieważ została zawarta przed 
14 stycznia 2000 r. Jeżeli zlecenio-
biorca przystąpiłby do ubezpieczeń 
dobrowolnie, to obowiązkowo podle-
gałby również ubezpieczeniu wypad-
kowemu, gdyż umowa była wykonywa-
na w siedzibie pracodawcy.

Obowiązek 
ubezpieczenia 
zdrowotnego

Przy ustalaniu obowiązku opłacania skład-
ki na ubezpieczenie zdrowotne nie ma zna-
czenia, kiedy umowa zlecenia została zawar-
ta, a także ile zleceniobiorca ma innych 
tytułów do ubezpieczeń. Składkę na ubez-
pieczenie zdrowotne opłaca się z każdego 
tytułu obowiązkowo. Jedynym wyjątkiem są 
umowy zleceń zawarte z uczniami gimna-
zjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół po-
nadpodstawowych oraz ze studentami (do 
ukończenia 26. roku życia), które nie są 
obejmowane ubezpieczeniami społecznymi 
i zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobro-
wolnie.

PRZYKŁAD

Student w wieku 22 lat wykonuje umowę 
zlecenia w spółce z o.o. i jednocześnie jest 
zatrudniony na umowę o pracę w innej 
firmie. Z tytułu stosunku pracy podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom społecz-
nym, natomiast z tytułu wykonywania 
umowy zlecenia nie podlega ubezpiecze-
niom ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

umowa 
z uczniem
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Odpowiedzi 
na pytania Czytelników

W naszej spółce od lat pracuje zlecenio-
biorca, będący jednocześnie rencistą. 
Umowa zlecenia została zawarta w 1999 r. 
Czy w związku z tym, że umowa tego zle-
ceniobiorcy trwa nieprzerwanie wiele lat, 
rencista nadal nie podlega obowiązkowi 
ubezpieczeń społecznych?

Tak. Umowa zlecenia zawarta przed 14 stycz-
nia 2000 r. z emerytem lub rencistą nadal nie 
powoduje obowiązku ubezpieczeń społecznych. 
Do chwili rozwiązania tej umowy zleceniobiorca 
podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu 
zdrowotnemu.

ANNA BOSZKO
ekspert prawa ubezpieczeń społecznych 

z 20-letnią praktyką, prowadziła szkolenia 

i warsztaty w zakresie prowadzenia rozliczeń 
z ZUS z wykorzystaniem Programu Płatnik

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 6 ust. 2 ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych 
Zasady podlegania ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym osób rezy-
gnujących z zatrudnienia w związku 
z ko niecznością sprawowania bezpo-
średniej, osobistej opieki nad długo-
trwale lub ciężko chorym członkiem 
rodziny oraz wspólnie niezamieszku-
jącymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 
za które ośrodek pomocy społecznej 
opłaca składkę, regulują przepisy o po-
mocy społecznej.

  Zasady prowadzenia 
pkpir 

  Zamknięcie pkpir 

  Najpopularniejsze 
zdarzenia w pkpir  
na przykładach

Podatkowa księga przychodów  
i rozchodów 2014  

Zamów Podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów 2014: 
801 626 666, 22 212 07 30, www.sklep.infor.pl
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Przedsiębiorca w kontaktach z ZUS
Jakie składki opłacić za zleceniobiorcę będącego emerytem

PYTANIE
Nasza firma planuje zatrudnić na 
umowę zlecenie emerytkę, która 
jednocześnie jest zatrudniona na 
1/4 etatu w innej firmie. Z tytułu za-
trudnienia otrzymuje ona wynagro-
dzenie w wysokości 500 zł brutto 
miesięcznie, od którego są naliczane 
składki do ZUS. Czy z tytułu umowy 
zlecenia, którą planujemy zawrzeć, 
powinniśmy odprowadzać obowiąz-
kowo składki na ubezpieczenia spo-
łeczne i ubezpieczenie zdrowotne, 
czy powinniśmy płacić tylko składkę 
na ubezpieczenie zdrowotne?

ODPOWIEDŹ
Nie, za zleceniobiorcę–emeryta 

powinna być obowiązkowo opłaca-
na wyłącznie składka na ubezpie-
czenie zdrowotne, jeżeli umowa 
zlecenie nie jest wykonywana na 
rzecz pracodawcy, z którym ma za-
wartą umowę o pracę. Składki na 
ubezpieczenia społeczne mogą być 
opłacane przez ubezpieczonego do-
browolnie.

WYJAŚNIENIE
Ustalenie obowiązku podlegania 

ubezpieczeniom nie zależy od tego, na 
jaką część etatu przyszły zleceniobior-
ca jest zatrudniony i ile z tego tytułu 
zarabia. Istotne jest to, że zlecenio-
biorca–emeryt jest jednocześnie za-
trudniony w ramach stosunku pracy. 
Zle ceniobiorca będący jednocześnie 
emerytem podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom emerytalnemu, ren-
towym i wypadkowemu, w okresie od 
dnia oznaczonego w umowie jako dzień 
rozpoczęcia jej wykonywania do dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
zlecenia, pod warunkiem że nie jest 
równocześnie pracownikiem zatrud-
nionym na podstawie umowy o pracę 
(art. 9 ust. 4a ustawy systemowej).

Jeśli jednak zleceniobiorca (eme-
ryt) jest jednocześnie zatrudniony 
u innego pracodawcy w ramach sto-
sunku pracy, to z tytułu umowy zle-

cenia obowiązkowo podlega tylko 
ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do 
ubezpieczeń emerytalnego i rento-
wych (wówczas ubezpieczenie wy-
padkowe będzie obowiązkowe) może 
przystąpić dobrowolnie.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy umo-
wa zlecenie pracującego emeryta za-
warta jest z własnym pracodawcą (lub 
z innym podmiotem, ale praca jest 
wykonywana na rzecz własnego pra-
codawcy). Wtedy przychód ze zlece-
nia pracodawca powinien doliczyć do 
przychodu ze stosunku pracy i obli-
czyć od całości składki na ubezpiecze-
nia społeczne i zdrowotne jak za pra-
cownika. Emeryt będący jednocześnie 
zleceniobiorcą obowiązkowo podlega 
ubezpieczeniom społecznym oraz 
zdrowotnemu, jeżeli nie jest zatrud-
niony na umowę o pracę.

PRZYKŁAD

Stanisław W., emerytowany poli-
cjant zatrudniony na 1/2 etatu 
w spółce OCHRONA DUŻA SA, 
zawarł dodatkowo umowę zlece-
nia ze spółką z o.o. OCHRONA 
BIS, w której wykonuje pracę na 
rzecz spółki OCHRONA DUŻA 
SA z wynagrodzeniem miesięcz-
nym 900 zł. Z uwagi na to, że 
Stanisław W. wykonuje umowę 
zlecenie na rzecz swojego praco-
dawcy, jego przychód osiągnięty 
w danym miesiącu z umowy 
o pracę i umowy zlecenia musi 
być zsumowany i wykazany 
przez pracodawcę w jednym ra-
porcie ZUS RCA.

PRZYKŁAD

W styczniu 2014 r. Stanisław W. 
(emeryt) otrzymał wynagrodze-
nie w wysokości 1400 zł z umo-

wy o pracę i 690 zł z umowy zle-
cenia, którą zawarł z własnym 
pracodawcą. W raporcie ZUS 
RCA składanym do 17 lutego 
2014 r. pracodawca musi wyka-
zać pracownika z kodem 01 10 
10 (5. znak w kodzie oznacza 
emeryturę) oraz wykazać:
■  podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne w wy-
sokości 2090 zł (1400 zł + 
+ 690 zł) i obliczyć składki na 
ubezpieczenia:
w części finansowanej przez 
płatnika:
–  emerytalne (2090 zł × 

× 9,76%) = 203,98 zł,
–  rentowe (2090 zł × 6,5%) = 

= 135,85 zł,
–  wypadkowe (stopa dla tego 

płatnika wynosi 2% × 
× 2090 zł) = 41,80 zł,

w części finansowanej przez 
ubezpieczonego:
–  emerytalne (2090 zł × 

× 9,76%) = 203,98 zł,
–  rentowe (2090 zł × 1,5%) = 

= 31,35 zł,
–  chorobowe (2090 zł × 

× 2,45%) = 51,21 zł;
■  podstawę wymiaru składki 

na ubezpieczenie zdrowotne 
w wysokości 1803,46 zł 
(2090 zł – 203,98 zł – 31,35 zł – 
– 51,21 zł) i obliczyć skład -
kę zdrowotną w wysokości 
162,31 zł (1803,46 zł × 9%).

Pracujący na etacie emeryt wy-
konujący jednocześnie umowę 
zlecenia na rzecz własnego pra-
codawcy nie powinien być 
ponownie zgłaszany do ubezpie-
czeń społecznych i ubezpiecze-
nia zdrowotnego z kodem 04 11 
10, gdyż figuruje w ZUS jako 
pracownik. Rozliczenie składek 
z tytułu umowy o pracę oraz 
z tytułu umowy zlecenia nastę-
puje na raporcie RCA składanym 
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za pracownika z kodem tytułu 
ubezpieczenia 01 10 10.
Natomiast gdy umowa zlecenia 
nie jest zawarta lub wykonywa-
na na rzecz własnego pracodaw-
cy – to takiego zleceniobiorcę 
zgłasza się do ubezpieczenia 
zdrowotnego na druku ZUS ZZA 
z kodem 04 11 10, a rozliczenie 
składek następuje na raporcie 
ZUS RZA.

PRZYKŁAD

Matylda R. (księgowa) jest eme-
rytką zatrudnioną na podstawie 
umowy o pracę w wymiarze peł-
nego etatu. 7 stycznia br. zawarła 
dodatkowo umowę o świadczenie 

usług (rozliczenia z podatków), 
której nie wykonuje na rzecz swo-
jego pracodawcy. Nie złożyła 
wniosku o przystąpienie do do-
browolnych ubezpieczeń emery-
talnego i rentowych, zatem zlece-
niodawca zgłosił ją na formularzu 
ZUS ZZA (przekazanym do ZUS 
w terminie do 14 stycznia 2014 r.) 
tylko do obowiązkowego ubez-
pieczenia zdrowotnego.
Zatrudniony w ramach umowy 
o pracę emeryt, który zawiera 
umowę zlecenia z innym podmio-
tem, może przystąpić z tytułu zle-
cenia do dobrowolnych ubezpie-
czeń emerytalnego i rentowych. 
Jeżeli jednak nie skorzysta z ubez-
pieczeń dobrowolnych, powinien 
być zgłoszony wyłącznie do obo-
wiązkowego ubezpieczenia zdro-

wotnego (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e 
ustawy zdrowotnej).

Andrzej Okułowicz
ekspert i praktyk, prawnik, 

od wielu lat zajmujący się 
prawem ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 2a, art. 9 

ust. 4a–4b, art. 11, art. 12 ust. 1, 
art. 13 pkt 2 ustawy z 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1442 z późn. zm.),

■ art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 81 ust. 1, 
5–6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, 
poz. 1027 z późn. zm.).

Jak prawidłowo ustalić datę wyrejestrowania zleceniobiorcy 
z ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnego

PYTANIE
Jeden z naszych zleceniobiorców 
rozwiązał umowę zlecenia, ale in-
formacja o tym dotarła do nas ze 
znacznym opóźnieniem. W związku 
z tym wyrejestrowanie tej osoby 
z ubezpieczeń nastąpiło po upływie 
7-dniowego terminu. Zleceniobior-
ca był zgłoszony do obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych i zdrowot-
nego oraz do dobrowolnego ubez-
pieczenia chorobowego. Z jaką datą 
osoba ta powinna zostać wyrejestro-
wana z obowiązkowych ubezpie-
czeń? Z jaką datą wygaśnie jej 
dobrowolne ubezpieczenie choro-
bowe? Jakie konsekwencje wynikają 
z nieterminowego złożenia doku-
mentu wyrejestrowania?

ODPOWIEDŹ
Data ustania obowiązkowych 

ubezpieczeń społecznych oraz do-
browolnego ubezpieczenia chorobo-
wego, do których został zgłoszony 
zleceniobiorca, jest związana z datą 
zakończenia umowy zlecenia. Do-
browolne ubezpieczenie chorobowe 

nie może być kontynuowane bez ty-
tułu, po rozwiązaniu umowy. Wyre-
jestrowania należy więc dokonać 
poprawnie, wypełniając formularz 
ZUS ZWUA, wpisując następny dzień 
po rozwiązaniu umowy cywilnej. Od 
tego dnia powinno nastąpić wyreje-
strowanie z ubezpieczeń społecz-
nych oraz zdrowotnego. Nietermi-
nowe zgłoszenie wyrejestrowania 
przez płatnika składek stanowi co 
prawda wykroczenie przeciwko 
przepisom z zakresu ubezpieczeń 
społecznych, jednak nie oznacza au-
tomatycznie wymierzenia kary 
grzywny przez ZUS.

WYJAŚNIENIE
Osoby podlegające obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-
wym jako zleceniobiorcy są nimi obej-
mowane od dnia oznaczonego w umo-
wie jako dzień rozpoczęcia jej 
wykonywania do dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia tej umowy. Natomiast ob-
jęcie dobrowolnym ubezpieczeniem 
chorobowym następuje od dnia wska-
zanego we wniosku, jednak nie wcze-

śniej niż od dnia, w którym wniosek zo-
stał zgłoszony. Objęcie ubezpieczeniem 
chorobowym może nastąpić od dnia 
wskazanego przez ubezpieczonego we 
wniosku, jeżeli zgłoszenie do obowiąz-
kowych ubezpieczeń emerytalnego 
i rentowych zostanie dokonane w ter-
minie 7 dni od daty powstania obo-
wiązku ubezpieczeniowego (art. 14 
ust. 1–1a ustawy systemowej). Dobro-
wolne ubezpieczenie chorobowe ustaje 
m.in. od dnia:
■ wskazanego we wniosku o wyłą-

czenie z tego ubezpieczenia, nie 
wcześniej jednak niż od dnia, 
w którym wniosek został złożony,

■ ustania tytułu podlegania temu 
ubezpieczeniu.

PRZYKŁAD

Magdalena Z. zawarła umowę 
zlecenia na okres od 2 stycznia 
do 14 lutego 2014 r. Jest to jej je-
dyny tytuł do ubezpieczeń, dla-
tego od razu zadeklarowała 
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przystąpienie do dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego. 
Zleceniodawca miał obowiązek 
zgłoszenia Magdaleny Z. do 
wszystkich ubezpieczeń najpóź-
niej 9 stycznia. Zleceniobiorczy-
ni została objęta ubezpieczenia-
mi, w tym chorobowym, od 
2 stycznia. W związku z tym, że 
umowa rozwiąże się 14 lutego, 
zleceniodawca powinien wyre-
jestrować Magdalenę Z. z ubez-
pieczeń od 15 lutego. Formularz 
ZUS ZWUA powinien złożyć naj-
później 24 lutego br.
Zleceniobiorca w trakcie trwania 
umowy zlecenia może przystąpić 
do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego, a także na swój 
wniosek może z niego zrezygno-
wać. Jeśli jednak zleceniobiorca, 
który został objęty ubezpiecze-
niem chorobowym, w trakcie 
trwania umowy nie złoży wnio-
sku o jego rezygnację, to ubezpie-
czenie ustaje tylko w razie roz-
wiązania umowy. Rozwiązanie 
umowy stanowi przyczynę wyga-
śnięcia nie tylko obowiązkowych 
ubezpieczeń emerytalno-rento-
wych, wypadkowego i zdrowot-
nego, ale również dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpie-
czeń społecznych i wyrejestrowania 
osoby ubezpieczonej należy do płatni-

ka składek, który dokonuje tego w ter-
minie 7 dni odpowiednio od daty:
■ powstania obowiązku ubezpiecze-

nia lub
■ wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń.

Do celów ubezpieczeniowych klu-
czowa jest data rozwiązania umowy 
cywilnej. Ubezpieczenia nie mogą być 
bowiem kontynuowane bez tytułu 
(po jego wygaśnięciu). Dlatego bez 
względu na to, kiedy zostanie złożone 
ZUS ZWUA (czy w terminie 7 dni, czy 
po jego upływie), jako datę wyreje-
strowania z obowiązkowych oraz do-
browolnych ubezpieczeń (jeżeli wcze-
śniej zleceniobiorca nie zrezygnował 
z ubezpieczenia chorobowego) przyj-
muje się datę rozwiązania lub wyga-
śnięcia umowy.

PRZYKŁAD

Dominika R. zawarła umowę zle-
cenia od 4 listopada 2013 r. do 
7 lutego 2014 r. Z tego tytułu zo-
stała zgłoszona do obowiązko-
wych ubezpieczeń społecznych 
oraz zdrowotnego od 4 listopada 
2013 r. Zleceniobiorczyni nie 
zgłosiła się do dobrowolne-
go ubezpieczenia chorobowego 
z chwilą rozpoczęcia umowy, tyl-
ko w trakcie jej trwania, tj. od 
15 listopada 2013 r. Natomiast 
już 16 grudnia 2013 r. zrezygno-
wała z tego ubezpieczenia i za-
wniokowała o wyrejestrowanie. 

W tym przypadku płatnik powi-
nien wyrejestrować Dominikę R. 
z dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego z datą 17 grudnia 
2013 r., natomiast z obowiązko-
wych ubezpieczeń społecznych 
oraz ubezpieczenia zdrowotne-
go z datą 8 lutego 2014 r.

Za niedopełnienie obowiązku 
przekazywania dokumentów w ter-
minie płatnikowi grozi kara grzyw-
ny do 5000 zł (art. 98 ust. 1 ustawy 
systemowej). Jeżeli jednak niedo-
pełnienie obowiązków przez płatni-
ka ma charakter incydentalny, 
a wcześniej prawidłowo (termino-
wo) wywiązywał się ze swoich obo-
wiązków, to istnieje niewielkie 
prawdopodobieństwo, że kara zo-
stanie wymierzona.

Izabela Nowacka
ekonomistka, od wielu lat zajmuje się 

tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem 
płac, autorka licznych publikacji 

z dziedziny prawa pracy
 i ubezpieczeń społecznych, 

prowadzi portal kadrowo-płacowy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4, art. 11 ust. 2, 

art. 13 pkt 2, art. 14, art. 36 ust. 4, 
ust. 11, art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.).

Komplet publikacji o wszystkich zmianach dotyczących samochodów

SAMOCHÓD W FIRMIE  
– ZMIANY OD 1 KWIETNIA 2014 r. 

KODEKS DROGOWY 

USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA  
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30,  
e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl
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Umowy 
o świadczenie 
usług turystycznych
Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r. 

ARTUR JEZIERSKI – adwokat

Każdego roku – zwłaszcza w okresie wakacyjnym 
– do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na-
pływa dużo skarg na organizatorów turystyki. Dzieje 
się tak, ponieważ organizatorzy turystyki należą  do 
grona przedsiębiorców, którzy najczęściej korzystają 
z umów masowych.  Ich celem jest szybkie zawarcie 
wielu  typowych transakcji.  I nie stanowiłoby to pro-
blemu, gdyby nie to, że wzorce wykorzystywane 
w tego typu umowach zawierają liczne nieprawidło-
wości lub co gorsza niedozwolone klauzule umowne, 
co z kolei  naraża organizatorów turystyki na  liczne 
problemy. 

Umowa o świadczenie usług 
turystycznych

Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających 
na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pi-
semnej.

Umowa powinna określać:
■ organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1, oraz numer identyfikacji 
podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnioną 
funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała; 

■ miejsce pobytu lub trasę wycieczki;
■ czas trwania imprezy turystycznej;
■ program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość 

i terminy oferowanych usług, w tym:
–  rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz 

datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego po-
wrotu,

–  położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego 
zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposaże-
nia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii,

–  ilość i rodzaj posiłków,
–  program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę 

imprezy turystycznej;

■ cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem 
wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, je-
żeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformuło-
wanie okoliczności, które mogą spowodować podwyż-
szenie ceny;

■ sposób zapłaty;
■ rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i ad-

res ubezpieczyciela;
■ termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym 

odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej 
z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli reali-
zacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

■ termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień i prze-
jęciu obowiązków; 

■ sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywa-
niem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim 
współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania ta-
kich reklamacji;

■ wymagania specjalne, o których klient powiadomił or-
ganizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na 
które strony umowy wyraziły zgodę;

■ podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wyni-
kające z umowy.
Niedopełnianie obowiązków informacyjnych, polegające 

na zawężeniu treści umów w stosunku do tej, która jest wy-
magana przepisami ustawy o usługach turystycznych, jest 
w orzecznictwie Prezesa Urzędu oraz sądów uznawane za 
stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów. Za niezgodne z prawem uważa się zamieszczanie 
w umowach o świadczenie usług turystycznych mniejszej 
liczby danych niż te, które prawo nakazuje. Wszystkie wy-
mienione w art. 14 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych 
informacje są istotne, a ich pominięcie w umowie może po-
wodować różnorakie konsekwencje. Naganność takich prak-
tyk potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 25 maja 2009 r. 
(sygn. akt XVII AmA 98/08), stwierdzając, że są one bez-
prawne i niekorzystnie wpływają na sytuację konsumentów.
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Wzór umowy o świadczenie usług turystycznych

……………………………… ………………………………
 (pieczęć Organizatora) (miejscowość, data)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
NR………………

 
Umowa zawarta pomiędzy:
Organizatorem:
„Słoneczna Italia”, Firma Turystyczno-Usługowa Marcin Trzęsiara (właściciel),
siedziba Organizatora: ul. Gdańska 5, 85-858 Bydgoszcz,
NIP: 768-555-33-77, Regon: 133884452.
Numer wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego: Z/62/2014
 
a  ..................................................................................................................................................................................

(imię  i nazwisko, adres, telefon, nr dowodu osobistego, PESEL)

 1.  Miejsce pobytu i/lub trasa imprezy turystycznej; miejsce wyjazdu i przyjazdu:  .....................................................
 ................................................................................................................................................................................

 2. Termin, czas trwania imprezy turystycznej: ...........................................................................................................

 3. Termin wyjazdu i powrotu (dzień, godzina):  ........................................................................................................

 4. Rodzaj oferowanych usług:
■ miejsce noclegu:  ................................................................................................................................................
■ autokar:  ............................................................................................................................................................
■ rodzaje świadczeń:  ............................................................................................................................................

 5.  Cena imprezy turystycznej:  ...................................................................................................................................
(cena zawiera: transport; noclegi – wg programu; wymienione świadczenia; bilety wstępów do zwiedzanych 
obiektów – według programu; opłaty dla pilota, przewodników; ubezpieczenie NNW; stosowne podatki)
*Okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny (do 20 dni przed datą wyjazdu): wzrost kosztów 
transportu (ceny paliw), wzrost opłat urzędowych, podatków lub wzrost kursów walut.
Podwyższenie ceny Organizator turystki udokumentuje, potwierdzając zdarzenia.

 6.  Sposób i termin zapłaty zaliczki:  ...........................................................................................................................

 7.  Sposób i termin zapłaty pozostałej kwoty do 100% wartości ceny imprezy: ............................................................

 8.  Termin zawiadomienia Organizatora o przeniesieniu uprawnień z tytułu umowy o świadczenie usług turystycz-
nych: .....................................................................................................................................................................

 9.  Rodzaj i zakres ubezpieczenia, nazwa i adres ubezpieczyciela: ..............................................................................

10.  Termin powiadomienia Klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej 
z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń:  .............. .

11.  Jako załącznik do niniejszej umowy Organizator przedstawia warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 
oraz program imprezy.

12.  Niniejsza umowa o świadczenie usług turystycznych stanowi integralną część wraz z warunkami uczestnictwa 
w imprezach turystycznych i z programem imprezy.

13.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową i warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych mają za-
stosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych oraz Kodeks cywilny. Wszelkie spory wynikające z realizacji 
umowy Organizator oraz Klient będą starali się rozwiązać polubownie, w przypadku braku porozumienia  – właś-
ciwy sąd.

14.  Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w imprezie organizowanej przez „Słoneczną 
Italię”.

……………………… ....................................
           Podpis Klienta Podpis i pieczęć Organizatora
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Załącznik nr 1. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych „Słonecznej Italii” 
(bez wzoru programu imprezy turystycznej)

1.  Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie tury-
stycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi. Brak takich dokumentów  lub nieterminowe ich 
złożenie jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po 
stronie Klienta.

2.  O wszelkich zmianach danych podanych w umowie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora. Orga-
nizator nie odpowiada za niewykonanie umowy z powodu  zmiany danych, o których nie został powiadomiony.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE
1.  Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie.
2.  Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie turystycznej z powodu:

■ odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających,
■ przekroczenia granic (paszport lub wiza, ew. zaświadczenie o szczepieniu itp.),
■  niedotrzymania przez uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat,
■ niedostarczenia dokumentów,
■ nieprzybycia na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu),
■  niezgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń pilota/rezydenta lub innego przedstawiciela Organizatora wska-

zanego w programie i voucherze,
■ choroby i innych przypadków losowych,
■  uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne,
zostanie obciążony kosztami związanymi z uzyskaniem wizy oraz obowiązkiem zapłaty kary umownej.

3.  W sytuacji rezygnacji z imprezy turystycznej z ważnej przyczyny – przypadku zdarzenia losowego, takiego jak 
np. choroba własna lub śmierć członka najbliższej rodziny, utrata dachu nad głową lub zadziałania kataklizmu, 
a więc przyczyn niezależnych od Klienta, Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty 
poniesione przez Organizatora.

4.  Organizator może dokonać potrącenia, o którym mowa wyżej bez względu na termin zawarcia umowy.
5.  Zgłoszenie rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem powinno nastąpić na piśmie. Za datę rezygnacji przyjmuje 

się dzień otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia.

WYKORZYSTANIE ŚWIADCZEŃ
1.  Niewykorzystanie przez Klienta wszystkich świadczeń zapewnionych w czasie trwania imprezy i objętych progra-

mem, nie może być podstawą żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej lub wypłaty ekwiwalentu za niewyko-
rzystane świadczenia.

2.  W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z określonego świadczenia objętego programem imprezy (np. zwiedzanie 
muzeum) Organizator poczyni starania mające na celu zwrot Klientowi kwoty uiszczonej z tego tytułu.

3.  Jeżeli w czasie trwania imprezy nie zostanie wykonana przewidziana w umowie usługa, stanowiąca istotną część 
programu tej imprezy, Organizator wykona w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze bez obciąża-
nia Klienta dodatkowymi kosztami.

4.  W przypadku późniejszego przybycia Klienta na miejsce pobytu Organizator nie gwarantuje usług o standardzie 
uzgodnionym przy zawieraniu Umowy oraz nie gwarantuje odpowiedniego przedłużenia pobytu na imprezie tury-
stycznej.

5.  Nie stanowi nienależnego wykonania umowy zmiana kolejności wykonywania świadczeń w programie imprezy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1.  Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależy-

te wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
■ działaniem lub zaniechaniem Klienta,
■  działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, 

jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
■  siłą wyższą.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikłe z powodu przedłużenia się podróży do miejsca 
pobytu i podróży powrotnej, z przyczyn niezależnych od Organizatora (np.: opóźnienia na przejściach granicznych, 
złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie itp.).

3.  Organizator nie odpowiada za wady świadczeń, o których Klient wiedział w chwili zawierania umowy.
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4.  Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce i na terenie krajów pobytu na impre-
zie turystycznej. Organizator nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszenia przez Klienta tych przepisów.

REKLAMACJE
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Klient może złożyć reklamację.
2.  Ewentualne reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie w trakcie trwania imprezy turystycznej na piśmie pilotowi lub 

usługodawcy wskazanemu na voucherze (skierowaniu), a po powrocie powinna być złożona pisemnie w terminie 
30 dni od zakończenia imprezy.

3.  Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację oraz żądanie 
Klienta.

4.  Organizator ma obowiązek rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 25 dni od dnia jej otrzyma-
nia.

PRZYKŁAD

Klient wybiera się na wycieczkę, w trakcie której jest 
przewidziany lot balonem. Ze względu na lęk wysoko-
ści chce zamienić tę atrakcję na nurkowanie. Czy może 
tak zrobić? 
Tak. Jeżeli umowa nie zawiera odmiennych postano-
wień, to wskazania zawarte w ofercie stają się elemen-
tem umowy. Podstawowym prawem klienta jest możli-
wość negocjowania umowy turystycznej. Jeżeli na 
przykład w trakcie wycieczki przewidziane jest zwie-
dzanie miejsca, które już widział, może negocjować za-
mianę oferty na zwiedzanie innego miejsca.

Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone w trakcie 
kontroli przez UOKiK treści umów dotyczących świadcze-
nia usług turystycznych:
■ przedsiębiorcy  często nie zamieszczają  w zawieranych 

przez siebie umowach wszystkich wymaganych danych 
ułatwiających ich identyfikację; braki dotyczą informa-
cji na temat numeru wpisu organizatora do rejestru or-
ganizatorów turystyki i pośredników turystycznych pro-
wadzonego przez właściwego miejscowo marszałka 
województwa oraz imion i nazwisk osób, które podpisu-
ją daną umowę w imieniu przedsiębiorcy,

■ często nie określa się środka transportu przewidzianego 
do realizacji usługi oraz kategorii obiektu hotelarskiego, 
co jest niezgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 4 lit. a i b ustawy 
o usługach turystycznych,

■ w umowach nie przywołuje się nierzadko  ustalonych 
warunków dotyczących wyżywienia w trakcie imprezy, 
co jest naruszeniem art. 14 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy 
o usługach turystycznych,

■ w  umowach pomija się nierzadko informacje  na temat 
ubezpieczyciela, z którym organizator zawiera umowę 
ubezpieczenia na rzecz turystów, co jest sprzeczne 
z art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy o usługach turystycznych,

■ nie we wszystkich przypadkach przedsiębiorcy respektu-
ją wynikający z art. 14 ust. 2 pkt 7a i 7b ustawy o usłu-
gach turystycznych wymóg zawierania w umowach 
o świadczenie usług w ramach imprez turystycznych pre-

cyzyjnych informacji o terminach, w jakich umowa może 
zostać rozwiązana z powodu niezgłoszenia się wystarcza-
jącej liczby chętnych oraz z jakim wyprzedzeniem należy 
organizatorowi zgłosić chęć zmiany uczestnika imprezy,

■ często nie podaje się informacji na temat terminu, w ja-
kim możliwe jest wniesienie reklamacji oraz  nie określa 
się sposobu jej wniesienia, co może w praktyce utrudniać, 
a nawet uniemożliwiać realizację uprawnień reklamacyj-
nych. Naruszenie takie kwalifikuje się jako niezgodne 
z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o usługach turystycznych.

Obowiązek informacyjny 
biura podróży

Do obowiązków biura podróży należy podanie klientowi 
ceny imprezy turystycznej. Taki obowiązek wynika  z art. 12 
ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach turystycznych. Organizator 
turystyki lub pośrednik turystyczny, który proponuje klien-
tom imprezy turystyczne lub usługi turystyczne, udostęp-
niając im odpowiednie informacje pisemne, a w szczególno-
ści broszury, foldery, katalogi, ma obowiązek wskazać 
w tych materiałach w sposób dokładny i zrozumiały, 
m.in. cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo 
sposób jej ustalenia. Cena obejmuje koszty świadczeń poda-
nych w programie, opłaty skarbowe, opłaty manipulacyjne, 
wizowe, wynagrodzenie pilota, przewodników, składki 
ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych 
wypadków oraz marżę biura. Klient ma prawo uważać, że  
w kalkulację  kosztu wycieczki wpisane są wszystkie opłaty 
z nią  związane. Jeśli tak nie jest, biuro podróży ma obowią-
zek to określić w umowie. W przeciwnym razie klient może 
odmówić uiszczenia dodatkowych opłat, które nie zostały 
wskazane w umowie. Każde niedookreślenie w kwestiach 
ceny działa na niekorzyść biura podróży.

PRZYKŁAD

Klient  zainteresowany jest wycieczką, lecz twierdzi, 
że informacje zawarte w folderze  są za  mało precy-
zyjne. My uważamy, że oferta jest kompleksowa. 
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Czy klient może domagać się uzupełnienia oferty i ja-
kie informacje powinna ona zawierać? W przypadku  
gdy oferta  jest mało czytelna dla konsumenta – biuro 
powinno ją tak uzupełnić, aby jej zapisy nie wprowa-
dzały go w błąd. Zgodnie z przepisami  organizator 
turystyki lub pośrednik turystyczny, który proponuje 
klientom imprezy turystyczne lub usługi turystyczne, 
udostępniając im odpowiednie informacje pisemne, 
a w szczególności broszury, foldery, katalogi, ma 
obowiązek wskazać w tych materiałach w sposób do-
kładny i zrozumiały:
■  cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej 

albo sposób jej ustalenia,
■  miejsce pobytu lub trasę imprezy,
■  rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka 

transportu,
■  położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwatero-

wania, według przepisów kraju pobytu,
■  liczbę i rodzaj posiłków,
■  program zwiedzania i atrakcji turystycznych,
■  kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie im-

prezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz ter-
min zapłaty całej ceny,

■  termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentu-
alnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi 
turystycznej z powodu niewystarczającej liczby 
zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od 
liczby zgłoszeń,

■  ogólne informacje o obowiązujących przepisach 
paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wy-
maganiach zdrowotnych dotyczących udziału 
w imprezie turystycznej.

Informacje, o których mowa, nie mogą wprowadzać 
klienta w błąd. Jeśli oferta nie zawiera powyższych 
elementów,  konsument może zwrócić się do organi-
zatora o jej uzupełnienie.

Zmiana ceny w umowie

Zdarza się, że z  uwagi na często odległy termin między 
datą zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych 
a datą wykonania umowy mogą nastąpić istotne okoliczno-
ści uzasadniające zmianę jej postanowień. Ustawodawca, 
wychodząc naprzeciw potrzebom organizatorów imprez 
turystycznych, wprowadził jako zasadę uprawnienie do 
wprowadzenia przez organizatora takich zmian, jeśli wyni-
kają one z przyczyn od organizatora niezależnych. Ustawo-
dawca w art. 17 ustawy o usługach turystycznych uregulo-
wał sposób wprowadzenia przez przedsiębiorcę zmiany 
umowy w zakresie najistotniejszego z punktu widzenia 
obu stron umowy jej elementu, jakim jest cena imprezy. 
Niewątpliwie konsument, zawierając umowę o świadcze-
nie usług turystycznych, ma prawo do uzyskania pełnej 
i wiążącej informacji dotyczącej rzeczywistej ceny imprezy, 
aby móc racjonalnie ocenić swoje możliwości finansowe 

i zapewnić środki niezbędne na pokrycie wszelkich kosz-
tów wyjazdu. Nieoczekiwana zmiana ceny imprezy już po 
zawarciu umowy stawia konsumenta, który często podjął 
wiele  działań zmierzających do zapewnienia sobie możli-
wości udziału w niej, np. przez zarezerwowanie urlopu, 
odłożenie środków pieniężnych, zawarcie dodatkowych 
umów ubezpieczenia, przed koniecznością podjęcia trud-
nej decyzji – czy podoła ekonomicznie dodatkowemu ob-
ciążeniu, nie rezygnując z wyjazdu właśnie z uwagi na 
podjęte wysiłki, czy też, mimo wszystko, od umowy odstą-
pi. Treść art. 17 ustawy o usługach turystycznych ograni-
cza zatem uprawnienie organizatora do zmiany treści umo-
wy, wynikające z art. 14 ust. 5 ustawy, wyłączając przede 
wszystkim w ust. 2 możliwość podwyższenia ceny ustalo-
nej w umowie w okresie 20 dni przed datą wyjazdu oraz 
zaostrzając w ust. 1 obowiązki przedsiębiorcy, który pod-
wyższa cenę imprezy, wymogiem zastrzeżenia w umowie 
możliwości podwyższenia ceny oraz udokumentowania 
wpływu na podwyższenie ceny jednej z enumeratywnie 
określonych okoliczności. Artykuł 17 ustawy o usługach tu-
rystycznych modyfikuje ogólne zasady określone przepisa-
mi art. 14 ust. 5 i 6 ustawy. O ile w wypadku zmiany umo-
wy dotyczącej innych elementów niż cena wystarczające 
jest poinformowanie klienta o tej zmianie, o tyle w wypad-
ku zmiany ceny przedsiębiorca wraz z poinformowaniem 
o zmianie umowy zobowiązany jest udokumentować za-
sadność tej zmiany. Ponadto w wypadku każdej zmiany 
istotnych warunków umowy, w tym także zmiany ceny im-
prezy, klient ma prawo od umowy odstąpić za natychmia-
stowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez 
obowiązku zapłaty kary umownej. 

PRZYKŁAD

W umowie, którą proponujemy naszym klientom, 
chcielibyśmy dodać postanowienie pozwalające na 
podniesienie ceny ze względu na wzrost kosztu noc-
legu w hotelu. Czy jest to dopuszczalne? Biuro po-
dróży nie może podnosić ceny wycieczki z dowol-
nych powodów. Zawarte bowiem w umowach 
z klientami postanowienia pozwalające na podnie-
sienie ceny wycieczki z innych powodów niż wska-
zane prawem stanowią niedozwolone klauzule 
umowne. Możliwość zmiany ceny usługi turystycz-
nej musi wynikać wprost z zawartej z klientem umo-
wy i może nastąpić tylko w trzech przypadkach 
określonych w ustawie o usługach turystycznych 
– gdy po stronie organizatora imprezy turystycznej 
nastąpi wzrost kosztów:
■  transportu, 
■  opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych 

za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub 
przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, 

■  kursów walut. 
Biuro podróży nie może rozszerzyć zakresu przyczyn 
mogących powodować wzrost ceny przez podawanie
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okoliczności innych niż wymienione w ustawie 
o usługach turystycznych. Niedopuszczalne jest rów-
nież, aby przedsiębiorca podawał przykładowe oko-
liczności, które mogą wpłynąć na zmianę ceny. Umo-
wa proponowana przez biuro podróży powinna 
zawierać w tym zakresie stwierdzenia stanowcze. Po-
nadto Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wie-
lokrotnie stwierdzał, że postanowienia w umowach, 
które pozwalają na podniesienie ceny wycieczki z in-
nych powodów niż wskazane w ustawie o usługach 
turystycznych, stanowią niedozwolone klauzule 
umowne.

Biuro podróży nie może rozszerzać ustawowego katalo-
gu okoliczności uzasadniających podwyższenie ceny i pod-
nosić jej, jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 20 dni. 

PRZYKŁAD

Jeśli klient wykupi wycieczkę zagraniczną i całą kwo-
tę wpłaci  od razu, a biuro podróży na 15 dni przed 
planowanym odlotem zażąda od klienta dopłaty 
w związku z kryzysem finansowym i znacznym spad-
kiem wartości polskiej waluty, to czy takie biuro dzia-
ła zgodnie z prawem. 
Nie. Biuro podróży nie może podnieść ceny ustalonej 
w umowie na 20 dni przed wyjazdem, nawet jeżeli 
jest to spowodowane wzrostem kursów walut, wzro-
stem kosztów transportu lub wzrostem opłat urzędo-
wych, podatków itp. 

PRZYKŁAD

Jeśli na początku roku  klient zawrze umowę z orga-
nizatorem turystyki np. na 2-tygodniowy wyjazd za 
granicę, a na 2 miesiące przed rozpoczęciem wy-
cieczki poinformuje klienta o wzroście ceny z uwagi 
na wzrost kosztów transportu, czy klient może odstą-
pić z tego powodu od umowy. 
Tak. Zmiana ceny wycieczki jest zmianą istotnych wa-
runków umowy i stanowi podstawę do odstąpienia 
przez konsumenta od umowy, zgodnie z art. 14 ust. 5 
pkt 2 ustawy o usługach turystycznych.

Jak może zareagować klient 
na dodatkowe wpłaty

Jeżeli organizator turystyki mimo przedstawienia mu 
odpowiednich argumentów wciąż domaga się wpłaty do-
datkowych pieniędzy i grozi zerwaniem umowy, konsu-
ment może postąpić w różny sposób. Przede wszystkim 

może zgłosić sprawę do miejskiego bądź powiatowego 
rzecznika konsumentów. Rzecznik może wystosować od-
powiednie stanowisko i skontaktować się z organizato-
rem turystyki w celu nakłonienia go do postępowania 
zgodnie z przepisami. Innym sposobem jest wpłacenie 
kwoty, jednak z tzw. zastrzeżeniem zwrotu. Uprawnia 
ono konsumenta do żądania zwrotu wpłaconej sumy 
w późniejszym terminie, np. po powrocie z imprezy tury-
stycznej. Ostatnią możliwością dla konsumenta jest od-
stąpienie od umowy (art. 14 ust. 5) i zażądanie natych-
miastowego zwrotu wpłaconych pieniędzy (art. 14 ust. 6). 
Jeżeli w związku ze zmianą umowy, a w efekcie z  jej roz-
wiązaniem, konsument poniósłby szkodę, organizator tu-
rystyki ponosiłby również odpowiedzialność odszkodo-
wawczą (art. 14 ust. 7).

Bezprawne postanowienie

Ograniczanie przez biuro podróży odpowiedzialności za 
opóźnienie rozpoczęcia imprezy turystycznej jest  niezgod-
ne z prawem (np. postanowienie: Biuro podróży nie ponosi 
odpowiedzialności za opóźnienia wylotów z kraju, które 
byłyby mniejsze niż 12 godzin). Opóźnienie oznacza nie-
należyte wykonanie umowy. W takiej sytuacji klient ma 
prawo do ubiegania się o stosowną rekompensatę – pod 
warunkiem  że opóźnienie nie zostało spowodowane wy-
łącznie przez konsumenta, osobę trzecią nieuczestniczącą 
w wykonaniu usług  albo przez siłę wyższą.

Postanowienia mniej korzystne 
dla klienta

Postanowienia umów zawieranych przez organizato-
rów turystyki z klientami mniej korzystne dla klientów 
niż postanowienia niniejszej ustawy są nieważne (art. 19 
ustawy o usługach turystycznych). Oznacza to, że jeżeli 
postanowienia w umowie przewidują mniej korzystną re-
gulację dla klienta, niż jest to przewidziane w ustawie 
o usługach turystycznych, to takie postanowienia będą 
uznane za nieważne z mocy prawa. W miejsce postano-
wień umowy mniej korzystnych dla klienta obowiązują 
przepisy ustawy. I tak np. szczegółowe przewidzenie i wy-
liczenie wszystkich przyczyn wyłączających odpowie-
dzialność organizatora może jedynie narazić go na za-
rzut, że jakiś fragment umowy jest nieważny lub stanowi 
klauzulę niedozwoloną. 

■ ZAPAMIĘTAJ
W umowie powinna znaleźć się informacja o ogranicze-
niu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależy-
te wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do 
dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem 
każdego klienta, przy czym ograniczenie to nie może 
dotyczyć szkód na osobie, a także gdy określa to umo-
wa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita 
Polska. 
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WESZŁY W ŻYCIE
10 kwietnia 2014 r. 
POSTĘPOWANIE 
CYWILNE
Ustawa z 7 lutego 2014 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego

Na mocy nowelizacji poprawiono 
art. 670 k.p.c., w którym ustawodaw-
ca omyłkowo zapisał, że spadkobier-
ca a nie spadkodawca pozostawia te-
stament. Obecnie na mocy art. 670 
k.p.c. sąd spadku bada z urzędu, kto 
jest spadkobiercą. W szczególności 
bada, czy spadkodawca pozostawił 
testament, oraz wzywa do złożenia 
testamentu osobę, co do której bę-
dzie uprawdopodobnione, że testa-
ment u niej się znajduje. Jeżeli testa-
ment zostanie złożony, sąd dokona 
jego otwarcia i ogłoszenia. W prakty-
ce oznacza to, że choć sąd działa na 
podstawie wniosku o stwierdzenie 
nabycia spadku przez określone oso-
by jako spadkobierców ustawowych, 
to może stwierdzić nabycie spadku 
przez zupełnie inne osoby, na podsta-
wie testamentu albo na podstawie 
ustawy, jeśli wniosek został sformu-
łowany w sposób nieprawidłowy. Sąd 
spadku zobowiązany jest do działa-
nia z urzędu w przedmiocie stwier-
dzenia, kto jest spadkobiercą i na ja-
kiej podstawie. Dlatego, w przypadku 
gdy sąd spadku poweźmie jakąkol-
wiek informację wskazującą, że orze-
czenie powinno być innej treści niż 
treść wniosku – zobowiązany jest do 
przeprowadzenia z urzędu wszelkich 
dostępnych dowodów w  celu ustale-
nia rzeczywistych okoliczności spra-
wy. Jeżeli żaden zgłaszający się spad-
kobierca nie złożył zapewnienia, że 
nie ma innych spadkobierców, sąd 
zobowiązany jest z urzędu wezwać 
spadkobierców przez ogłoszenie. 
W takiej sytuacji sąd nie może dopu-
ścić innych dowodów z urzędu, uznać 
je za wystarczające i zaniechać ogło-
szenia.

Kolejne zmiany dotyczą postępo-
wania egzekucyjnego i mają na celu 
jego przyspieszenie i ułatwienie. Na 

mocy art. 783 k.p.c. obecnie ustalo-
no, że postanowienie o nadaniu 
klauzuli wykonalności wymienia 
także tytuł egzekucyjny, a w razie 
potrzeby oznacza świadczenie pod-
legające egzekucji i zakres egzeku-
cji oraz wskazuje, czy orzeczenie 
podlega wykonaniu jako prawo-
mocne, czy jako natychmiast wyko-
nalne. Jeżeli przepis szczególny nie 
stanowi inaczej, tytułowi egzeku-
cyjnemu opiewającemu na świad-
czenie pieniężne w walucie obcej 
sąd nada klauzulę wykonalności i  
zobowiąże komornika do przelicze-
nia tej kwoty na walutę polską we-
dług średniego kursu waluty obcej 
ogłoszonego przez NBP na dzień 
sporządzenia planu podziału, a je-
żeli planu podziału nie sporządza 
się – na dzień wypłaty kwoty wie-
rzycielowi. 

Niezwłocznie po ogłoszeniu po-
stanowienia o nadaniu klauzuli wy-
konalności, a gdy ogłoszenia nie 
było – niezwłocznie po jego wyda-
niu, klauzulę wykonalności umiesz-
cza się na tytule egzekucyjnym 
(np. wyroku) albo na zweryfikowa-
nym przez sąd dokumencie uzyska-
nym z systemu teleinformatyczne-
go potwierdzającym istnienie i treść 
tytułu egze kucyjnego. Klauzula wy-
konalności zawiera stwierdzenie, 
że tytuł egzekucyjny uprawnia do 
egzekucji. Klauzulę wykonalności 
podpisuje sędzia albo referendarz 
są dowy. Ustalono ponadto, że po-
stanowienie o nadaniu klauzuli wy-
konalności tytułom egzekucyjnym, 
o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1 
i 11 k.p.c. (orzeczenie sądu prawo-
mocne lub podlegające natychmia-
stowemu wykonaniu, jak również 
ugoda zawarta przed sądem, orze-
czenie referen darza sądowego pra-
womocne lub podlegające na-
tychmiastowemu wy konaniu), jest 
wydawane bez spisywania odrębnej 
sentencji, przez umieszczenie na ty-
tule egzekucyjnym klauzuli wyko-
nalności i opatrzenie jej podpisem 
sędziego albo re ferendarza sądowe-
go, który wyda je postanowienie. Na 

oryginale orzeczenia umieszcza się 
wzmiankę o nadaniu klauzuli wy-
konalności. 

Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest 
orzeczenie wydane w elektronicz-
nym postępowaniu upominaw-
czym, postanowienie o nadaniu 
klauzuli wykonalności jest wydawa-
ne bez spisywania odrębnej senten-
cji, przez umieszczenie klauzuli 
wykonalności w systemie teleinfor-
matycznym i opatrzenie jej podpi-
sem elektronicznym sędziego albo 
referendarza sądowego, który wy-
daje postanowienie. 

Ustalono ponadto, że postano-
wienie o nadaniu klauzuli wykonal-
ności w części, w jakiej przyznano 
w nim wierzycielowi zwrot kosztów 
postępowania, podlega wykonaniu 
bez potrzeby zaopatrywania go 
w klauzulę wykonalności. Postano-
wienie wydane na posiedzeniu nie-
jawnym doręcza się tylko wierzy-
cielowi. 

Zasadą jest, że na postanowienie 
w przedmiocie klauzuli wykonal-
ności przysługuje zażalenie. Ter-
min do wniesienia zażalenia bie-
gnie dla wierzyciela od dnia 
wydania mu tytułu wykonawczego 
lub zawiadomienia go o utworze-
niu tytułu wykonawczego w syste-
mie teleinformatycznym albo od 
dnia ogłoszenia postanowienia od-
mownego, a gdy ogłoszenia nie 
było – od dnia doręczenia tego po-
stanowienia. Dla dłużnika termin 
ten biegnie od dnia doręczenia mu 
zawiadomienia o wszczęciu egze-
kucji. 

W art. 2 nowelizacji wskazano, że 
dotychczasowe przepisy wykonaw-
cze wydane na podstawie art. 783 
§ 2 k.p.c. zachowują moc do czasu 
wejścia w życie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie 
art. 783 § 2 k.p.c., w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, jednak 
nie dłużej niż do 10 października 
2014 r. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 293

Opracował Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 8 KWIETNIA 2014 R.

MANDATY KARNE ZA WYBRANE WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z RUCHEM PIESZYCH I RUCHEM POJAZDÓW (cz. 2)

Lp.
Kwalifikacja prawna 

– ustawa Kodeks 
wykroczeń

Naruszenie

Naruszone przepisy
 ruchu drogowego
 z aktów prawnych 

wg opisu pod tabelą*

Grzywna
(w zł)

O. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

175

art. 97

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urzą-
dzenia sygnalizacyjne

art. 61 ust. 2 pkt 4 200

176
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyj-
ne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4 100

177
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy spo-
sób

art. 61 ust. 8 w zw. 
z ust. 9

150

178
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluź-
nieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 61 ust. 4 200

179 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 61 ust. 5 150

180
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczal-
na w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 62 ust. 1 od 100 do 300

P. Przewóz osób

181

art. 97

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego 
celu

art. 63 ust. 1

100 za każdą 
osobę 

przewożoną 
w niewłaściwy 
sposób, nie 

więcej niż 500

182
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowo-
dzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznacze-
nia pojazdu niepodlegającego rejestracji

100 za każdą 
osobę ponad 

określoną 
liczbę, nie 

więcej niż 500

183
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że 
w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewo-
żonych osób stosuje się odpowiednio lp. 36–41 lub 182

art. 63 ust. 3 100

184

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem 
ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku na-
ruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio 
lp. 36–41

art. 63 ust. 2 100

185 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy art. 63 ust. 5 50

III. Kierujący

art. 94 § 1

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:

art. 87 ust. 1186 1) uprawnień do kierowania pojazdami 500

187 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300

188
Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym art. 87 ust. 1 i ust. 3 

pkt 1
100

189 art. 95

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych 
dokumentów

art. 38 lub art. 71 
ust. 5a

50 za brak 
każdego z 

wymaganych 
dokumentów, 

nie więcej 
niż 250

*  Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 2005 r. nr 108, poz. 908, nr 109, poz. 925, nr 175, poz. 1462, nr 179, poz. 1486 i nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. nr 17, poz. 141, nr 104, 
poz. 708 i 711, nr 190, poz. 1400, nr 191, poz. 1410 i nr 235, poz. 1701, z 2007 r. nr 52, poz. 343, nr 57, poz. 381, nr 99, poz. 661, nr 123, 
poz. 845 i nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. nr 37, poz. 214, nr 100, poz. 649 i nr 163, poz. 1015).

Podstawa prawna:

■ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane 
rodzaje wykroczeń (Dz.U. nr 208, poz. 2023 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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•	 Możliwość wyboru modelu rachunkowości zabezpieczeń
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•	 Cel oceny skuteczności zabezpieczenia
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   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową
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W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:

  Kto będzie mógł odliczać pełny VAT od paliwa?
   Czy prowadząc jednoosobową działalność, 

można zadeklarować, że samochód jest  
wykorzystany tylko do działalności?

   Czy trzeba naliczać VAT od wykorzystania  
samochodu na cele osobiste?

   Jak rozliczać wydatki eksploatacyjne 
po zmianach? 

   Czy wykorzystując samochód firmowy w części 
na cele osobiste, trzeba ustalić przychód?

   Jak amortyzować samochód wykorzystywany  
w firmie?

   Kiedy i w jaki sposób należy prowadzić  
ewidencję przebiegu pojazdu?

   Czy po stronie pracownika używającego  
samochód służbowy powstaje przychód? 

   Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodów 
firmowych oraz prywatnych?

a ponadto: 

   Jakich formalności należy dopełnić, 
aby zarejestrować samochód?

   Jakie ewidencje trzeba prowadzić po zmianach 
od 1 kwietnia br.?

   Kiedy należy zgłosić do urzędu sposób  
wykorzystania samochodu?

  Jak optymalizować koszty zarządzania flotą?
Dodatkowo na płycie CD:

  wzory aktywnych ewidencji, które musisz prowadzić,  
    aby rozliczać koszty i VAT;
  wzory aktywnych faktur;
  przepisy prawne,
  książka w wersji elektronicznej.

W
na

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

 

Dodatkowo na płycie CD:

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

ZAMÓW JUŻ DZIŚ!!!

SAMOCHÓD  
W FIRMIE 

– zmiany od 1 kwietnia 2014 r.



Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną na 
nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi na 
internet?

W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:
  Jakie przychody musimy wykazać przed 
fiskusem?

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe, korzystając z katalogu

  dostępnych ulg i zwolnień?
  Jak obliczyć należny podatek?
  Kto rozliczy podatek roczny  
pracownika?

  Jaki PIT wybiera przedsiębiorca?
  Jak skorzystać z ulgi na dziecko?
  Kiedy małżonkowie mogą rozliczać się 
razem?

A ponadto:

  Przykładowo wypełnione formularze,

  Pisma Ministerstwa Finansów,

  Orzecznictwo

  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM  
I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!

A ponadto:

Przykładowo wypełnione formularze

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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