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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 38

Już 8 października 2013 r. przeczytasz o prawie gospodarczym
Zmiana miejsca 
prowadzenia 
działalności 
regulowanej

Wiele obszarów z dziedzin życia go-
spodarczego podlega ustawowym ogra-
niczeniom, co oznacza, że możliwość 
wykonywania zawodu lub prowadzenia 
działalności gospodarczej w tych obsza-
rach istnieje wyłącznie pod warunkiem 
posiadania określonych kwalifikacji 
i uprawnień zawodowych lub uzyska-
nia zezwoleń, koncesji albo zgłoszenia 
do rejestru działalności regulowanej. 
Zmiana siedziby podmiotu gospodar-
czego prowadzącego działalność z ob-
szaru działalności regulowanej pociąga 
za sobą także konieczność zgłoszenia 
i ujawnienia tej zmiany w rejestrze dzia-
łalności regulowanej. Przedsiębiorca 
zgłasza zmianę danych wpisanych do re-
jestru w terminie 14 dni od dnia zajścia 
zdarzenia, które spowodowało zmianę 
tych danych. Po weryfikacji wniosku 
pod względem materialnoprawnym 
i formalnym przedsiębiorca otrzymuje 
zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpi-
su do rejestru działalności regulowanej.

Obowiązki wobec 
kontrahentów

Ze zmianą siedziby/miejsca prowa-
dzenia działalności gospodarczej wiążą 
się także obowiązki wobec kontrahen-
tów firmy. Zmieniając adres głównego 
miejsca prowadzenia działalności go-
spodarczej/siedziby, należy pamiętać, 
że zmienią się dane firmy zamieszcza-
ne w umowach i fakturach. Tym sa-

mym o zmianie adresu siedziby firmy 
przedsiębiorca powinien niezwłocznie 
poinformować wszystkich swoich kon-
trahentów. Na nowych rachunkach 
i fakturach musi pojawić się właściwy 
adres. W przypadku wystawienia fak-
tury z błędnym adresem siedziby firmy 
zajdzie konieczność skorygowania tych 
danych poprzez wystawienie faktury lub 
noty korygującej. W odniesieniu zaś do 
treści umów spisanych przed zmianą sie-
dziby firmy należy podkreślić, że o tym, 
czy przedsiębiorca musi powiadomić 
drugą stronę (kontrahenta) o zmianie, 
decydują zapisy zawarte w samej umo-
wie. Czasami istniejące zapisy w umo-
wie nakazują wprost powiadomić pi-
semnie lub e-mailowo, a nawet spisać 
aneks w związku ze zmianą adresu, ale 
nie jest to regułą. Niezależnie od tego, 
czy z umowy wynika obowiązek zawia-
domienia o zmianie adresu, czy też nie, 
należy zauważyć, że w interesie przed-
siębiorcy leży powiadomienie kontra-
henta o nowym adresie. Adres wskaza-
ny w umowie decyduje bowiem o tym, 
jakie jest miejsce świadczenia usługi czy 
dostarczenia towaru.

Koszty zmiany 
miejsca prowadzenia 
działalności

Koszty ponoszone przez podatników 
w związku ze zmianą miejsca prowadze-
nia działalności gospodarczej (niezależ-
nie od tego, czy zmienia się tylko samo 
miejsce prowadzenia działalności go-
spodarczej, czy też zmienia się również 
adres siedziby lub miejsca zamieszka-
nia) stanowią podatkowe koszty uzyska-

nia przychodów. Jeżeli bowiem zmiana 
ta podyktowana jest bardziej efektyw-
nym sposobem prowadzenia działal-
ności, koszty te są ponoszone w celu 
osiągnięcia przychodów. Z kolei, jeżeli 
zmiana miejsca prowadzenia działalno-
ści gospodarczej jest konieczna z punk-
tu widzenia dalszego prowadzenia tej 
działalności (gdyż w obecnym miejscu 
jej prowadzenie jest niemożliwe lub 
utrudnione), koszty tej zmiany stano-
wią nie tylko koszty ponoszone w celu 
osiągnięcia przychodów, ale również 
koszty ponoszone w celu zachowania 
albo zabezpieczenia źródła przychodów. 
W konsekwencji – skoro przepisy ustaw 
podatkowych nie wyłączają możliwo-
ści ich zaliczania do kosztów uzyskania 
przychodów – stanowią one podatkowe 
koszty uzyskania przychodów.

Już wkrótce

Najtrudniejsze problemy księgowe 
w pytaniach i odpowiedziach
NR 39 15–21 października 2013 r.
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NR 40 22–28 października 2013 r.
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Praca poza firmą 
– pracownicy 
mobilni 
i telepracownicy

Stan prawny na 10 września 2013 r.

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Pracownikiem mobilnym jest osoba, której charakter pracy opiera się 
na konieczności stałego przemieszczania się. W naszym Poradniku oma-
wiamy zasady zatrudniania takich pracowników oraz rozliczania doko-
nywanych na ich rzecz świadczeń w trzech aspektach: prawnym, ubez-
pieczeniowym i podatkowym.

Pracodawca, zatrudniając pracownika mobilnego, powinien poprawnie 
określić jego miejsce pracy. Powinien pamiętać, że w takim przypadku 
należy wskazać konkretny punkt, obszar, terytorium, strefę, w obrębie 
których pracownik wykonuje przypisane mu obowiązki służbowe. W Po-
radniku opisujemy, jak w umowie o pracę prawidłowo należy określić 
miejsce pracy.

Pracodawca nie ma możliwości sprawowania bieżącej kontroli nad 
pracownikami mobilnymi. Powoduje to duże problemy związane z po-
prawnym rozliczaniem ich czasu pracy, odbywanych delegacji i otrzy-
mywanych przez nich świadczeń pieniężnych. Tymi zagadnieniami także 
zajmiemy się w naszym opracowaniu.

Inną kategorią pracowników świadczących pracę poza siedzibą firmy 
są tzw. telepracownicy. Zatrudnienie telepracowników, w odróżnieniu od 
tradycyjnych form zatrudniania pracowników, wymaga spełnienia przez 
pracodawcę pewnych warunków i wiąże się z dodatkowymi specyficzny-
mi obowiązkami. W Poradniku piszemy także o tym, jakie warunki nale-
ży spełnić przy zatrudnianiu telepracowników.

Zapraszamy do lektury.
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Pracownicy mobilni – wszystko 
o rozliczaniu pracowników 
wykonujących pracę 
poza siedzibą firmy
Pracownicy mobilni większość swojej 
pracy wykonują poza zakładem pracy 
(niejednokrotnie w obrębie dużego ob-
szaru). W związku z tym pracodawca nie 
ma możliwości sprawowania bieżącej 
kontroli nad takimi pracownikami. Powo-
duje to duże problemy związane z po-
prawnym rozliczaniem ich czasu pracy, 
odbywanych delegacji i otrzymywanych 
przez nich świadczeń pieniężnych. W ra-
porcie przedstawiamy kompleksowe 
omówienie zasad zatrudniania pracow-
ników mobilnych oraz rozliczania do-
konywanych na ich rzecz świadczeń 
w trzech aspektach: prawnym, ubezpie-
czeniowym i podatkowym. Przedsta-
wione rozwiązania zostały wzbogacone 
przykładami oraz aktualnym stanowi-
skiem organów podatkowych i sądów 
administracyjnych.

Pracownikiem mobilnym jest osoba, której 
charakter pracy opiera się na konieczności 
stałego przemieszczania się (np. serwisant, 
przedstawiciel handlowy, kierowca). Podróż 
nie stanowi w przypadku takiego pracownika 
zdarzenia wyjątkowego, lecz często jest nor-
malnym wykonywaniem obowiązków służbo-
wych. Pokonując znaczne odległości, pracow-
nik mobilny, zaopatrzony m.in. w takie 
urządzenia jak telefon, laptop, zazwyczaj 
kontaktuje się z pracodawcą zdalnie.

Miejsce pracy 
pracownika mobilnego

Zatrudniając pracownika mobilnego, pra-
codawca powinien poprawnie określić jego 
miejsce pracy. Jako miejsce pracy powinien 
być wskazany konkretny punkt, obszar, tery-
torium, strefa, w obrębie których pracownik 
wykonuje przypisane mu obowiązki służbo-
we. Prawidłowo ustalone miejsce świadcze-
nia pracy powinno uwzględniać jej charakter 
i być zgodne ze stanem faktycznym. Nie może 
być ono sztucznie rozszerzane ani zawężane.

Co do zasady miejsce pracy może być okre-
ślone na 3 sposoby:

 ● jako dany punkt geograficzny lub konkret-
ny adres – stosowane najczęściej w odnie-
sieniu do pracowników, którzy wykonują 
pracę ze swej natury związaną ze stałym 
miejscem pracy (np. pracownicy biurowi 
lub magazynierzy),

 ● jako pewien obszar geograficzny (np. gra-
nice terytorialne miejscowości, powiatu, 
województwa, a nawet całego kraju) – ob-
szar musi odzwierciedlać rzeczywisty stan 
rzeczy, tj. pozostawać w bezpośrednim 
związku z zakresem terytorialnym zwykłej, 
codziennej pracy pracownika,

 ● jako zmienne (ruchome) – poprzez wska-
zanie, że miejscem pracy są np. miejscowo-
ści realizowanych przez pracodawcę przed-
sięwzięć gospodarczych na wskazanym 
terenie (zakres możliwych zmian w tym 
względzie – w uzgodnionych granicach 
– musi być determinowany rodzajem pracy 
świadczonej przez pracownika oraz naturą 
działalności prowadzonej przez pracodaw-
cę i związaną z nią rzeczywistą potrzebą 
gospodarczą).
Konstrukcja obszarowego i ruchomego 

miejsca pracy jest zastrzeżona wyłącznie do 
pracowników mobilnych, w odniesieniu do 
których określenie jednego, stałego miejsca 
pracy, ze względu na jej rodzaj i specyfikę, 
jest niemożliwe. Porozumienie się co do 
zmiennego miejsca wykonywania pracy jest 
dopuszczalne i skuteczne tylko wtedy, gdy 
wynika z natury zobowiązania pracownicze-
go, w ramach którego pracodawca może wy-
magać od pracownika wykonywania pracy 
w różnych miejscowościach.

Sąd Najwyższy w uchwale z 9 grudnia 
2011 r. (sygn. akt II PZP 3/11, OSNP 2012/15- 
-16/186) wyraził pogląd, zgodnie z którym 
ustalenie ruchomego (zmiennego) miejsca 
pracy jest uzasadnione szczególnie u praco-
dawców prowadzących budowy lub podobne-
go rodzaju działalność. Zdaniem Sądu Naj-
wyższego praca robotników budowlanych ma 
nietypowy charakter z tego względu, że choć 

obowiązki 
służbowe

miejsce
pracy



Praca poza firmą – pracownicy mobilni i telepracownicy

Poradnik Gazety Prawnej nr 37 (803)  | 71–7 października 2013

nie polega na stałym przemieszczaniu się (jak 
ma to miejsce w przypadku kierowców czy 
przedstawicieli handlowych), to jednak ro-
dzaj prowadzonej przez pracodawcę działal-
ności gospodarczej w dużej mierze determi-
nuje konieczność wykonywania przez nich 
pracy w różnych miejscach, czyli tam, gdzie 
aktualnie prowadzona jest budowa. Przy 
czym nie odbywa się to sporadycznie (okazjo-
nalnie), ale stale i przez dłuższy czas.

■ ZAPAMIĘTAJ
Obszarowe i ruchome miejsce pracy pra-
cowników mobilnych musi odpowiadać 
specyfice wykonywanej przez nich pracy 
i być zgodne z rzeczywistym terenem ak-
tywności zawodowej zatrudnionych.

PRZYKŁAD

Miejsce pracy może zostać określone 
w umowie o pracę w następujący spo-
sób:
1. „Miejscem pracy jest województwo 
mazowieckie”;
2. „Miejscem pracy pracownika jest re-
jon A, zgodnie z mapą regionu, będącą 
integralną częścią umowy o pracę i sta-
nowiącą do niej załącznik nr 1”.

Sytuacje, kiedy miejscem pracy może być 
bardzo rozległy obszar (np. teren całego kra-
ju), dopuszcza Główny Inspektorat Pracy 
(pis mo z 13 lipca 2010 r., nr GPP-364-4560-  
-51-1/10/PE/RP). Musi to być jednak uzasad -
nio ne charakterem wykonywanych przez pra-
cownika obowiązków.

Wymienienie pewnego obszaru geograficz-
nego jako miejsca pracy bywa bardzo przydat-
ne dla firmy, gdyż niekiedy zwalnia z obo-
wiązku ponoszenia dodatkowych kosztów 
związanych z delegacjami. Przy czym, jak pod-
kreślił w przywołanym wyżej piśmie Główne-
go Inspektoratu Pracy, miejsce wykonywania 
pracy powinno zostać ustanowione tak, aby 
nie wykluczało z góry możliwości korzystania 
przez pracownika z uprawnień i świadczeń 
gwarantowanych przez przepisy ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). W prze-
ciwnym razie postanowienie dotyczące miej-
sca pracy może zostać uznane za nieważne 
(art. 58 § 3 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Ko-
deks cywilny – Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. 
zm., w związku z art. 300 Kodeksu pracy).

To, w jaki sposób w umowie o pracę zosta-
nie zatrudnionej osobie wyznaczone miejsce 
wykonywania obowiązków pracowniczych, 
ma decydujący wpływ na obliczanie należno-
ści przysługujących jej z racji odbywanych 
wyjazdów służbowych. Ma to również wpływ 
na rozliczanie czasu pracy mobilnych pra-
cowników.

■ ZAPAMIĘTAJ
Postanowienia dotyczące szerokiego okre-
ślenia miejsca pracy są nieważne, jeśli nie 
wynikają z natury pracy świadczonej przez 
pracownika, lecz mają na celu jedynie za-
miar obejścia przepisów przez pracodawcę.

Czas pracy 
pracownika mobilnego

Czas pracy to czas, w którym zatrudniony 
pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakła-
dzie lub w innym miejscu wyznaczonym do 
realizowania zadań służbowych (art. 128 § 1 
Kodeksu pracy). Jego rozliczenie nie stanowi 
problemu w przypadku pracowników pracu-
jących stacjonarnie, w jednym miejscu i w sta-
łych godzinach. W takiej sytuacji cały okres 
pracy od jej rozpoczęcia do zakończenia jest 
czasem pracy, a pracodawca ma możliwość 
sprawowania bieżącej kontroli nad jego wy-
korzystaniem przez zatrudnionych.

Zdecydowanie trudniej ustalać wymiar 
przepracowanego czasu pracowników mobil-
nych, którzy przemieszczają się po ustalonym 
obszarze, wykonując zadania zlecone przez 
pracodawcę, często z dala od jego siedziby 
i poza jego kontrolą.

Pracownik mobilny rozpoczyna pracę 
w miejscu uzgodnionym z pracodawcą, w któ-
rym wykazuje gotowość do świadczenia pra-
cy i podejmuje się pierwszych wyznaczonych 
mu zadań. W zależności od okoliczności licze-
nie godzin pracy zasadniczo powinno rozpo-
czynać się od momentu:

 ● pojawienia się pracownika w zakładzie 
pracy, w przypadku gdy ma on obowiązek 
stawienia się w zakładzie przed przystąpie-
niem do wykonywania przypisanych obo-
wiązków, lub

 ● dotarcia w danym dniu do wyznaczonego 
przez pracodawcę miejsca (np. gdy pod-
władny ma stawiać się bezpośrednio na te-
renie budowy, na której obecnie pracuje), 
albo

 ● wyjścia z domu, gdy pracodawca nie zorga-
nizował dla pracownika mobilnego żadne-
go miejsca, które mogłoby być traktowane 

przedstawiciel 
handlowy

świadczenie 
pracy
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jako zamiejscowa siedziba zakładu, a praca 
polegała w całości na wykonywaniu zadań 
w terenie.

✔ CO NA TO SĄD
Czas pracy w rozumieniu art. 128 Kodeksu 
pracy rozpoczyna się od wyjazdu z mieszka-
nia pracownika handlowego, w sytuacji gdy 
pracodawca nie zorganizował dla niego żad-
nego miejsca, które mogłoby być traktowa-
ne jako zamiejscowa siedziba pracodawcy, 
a praca polegała w całości na wykonywaniu 
zadań w placówkach handlowych, do których 
pracownik dojeżdżał samochodem z zajmo-
wanego przez siebie mieszkania; czas ten 
obejmuje również powrót do mieszkania po 
wykonaniu zasadniczego zadania pracowni-
czego.
Wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 
2008 r., I PK 107/08, OSNP 2010/11- 
-12/133.

✔ CO NA TO SĄD
Czas pracy pracownika mobilnego może być 
liczony od chwili wyjścia z domu do chwili 
powrotu do domu, wliczając w to czas prze-
jazdu samochodem służbowym do siedziby 
kontrahenta, a także czas przerwy w podróży 
spożytkowany np. na posiłek czy odpoczynek 
w trasie.
Wyrok Sądu Najwyższego z 27 stycznia 
2009 r., II PK 140/08, niepublikowany.

Odpowiednie zastosowanie przedstawionej 
wykładni powinno się znaleźć także w odnie-
sieniu do pracownika świadczącego pracę 
w terenie, który wykonując zadania w ra-
mach obszarowo określonego miejsca pracy, 
musi skorzystać z noclegu, by od rana konty-
nuować pracę. W takim przypadku do czasu 
pracy nie powinien być zaliczony okres od za-
meldowania się w hotelu po pracy do mo-
mentu wyjazdu z hotelu rano w celu podjęcia 
się kolejnego zadania służbowego. Gdyby jed-
nak podczas pobytu w hotelu pracownik, 
przykładowo, umawiał kolejne spotkania 
biz ne sowe czy przygotowywał sprawozdania 
z osiągniętych wyników sprzedażowych, 
okres przeznaczony na wykonanie tych czyn-
ności powinien być zaliczony do czasu pracy.

Innego podejścia do omawianej kwestii 
wymaga sytuacja pracowników mobilnych, 
których rodzaj pracy polega na realizowa-
niu zadań w terenie i konieczności częstego 
przemieszczania się. W ich przypadku do 
czasu pracy trzeba wliczać również okres 

podróżowania pomiędzy poszczególnymi 
miejscami wykonywania czynności pracow-
niczych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Praca pracownika wykonującego wszyst-
kie obowiązki w terenie, który nie ma obo-
wiązku stawiania się w zakładzie (zakła-
dach) pracodawcy, rozpoczyna się od 
wyjazdu z mieszkania, a kończy się w chwi-
li powrotu do mieszkania po wykonaniu 
zadań służbowych.

PRZYKŁAD

Wielobranżowe przedsiębiorstwo z Kra-
kowa zatrudnia m.in. serwisantów 
i przedstawicieli handlowych. Serwi-
sanci muszą w dni robocze zgłaszać 
się rano do siedziby firmy, gdzie otrzy-
mują polecenia wyjazdów autami 
służbowymi do konkretnych klientów. 
W tej sytuacji ich czas pracy powinien 
być liczony od chwili stawienia się 
w biurze i powinno wliczać się do nie-
go czas podróżowania. Przedstawicie-
le handlowi z kolei nie mają obowiąz-
ku stawiania się rano w zakładzie 
pracy. Pracownicy ci bezpośrednio 
z domu udają się w podróż do obec-
nych i potencjalnych kooperantów, 
nierzadko nocując po skończonym 
dniu pracy w hotelach opłacanych 
przez pracodawcę. Ustalając ich czas 
pracy, należy za rozpoczęcie dniówki 
uznawać moment wyjazdu z domu, 
a za zakończenie – moment zameldo-
wania się w hotelu.

Doba pracownicza 
i ruchomy czas pracy

Jeszcze do niedawna pracodawcy, rozlicza-
jąc czas pracy osób działających stale w tere-
nie i należne im z tego tytułu wynagrodzenie, 
musieli zwracać dużą uwagę na tzw. dobę 
pracowniczą, przez którą należy rozumieć 
24 kolejne godziny, poczynając od godziny, 
w której pracownik rozpoczyna pracę zgod-
nie z obowiązującym go harmonogramem 
(art. 128 § 3 Kodeksu pracy). Tzw. łamanie 
doby, a więc rozpoczynanie pracy w tej samej 
dobie pracowniczej, skutkowało wystąpie-
niem nadgodzin i koniecznością prawidłowe-
go ich opłacenia.

czas
 pracy

doba 
pracownicza
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Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do 
Kodeksu pracy (obowiązującymi od sierpnia 
2013 r.) dopuszczalne jest stosowanie rozkła-
dów czasu pracy, które mogą:

 ● przewidywać różne godziny rozpoczynania 
pracy w dniach, które zgodnie z rozkładem 
są dla pracowników dniami pracy, oraz

 ● wskazywać przedział czasu, w którym pra-
cownik decyduje o godzinie rozpoczęcia 
pracy w dniu, który jest dla niego dniem 
pracującym.
W myśl nowych regulacji ponowne wyko-

nywanie pracy w tej samej dobie we wspo-
mnianych rozkładach nie będzie stanowiło 
pracy w godzinach nadliczbowych. Taka or-
ganizacja pracy nie będzie mogła jednakże 
prowadzić do naruszenia prawa pracownika 
do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Stosowanie rozkładów czasu pracy naru-
szających dobę pracowniczą może nastąpić:

 ● w drodze zmiany układu zbiorowego pracy 
bądź

 ● w wyniku zawarcia odpowiedniego poro-
zumienia z przedstawicielstwem pracowni-
ków albo zakładowymi organizacjami 
związkowymi lub

 ● na pisemny wniosek pracownika.

■ ZAPAMIĘTAJ
Praca podwładnego może być tak zaplano-
wana, by rozpoczynał on realizowanie za-
dań służbowych dwukrotnie w tej samej 
dobie pracowniczej.

Nowe rozwiązania z pewnością są korzyst-
ne dla firm dających zatrudnienie mobilnym 
pracownikom. Dzięki nim podwładni mają 
o wiele dalej posuniętą swobodę w decydo-
waniu o godzinach rozpoczynania i kończe-
nia pracy, co wiąże się ze zwiększoną ela-
stycznością i lepszym dopasowaniem do 
potrzeb i preferencji czasowych klientów.

PRZYKŁAD

Tomasz G. pracuje jako akwizytor od 
poniedziałku do piątku. Na jego prośbę 
pracodawca w jego rozkładzie czasu 
pracy przewidział, że może on rozpo-
czynać pracę między godziną 8.00 
a 10.00 rano. W czwartek 1 sierpnia br. 
Tomasz G. przystąpił do pracy o godzi-
nie  9.00, zaś w dniu następnym realiza-
cję obowiązków służbowych rozpoczął 
już o 8.00. Mimo że w tym przypadku 

praca od godziny 8.00 do 9.00 przypada 
na czwartkową dobę pracowniczą, to 
w nowym stanie prawnym nie doszło do 
pracy ponadnormatywnej z tego tytułu.

System czasu pracy 
dla pracowników mobilnych

Dla pracowników wykonujących pracę 
w terenie optymalnym systemem czasu pracy 
jest system zadaniowy, w którym to pracow-
nik decyduje, kiedy i jak długo w danym 
dniu/tygodniu wykonuje zadania wyznaczo-
ne przez pracodawcę.

Wprowadzenie tego systemu musi być uwa-
runkowane rodzajem pracy, jej organizacją 
lub miejscem świadczenia pracy. Przesłanki 
te z reguły zostają spełnione łącznie w przy-
padku pracowników mobilnych, gdyż:

 ● rodzaj pracy i jej charakterystyka przema-
wiają za pozostawieniem im większej swo-
body w organizowaniu czasu pracy,

 ● wypełnianie obowiązków poza siedzibą fir-
my utrudnia lub niekiedy nawet uniemożli-
wia kontrolę realnych godzin ich pracy 
w poszczególnych dobach.
Pracodawca w porozumieniu z pracowni-

kiem ustala czas niezbędny do wykonania po-
wierzonych zadań, uwzględniając wymiar 
i normy czasu pracy. Norma dobowa pracow-
nika w systemie zadaniowym to wciąż 8 go-
dzin, a tygodniowa to przeciętnie 40 godzin 
w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy i na 
taką liczbę godzin powinny być przewidywa-
ne dla niego zadania.

Podróż służbowa 
pracownika mobilnego

Za podróż służbową (delegację) co do zasa-
dy należy uznać każdy wyjazd pracownika na 
polecenie pracodawcy poza wyznaczone 
miejsce pracy (punkt, miejscowość lub obszar 
geograficzny wskazany w umowie o pracę). 
Przyjmuje się jednak, że delegacja powinna 
być zdarzeniem sporadycznym i ograniczo-
nym w czasie. Jest to szczególnie ważne za-
strzeżenie w przypadku pracowników, któ-
rym przemieszczanie się i przebywanie poza 
siedzibą pracodawcy zdarza się praktycznie 
każdego dnia i jest niezbędne do właściwego 
realizowania zadań pracowniczych.

Obecnie w orzecznictwie sądowym domi-
nuje pogląd, że przemieszczanie się pracow-
ników mobilnych przy wykonywaniu obo-

rozkład
 czasu pracy

normy 
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wiązków zawodowych co do zasady nie 
stanowi dla nich podróży służbowych, a za-
tem nie przysługują im z tego tytułu należno-
ści delegacyjne. Dopiero wyjazd z inicjatywy 
podmiotu zatrudniającego poza terytorium 
wskazane w umowie o pracę jako miejsce 
pracy powinno zostać zakwalifikowane jako 
delegacja, z racji której pracownik jest upraw-
niony do określonych świadczeń (np. do diet 
i zwrotów kosztów noclegów).

Stanowisko takie zajął również Główny In-
spektor Pracy w piśmie z 2 lutego 2009 r. 
(sygn. GPP-417-4560-10/09/PE/RP):

Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy podró-
żą służbową jest wykonywanie na polecenie 
pracodawcy zadania służbowego poza miej-
scowością, w której znajduje się siedziba pra-
codawcy, lub poza stałym miejscem pracy. 
W praktyce oznacza to, że pracownik, który 
w zawartej z pracodawcą umowie o pracę jako 
miejsce pracy wpisany ma obszar np. woje-
wództwa mazowieckiego, w podróży służbo-
wej znajduje się dopiero po przekroczeniu gra-
nicy tego województwa.

Przy określeniu miejsca pracy jako obszaru 
danego województwa nie ma przesłanek, aby 
przyjmować, że pracownik wyjeżdżający w po-
dróż służbową do miejscowości położonej w ob-
rębie innego województwa pozostaje w podróży 
służbowej już od momentu wyjazdu z siedziby 
pracodawcy. Dla takiego pracownika podróż 
służbowa rozpoczyna się bowiem dopiero w mo-
mencie przekroczenia granicy województwa 
określonego jako jego stałe miejsce pracy. (...)

Podróż służbowa związana jest z incyden-
talnym, krótkotrwałym, wykonywanym co 
pewien czas sprawowaniem funkcji poza fir-
mą (rodzaj pracy nie może polegać na odby-
waniu stałych podróży), a pracownik wyko-
nujący uzgodnioną między stronami pracę, 
która polega na stałym przemieszczaniu się 
na określonym obszarze (np. kierowcy lub 
przedstawiciele handlowi), nie jest w podró-
ży służbowej.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przemieszczanie się pracownika mobilne-
go w obrębie ustalonego miejsca pracy 
(obejmującego nawet rozległy teren) nie 
jest podróżą służbową, lecz wykonywa-
niem obowiązków wliczanym w całości do 
czasu pracy.

✔ CO NA TO SĄD
Podróż służbowa jest swoistą konstrukcją 
prawa pracy. Nie każde wykonywanie zada-
nia poza miejscowością, w której znajduje się 
stałe miejsce pracy pracownika, jest podróżą 

służbową. Podstawę formalną podróży służ-
bowej stanowi polecenie wyjazdu. Polecenie 
takie powinno określać zadanie oraz termin 
i miejsce jego wykonywania. Musi być skon-
kretyzowane. Nie może mieć charakteru ge-
neralnego. Nie jest zatem podróżą służbową 
wykonywanie pracy (zadań) w różnych miej-
scowościach, gdy przedmiotem zobowiąza-
nia pracownika jest stałe wykonywanie pracy 
(zadań) w tych miejscowościach, a ich wybo-
ru i terminu pobytu dokonuje każdorazowo 
sam pracownik.
Wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 
2001 r., I PKN 350/00, OSNP 2003/2/36.

PRZYKŁAD

Magda P. jest przedstawicielem handlo-
wym odpowiedzialnym za kontakty 
z klientami z terenu całego wojewódz-
twa mazowieckiego, które jest jej miej-
scem pracy wskazanym w umowie 
o pracę. Jej podróże do partnerów biz-
nesowych na obszarze wspomnianego 
województwa nie stanowią delegacji 
służbowych, a ich czas powinien być 
wliczany do czasu pracy.

Podróż służbowa kierowców

Specyficzną grupą zawodową w kontekście 
delegacji są kierowcy. Od 3 kwietnia 2010 r. 
odnosi się do nich nowa definicja podróży 
służbowej.

■ ZAPAMIĘTAJ
Podróżą służbową kierowcy jest każdy wy-
jazd służbowy kierowcy na polecenie pra-
codawcy wykonywany poza miejscowość, 
w której znajduje się siedziba pracodawcy 
lub inne miejsce prowadzenia działalności, 
np. filia, przedstawicielstwo itd.

Kierowca rozpoczyna podróż służbową już 
w momencie opuszczenia granic administra-
cyjnych miejscowości, w której zlokalizowano 
siedzibę lub oddział firmy. Jego delegacja 
trwa więc nieprzerwanie do momentu po-
wrotu do miejscowości, w której znajduje się 
siedziba pracodawcy lub jego filia. Zatem nie-
zależnie od tego, jakie miejsce pracy widnieje 
w umowie kierowcy, za podróż służbową na-
leży uznawać każdy wyjazd kierowcy poza 
miejscowość, w której znajduje się siedziba 
lub oddział pracodawcy.

umowa
 o pracę

kierowca
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Kierowcom należą się zatem diety na takich 
samych zasadach jak innym osobom zatrud-
nionym w ramach stosunku pracy i wykonu-
jącym podróże służbowe.

Warto wspomnieć, że kierowca wykonu-
jący przewozy drogowe na terenie miejsco-
wości, w której znajduje się siedziba praco-
dawcy, nie jest w podróży służbowej, 
natomiast kierowca realizujący takie prze-
wozy poza granice miejscowości, w której 
znajduje się siedziba podmiotu go zatrud-
niającego, jest w podróży służbowej, przy 
czym każdy taki przewóz lub wyjazd w celu 
wykonania przewozu drogowego jest od-
rębną podróżą służbową (stanowisko Mini-
sterstwa Infrastruktury z 2 sierpnia 2010 r., 
sygn. MR-1-jd/1042202/2010).

PRZYKŁAD

Firma posiadająca siedzibę w Łodzi za-
trudnia na podstawie umów o pracę kie-
rowców realizujących kursy autobuso-
we oraz okazjonalne przewozy, wiążące 
się z wyjazdami poza miejscowość, 
w której znajduje się siedziba zakładu. 
Jeden z kierowców 27 czerwca o godzi-
nie 7.30 rozpoczął pracę w Łodzi, a więc 
w miejscowości, w której usytuowana 
jest siedziba pracodawcy. Od godziny 
7.45 do godziny 12.45 w związku z od-
bywanym kursem przebywał poza Ło-
dzią, później na chwilę wrócił do firmy, 
a następnie zabrał pasażerów i wyruszył 
w kolejną trasę, w czasie której przeby-
wał poza Łodzią od godziny 13.15 do 
16.15. Pracę zakończył w Łodzi o godzi-
nie 16.30. Zgodnie z przytoczonym sta-
nowiskiem Ministerstwa Infrastruktury 
kierowca w opisanej sytuacji odbył dwie 
podróże służbowe, przerwane powro-
tem do Łodzi. Każda z nich trwała kró-
cej niż 8 godzin, dlatego kierowca nie 
nabył prawa do diet.

Łączone stanowiska

Zdarza się, że pracownik jest zatrudniony 
na łączonym stanowisku pracy. Oznacza to, 
że rodzaj wykonywanej pracy jest określony 
w umowie o pracę przez wskazanie dwóch 
stanowisk pracy, np. kierowca-mechanik. 
W takiej sytuacji pracodawca musi wskazać, 
który rodzaj pracy ma w danym przypadku 
charakter przeważający. Przyjęte w tym za-

kresie ustalenia przesądzają o tym, które 
przepisy będą regulować konkretny stosunek 
pracy, a w konsekwencji – decydować o kwe-
stiach związanych z podróżami służbowymi 
pracownika. 

Główny Inspektorat Pracy w stanowisku 
z 17 grudnia 2010 r. w sprawie odbywania po-
dróży służbowych przez pracowników za-
trudnionych na łączonych stanowiskach 
(sygn. GPP-364-4560-96-1/10/PE/RP) wyra-
ził opinię, że jeśli w zatrudnieniu osoby pia-
stującej stanowisko kierowcy-mechanika 
przeważają obowiązki kierowcy, kwestie do-
tyczące jego czasu pracy i podróży służbo-
wych należy rozstrzygać na podstawie regu-
lacji ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie 
pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1155 z późn. zm.). Natomiast gdy w ra-
mach świadczonej pracy dominują czynności 
związane z wykonywaniem zadań mechani-
ka, o tym, kiedy mamy do czynienia z delega-
cją, decydują przepisy Kodeksu pracy.

W razie konfliktu między pracodawcą 
a pracownikiem co do stosowania właściwych 
przepisów odnoszących się do reguł odbywa-
nia podróży służbowych, do rozstrzygnięcia 
sporu kompetentny jest sąd pracy, do którego 
wystąpić może zarówno pracodawca, jak 
i pracownik.

Należności delegacyjne

Jeżeli pracownik przebywa w delegacji, 
a więc pracuje poza wyznaczonym w umowie 
o pracę obszarem, to powinien otrzymać 
określone, dodatkowe świadczenia, które 
mają rekompensować wydatki i trudy zwią-
zane z pracą w terenie.

Pracodawcy prywatni mają możliwość samo-
dzielnego ustalenia zasad organizowania i roz-
liczania delegacji zatrudnionych pracowników. 
Powinni oni wówczas uregulować warunki wy-
płacania należności z tytułu podróży służbowej 
w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wy-
nagradzania lub w umowie o pracę, gdy wspo-
mniane akty normatywne nie funkcjonują 
w zakładzie. Firmy mogą ustalać zasady rozli-
czania delegacji w sposób dowolny, z jednym 
ograniczeniem – dieta nie może zostać ustalo-
na na niższym poziomie niż dieta z tytułu dele-
gacji na obszarze kraju określona dla pracow-
nika sfery budżetowej.

Pracodawcy prywatni mogą również przy-
jąć zasady ustalania należności z tytułu dele-
gacji obowiązujące w sferze budżetowej.

Diety i inne należności delegacyjne pra-
cownika są zwolnione z podatku i skła-

podróż 
służbowa

regulamin 
wynagradzania
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dek ZUS, ale tylko do wysokości określonej 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należnoś ci przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorzą-
dowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r., 
poz. 167 (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 361 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 15 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 
z późn. zm., dalej jako rozporządzenie 
składkowe).

Aby jednak wspomniane zwolnienie mogło 
być zastosowane, pracownik musi przebywać 
w podróży służbowej. W przeciwnym razie 
należności delegacyjne nie przysługują, a je-
śli mimo to byłyby wypłacone, podlegałyby 
opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Tabela 1. Wysokość diet w podróżach krajowych

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 otrzymanych przez pracownika w trakcie podróży 
służbowej:
śniadania dieta ulega obniżeniu o 7,50 zł (tj. 25% z kwo-

ty 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 kwo-

ty 30 zł)

Tabela 2. Wysokość diet w podróżach zagranicznych

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 otrzymanych przez pracownika w trakcie podróży 
służbowej:
śniadania dieta ulega obniżeniu o 15%
obiadu dieta ulega obniżeniu o 30%
kolacji dieta ulega obniżeniu o 30%

należności 
delegacyjne
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Dlatego w umowie o pracę pracownika mo-
bilnego tak ważne jest precyzyjne ustalenie 
miejsca pracy i analizowanie każdego wyjaz-
du pod kątem tego, czy w danej sytuacji 
mamy do czynienia z delegacją, czy nie.

Diety za podróże zagraniczne są przyzna-
wane według stawek określonych w załączni-
ku do ww. rozporządzenia z 29 stycznia 
2013 r. Stawki różnią się w zależności od kra-
ju, do którego podróżuje podwładny. Prywat-
ni pracodawcy mogą ustanowić inne stawki, 
przy czym w żadnym przypadku dieta nie 
może być niższa niż 30 zł.

Oprócz diet pracownikom (w tym pracow-
nikom mobilnym) odbywającym podróż służ-
bową przysługuje zwrot kosztów:
a)  przejazdów (w tym przejazdów własnym 

samochodem osobowym pracownika),
b)  dojazdów środkami komunikacji miejsco-

wej,
c) noclegów,
d)  innych niezbędnych udokumentowanych 

wydatków, określonych lub uznanych 
przez pracodawcę odpowiednio do uza-
sadnionych potrzeb.

Zwolnienie od podatku 
diet i innych należności 
za podróże służbowe 
pracowników

Jak już wspomniano, na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych zwolnione od po-
datku są diety i inne należności za czas po-
dróży służbowej pracownika. Zwolnienie to 
jest zwolnieniem limitowanym, tj. przysługu-
je do wysokości określonej w przepisach roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi za-
trudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu po-
dróży służbowej.

Zwolnienie to obejmuje wyłącznie diety 
i inne należności za czas podróży służbowej 
pracownika w rozumieniu przepisów prawa 
pracy (art. 775 Kodeksu pracy). Jeżeli zatem 
na podstawie przepisów prawa pracy do po-
dróży służbowej nie dochodzi (np. ze wzglę-
du na fakt, że podróż służbową pracownik 
mobilny odbywa wewnątrz obszaru określo-
nego w umowie o pracę jako miejsce pracy), 
zwolnienie nie ma zastosowania (zob. przy-
kładowo dotyczącą kosztów noclegu interpre-
tację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 28 grudnia 2012 r., sygn. 

ILPB1/415-952/12-2/AP). Zwolnienie nie 
obejmuje również kwot otrzymywanych przez 
pracowników mobilnych znajdujących się 
w podróży służbowej:
1)  innych niż wynikające ze wskazanego po-

wyżej rozporządzenia,
2)  przekraczających limity określone w tym 

rozporządzeniu (w takich przypadkach ze 
zwolnienia nie korzystają nadwyżki po-
nad te limity).

W przeszłości zwolnienie, o którym mowa, 
nie obejmowało między innymi diet otrzymy-
wanych przez pracowników-kierowców (było 
to związane z tym, że ich podróże – w myśl 
wskazanej uchwały Sądu Najwyższego z 19 li-
stopada 2008 r., sygn. akt II PZP 11/08 – nie 
były uważane za podróże służbowe). Zmieniło 
się to z dniem 3 kwietnia 2010 r., kiedy to zo-
stały dodane przepisy art. 2 pkt 7 (tj. definicja 
podróży służbowej) oraz art. 21a ustawy o cza-
sie pracy kierowców. Przepisy te – w pewnym 
uproszczeniu – pozwalają na rozliczanie diet 
u pracowników-kierowców. Również organy 
podatkowe obecnie powszechnie dopuszczają 
możliwość zaliczania do kosztów uzyskania 
przychodów diet z tytułu podróży służbowych 
przez przedsiębiorców-kierowców (zob. przy-
kładowo interpretację indywidualną Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 kwietnia 
2012 r., sygn. ITPB1/415-152/12/AK, czy in-
terpretację indywidualną Dyrektora Izby Skar-
bowej w Łodzi z 16 stycznia 2012 r., sygn. 
IPTPB1/415-320/11-4/ASZ).

Wyżywienie 
Pracodawcy mogą finansować pracowni-

kom, w tym pracownikom mobilnym, wyży-
wienie w trakcie podróży służbowej. Jeżeli 
jest to całodzienne wyżywienie, diety pra-
cownikom nie przysługują (w przypadku po-
dróży zagranicznych – diety przysługują tyl-
ko w 25%), przy czym wartość wyżywienia 
– jeśli pracownikowi nie są dodatkowo wy-
płacane diety na wyżywienie – nie stanowi 
przychodu podlegającego opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
(zob. przykładowo interpretację indywidu-
alną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 23 lutego 2010 r., sygn. IPPB1/415- 
-934/09-5/KS). Kwestią sporną jest, czy 
brak przychodu po stronie pracownika doty-
czy również sytuacji, gdy wartość finanso-
wanego mu przez pracodawcę wyżywienia 
jest wyższa od wysokości diet wynikających 
z przepisów roz porządzenia w sprawie na-
leżności przy słu gujących pracownikowi za-
trudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

diety

koszty 
uzyskania 
przychodów
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podróży służbowej. Przez długi czas organy 
podatkowe zajmowały korzystne dla podat-
ników stanowisko w tej sprawie (zob. inter-
pretację indywidualną Dyrektora Izby Skar-
bowej w Warszawie z 8 października 
2009 r., sygn. IPPB2/415-454/09-4/AS). 
Niestety w zeszłym roku Minister Finansów 
rozpoczął akcję zmieniania tych interpreta-
cji indywidualnych. Jako przykład można 
wskazać stanowiące zmianę interpretacji 
indywidualnej pismo Ministra Finansów 
z 3 grudnia 2012 r., sygn. DD3/033/96/ 
/ILG/12/PK-2154, w którym czytamy, że:

(...) nadwyżka kosztów wyżywienia ponad 
kwotę diety określonej w przepisach rozporzą-
dzeń MPiPS w sprawie krajowych/zagranicz-
nych podróży służbowych [obecnie w przepi-
sach rozporządzenia w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnione-
mu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
– przyp. aut.] stanowi przychód pracownika 
ze stosunku pracy podlegający opodatkowa-
niu, od którego Wnioskodawca, jako płatnik, 
jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek 
na zasadach określonych w art. 32 ustawy 
w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (...).

Koszty noclegu 
Jeżeli chodzi o zwrot kosztów noclegu 

(w hotelu lub innym obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie) w trakcie podróży służbo-
wej, to przysługuje on w wysokości stwier-
dzonej rachunkiem lub w formie ryczałtu (je-
żeli pracownik nie przedłożył rachunku). 
W pierwszym przypadku limit zwrotu wyno si 
dwudziestokrotność diety, czyli 600 zł 
(w przypadku podróży krajowych) albo wyni-
ka z załącznika do rozporządzenia w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi za-
trudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu po-
dróży służbowej (w przypadku podróży 
zagranicznych). Należy jednak pamiętać, że 
w uzasadnionych przypadkach pracodawca 
może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za 
nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, 
w wyższej wysokości. W takich przypadkach 
zwrot kosztów noclegu jest zwolniony od po-
datku w całej wysokości, a więc ponad limit 
wynikający z ww. rozporządzenia. Z uwagi 
na tożsamość przepisów regulujących tę kwe-
stię w poprzednio obowiązującym rozporzą-
dzeniu w sprawie podróży służbowych oraz 
w rozporządzeniu obecnie obowiązującym 
odpowiednie zastosowanie znajduje pismo 
Ministra Finansów z 3 grudnia 2012 r., sygn. 

DD3/033/96/ILG/12/PK-215, w którym czy-
tamy, że:

(...) pracodawca, który wyrazi zgodę pra-
cownikowi odbywającemu zagraniczną po-
dróż służbową na zwrot kosztów noclegu, 
stwierdzonych rachunkiem, w wysokości prze-
kraczającej limit określony w ww. rozporzą-
dzeniu i uzna taki przypadek jako uzasadnio-
ny, otrzymany zwrot ww. kosztów będzie 
wolny od podatku dochodowego na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy (...).

Inne wydatki 
Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 

ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, korzystają rów-
nież zwroty innych wydatków ponoszonych 
przez pracowników (w tym pracowników 
mobilnych) w trakcie podróży służbowej 
(jako zwroty innych niezbędnych udoku-
mentowanych wydatków, określonych lub 
uznanych przez pracodawcę odpowiednio 
do uzasadnionych potrzeb). Dotyczy to, 
między innymi, zwracanych pracownikom:
1)  opłat za przejazdy autostradami, opłaty 

za korzystanie z parkingów (co istotne, 
zwolnienie obejmuje takie zwroty nieza-
leżnie od zwolnienia obejmującego zwrot 
wydatków na przejazdy samochodami 
– zob. przykładowo interpretację indywi-
dualną Dyrektora Izby Skarbowej w Po-
znaniu z 26 kwietnia 2012 r., sygn. 
ILPB1/415-120/12-5/AP, czy interpreta-
cję indywidualną Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Bydgoszczy z 15 października 
2012 r., sygn. ITPB2/415-676/12/IL),

2)  kosztów przejazdów taksówkami (zob. 
przykładowo interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
z 20 lipca 2011 r., sygn. ITPB2/415- 
-439/11/MM),

3)  wydatków na zakup wizy (zob. przykłado-
wo wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gliwicach z 7 grudnia 
2011 r., sygn. akt I SA/Gl 901/11).

Zaliczenie do kosztów 
należności wypłacanych 
z tytułu podróży służbowej

Pracodawca może zaliczyć do kosztów die-
ty, jak również inne należności wypłacone 
pracownikom, w tym pracownikom mobil-
nym, za czas podróży służbowej. Jeżeli zgod-
nie z przepisami wewnątrzzakładowymi lub 
umową o pracę pracodawca przyznaje pra-
cownikowi diety za czas podróży służbowych 

zwrot
kosztów

przepisy 
wewnątrzzakładowe
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w wysokości wyższej niż limity określone 
w rozporządzeniu w sprawie należności przy-
sługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, 
to są one kosztem uzyskania przychodów 
w pełnej wysokości.

Również w sytuacji gdy pracodawca nie 
wypłaca pracownikom diet, natomiast za-
pewnia im całodzienne bezpłatne wyżywie-
nie, to wydatek poniesiony na ten cel będzie 
dla niego kosztem. Takie prawo przysługuje 
mu również w sytuacji, gdy wartość dokona-
nego na rzecz pracownika zwrotu za wyży-
wienie przekroczy kwotę przysługującej mu 
– na podstawie rozporządzenia w sprawie na-
leżności przysługujących pracownikowi za-
trudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej – diety. Stanowisko to po-
twierdzają organy podatkowe. W interpreta-
cji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z 29 marca 2012, sygn. IBP-  
-BI/2/423-1532/11/SD, czytamy, że:

W sytuacji gdy Spółka nie będzie wypłacać 
pracownikom diet, zapewnienie pracowniko-
wi całodziennego bezpłatnego wyżywienia bę-
dzie obowiązkiem Spółki. Przepisy kodeksu 
pracy ani ww. rozporządzeń nie określają li-
mitu wydatków ponoszonych przez pracodaw-
cę na zapewnienie pracownikowi całodzienne-
go bezpłatnego wyżywienia. W konsekwencji 
kosztem uzyskania przychodów dla Spółki bę-
dzie pełna kwota zwrotu (także w części prze-
kraczającej kwotę diety).

Wynagradzanie 
pracowników mobilnych

Do pracowników mobilnych pracodawcy 
często stosują systemy wynagradzania, w któ-
rych poziom płacy jest silnie skorelowany 
z wydajnością i efektywnością. Pozwala to 
motywować pracowników do wytężonej pra-
cy, budując w nich przekonanie, że im więk-
sza aktywność i zaangażowanie, tym wyższe 
wynagrodzenie.

W firmach zatrudniających osoby pracujące 
w terenie jednym z bardziej popularnych sys-
temów wynagradzania jest system prowizyj-
ny (preferowany głównie w handlu i usłu-
gach). W systemie tym wynagrodzenie jest 
uzależnione od wyników pracy i określone 
zwykle w postaci pewnego procentu od war-
tości dokonanych przez pracownika transak-
cji, sprzedanych usług albo obrotu czy zysku 
wypracowanych przez firmę lub pracownika.

W praktyce firmy często sięgają po miesza-
ne systemy wynagradzania, łączące ze sobą 
elementy stałej płacy oraz składniki zmienne 
związane z wydajnością pracownika. Takie 
połączenie może być korzystne zarówno dla 
pracodawcy, jak i pracowników, którzy są mo-
tywowani do efektywniejszej pracy, mając 
jednocześnie poczucie stabilności płacowej.

Ryczałt za nadgodziny

Permanentne wypełnianie obowiązków 
służbowych poza zakładem pracy przez pod-
władnych bardzo utrudnia pracodawcom 
ustalanie ewentualnych przekroczeń norm 
czasu pracy oraz prawidłowe ich rekompen-
sowanie. Z tego powodu przepisy Kodeksu 
pracy przewidują możliwość ryczałtowego 
opłacania nadgodzin podwładnych pracują-
cych stale w terenie (art. 1511 § 4 Kodeksu 
pracy).

■ ZAPAMIĘTAJ
Ograniczona kontrola rzeczywistej liczby 
godzin przepracowanych przez pracowni-
ków mobilnych uprawnia pracodawców do 
zastąpienia wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nadliczbowych odpowiednim ry-
czałtem.

Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać 
przewidywanemu wymiarowi czasu pracy 
świadczonej przez pracownika w godzinach 
ponadnormatywnych. Potwierdził to Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 1 grudnia 1998 r. (sygn. 
akt I PKN 464/98, OSNP 2000/2/50), w któ-
rym stwierdził, że jeżeli pracodawca może 
spełnić świadczenie pieniężne w formie ry-
czałtu, to ryczałt ten powinien odpowiadać 
choćby w przybliżeniu świadczeniu, które 
przysługuje pracownikowi na zasadach ogól-
nych.

✔ CO NA TO SĄD
Zryczałtowana płaca za nadgodziny nie po-
zbawia pracownika roszczeń o wynagrodze-
nie za pracę w godzinach nadliczbowych, nie-
objętych tym ryczałtem.
Wyrok Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 
1979 r., I PRN 42/79, niepublikowany.

Zasady przyznawania i ustalania ryczałtu 
za godziny nadliczbowe powinny być za-
mieszczone w regulaminie wynagradzania 
lub w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u pra-
codawcy nie obowiązują wymienione akty 

bezpłatne 
wyżywienie

nadgodziny
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normatywne, kwestia ryczałtu powinna zo-
stać uregulowana w umowie o pracę.

Przepisy nie precyzują sposobu kalkulowa-
nia należności dotyczącej ryczałtu za nadgo-
dziny. Bezsporne jest, że powinna ona rekom-
pensować pracownikowi zarówno normalne 
wynagrodzenie, jak i dodatki za godziny nad-
liczbowe. Do określenia kwoty, jaka z tytułu 
ryczałtu ma być wypłacana, należy:
1)  zastosować regulacje ustanawiające zasady 

obliczania normalnego wynagrodzenia za 
pracę ponadnormatywną oraz dodatków,

2)  ustalić, za jaką liczbę nadgodzin stosowana 
będzie opłata ryczałtowa – miesięczny ry-
czałt nie może przekroczyć 1/12 rocznego 
limitu godzin nadliczbowych, czyli maksy-
malnie (zgodnie ze stanowiskiem Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej zawartym 
w piśmie sygn. DPR-III-079-612/TW/08) 
może wynieść:

 ● 12,5 godziny przy limicie 150 nadgodzin,
 ● 32 godziny przy limicie nadgodzin 

zwiększonym do 384 godzin (limit ten 
dotyczy pracowników, którzy mają pra-
wo do 20 dni urlopu wypoczynkowego 
w roku kalendarzowym),

 ● 31,33 godziny przy limicie nadgodzin 
zwiększonym do 376 godzin (limit ten 
dotyczy pracowników z prawem do 26 
dni urlopu).

Za „normalne wynagrodzenie” należy 
uznać takie wynagrodzenie, które pracownik 
otrzymuje stale i systematycznie, a więc obej-
muje ono zarówno wynagrodzenie zasad-
nicze wynikające ze stawki osobistego za-
sze regowania, jak i dodatkowe składniki 
wy nagrodzenia o charakterze stałym (np. do-
datek funkcyjny), jeżeli na podstawie obo-
wiązujących w zakładzie pracy przepisów 
płacowych pracownik ma prawo do takich 
dodatkowych składników (wyrok Sądu Naj-
wyższego z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt II 
PK 3/11, OSNP 2012/15-16/191).

Do podstawy wyliczeń dodatku za pracę 
ponadnormatywną wchodzi natomiast wyna-
grodzenie pracownika wynikające wyłącznie 
z jego osobistego zaszeregowania określone-
go stawką godzinową lub miesięczną, a więc 
jedynie wynagrodzenie zasadnicze (uchwała 
Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r., sygn. 
akt II PZP 4/07, OSNP 2007/21-22/307).

Gdy przy określaniu warunków płacowych 
nie została wyodrębniona płaca zasadnicza 
(np. w przypadku zatrudnionego wynagra-
dzanego prowizyjnie), za podstawę wyliczeń 
omawianego dodatku należy przyjąć 60% 
wynagrodzenia, obliczanego zgodnie z zasa-
dami obowiązującymi przy ustalaniu wyna-
grodzenia za urlop wypoczynkowy (art. 1511 
§ 3 Kodeksu pracy).

Tabela 3. Sposób liczenia ryczałtu za nadgodziny

Rodzaj płacy otrzymywanej 
przez pracownika Sposób wyliczania kwoty ryczałtu za nadgodziny

Wynagrodzenie według staw-
ki godzinowej.

(stawka godzinowa x liczba godzin, za którą przysługuje ry-
czałt) + (stawka godzinowa x liczba godzin, za którą przy-
sługuje ryczałt × stawka procentowa stosowanego dodatku 
za nadgodziny).

Wynagrodzenie zasadnicze 
określone w stałej stawce 
miesięcznej.

(pensja zasadnicza : liczba godzin pracy przypadających no-
minalnie do przepracowania w danym miesiącu) x liczba go-
dzin nadliczbowych, za którą przysługuje ryczałt + (pensja 
zasadnicza : nominalna liczba roboczogodzin z danego mie-
siąca × liczba godzin ryczałtu × stawka procentowa stoso-
wanego dodatku za nadgodziny).

Wynagrodzenie bez wyodręb-
nionej płacy zasadniczej (np. 
akordowe lub prowizyjne).

1. Ustalamy 60% podstawy wymiaru ryczałtu za pracę nad-
liczbową z okresu 3 miesięcy bądź 12 miesięcy (w przypadku 
znacznych wahań płacy) poprzedzających miesiąc wypłaca-
nia ryczałtu.
2. Dzielimy 60% podstawy przez liczbę godzin przepracowa-
nych w okresie przyjmowanym do ustalania podstawy ry-
czałtu za nadgodziny.
3. Wyliczoną stawkę za 1 godzinę mnożymy przez liczbę go-
dzin nadliczbowych, za którą przysługuje ryczałt, oraz przez 
50% lub 100% (w zależności od przyjętej do obliczeń pro-
centowej stawki dodatku za nadgodziny).

ryczałt

składniki 
wynagrodzenia
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Pracownikom wynagradzanym według 
systemu akordowego lub prowizyjnego nie 
nalicza się normalnego wynagrodzenia za 
ryczałt rekompensujący pracę ponadnorma-
tywną. Podwładni tacy uzyskują wszakże to 
wynagrodzenie – stosownie do osiągniętych 
wyników – razem z płacą za pracę wykonaną 
w nominalnym czasie wynikającym z obo-
wiązującego ich rozkładu.

PRZYKŁAD

Pracownik, który za uszycie spodni otrzy-
muje 10 zł brutto, w przypadku nadgo-
dzin otrzyma zapłatę za tyle par spodni, 
ile w czasie nadgodzin uszył + dodatki za 
nadgodziny. Pracodawca nie będzie w ta-
kiej sytuacji oddzielnie kalkulować nor-
malnego wynagrodzenia za pracę.

PRZYKŁAD

Marek T. jest przedstawicielem handlo-
wym wynagradzanym prowizyjnie. Pra-
codawca przyznał mu ryczałt za nadgo-
dziny za 15 godzin. Ryczałt ustalony jest 
w całości z dodatkiem wynoszącym 
50%. Wynagrodzenie Marka T. nie ule-
ga znacznym wahaniom i za okres od 
kwietnia do czerwca wynosiło:

●  4300 zł za przepracowanie 168 go-
dzin w kwietniu,

●  4150 zł za przepracowanie 160 go-
dzin w maju,

●  4050 zł za przepracowanie 160 go-
dzin w czerwcu.

Aby wyliczyć wartość ryczałtu za lipiec, 
należy wykonać następujące obliczenia:
●  12 500 zł (suma wynagrodzenia za 

okres od kwietnia do czerwca) × 
× 60% = 7500 zł,

●  7500 zł : 488 godzin (suma godzin 
przepracowanych od kwietnia do 
czerwca) = 15,37 zł,

●  15,37 zł × 50% (dodatek za pracę 
w godzinach nadliczbowych) = 7,69 zł,

●  7,69 zł x 15 godzin ryczałtu = 
= 115,35 zł.

Oprócz ryczałtowej zapłaty za nadgodziny 
Marek T. za lipiec 2013 r. powinien otrzy-
mać wynagrodzenie prowizyjne, które 
wypracował w ciągu całego miesiąca.

Pomniejszanie ryczałtu 
za absencje

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu 
Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy 
z 29 maja 2009 r. (sygn. GPP-110-4560-14/09/ 
/PE/RP) ryczałt za nadgodziny powinien być 
pomniejszany za dni absencji pracownika w pra-
cy (spowodowanej np. chorobą lub urlopem 
bezpłatnym) według zasad opisanych w tabeli 4.

Tabela 4. Zasady pomniejszenia ryczałtu

Przyczyna nieobecności w pracy Sposób kalkulacji zmniejszenia ryczałtu 
za nadgodziny

Absencja, za którą pracownikowi przysługuje 
świadczenie pieniężne w razie choroby, wy-
padku lub macierzyństwa.

 ● kwotę przyznanego ryczałtu dzielimy 
przez 30 (bez względu na to, ile dni ma 
dany miesiąc kalendarzowy),

 ● otrzymaną wartość mnożymy przez liczbę 
dni nieobecności pracownika spowodowa-
nej np. chorobą lub sprawowaniem opieki 
nad dzieckiem,

 ● wyliczony iloczyn odejmujemy od pełnej 
stawki ryczałtu.

Nieobecność w pracy (bez prawa do wyna-
grodzenia) z innych przyczyn niż choroba, 
wypadek lub macierzyństwo.

 ● dzielimy stawkę ryczałtu przez liczbę go-
dzin przypadających do przepracowania 
w danym miesiącu,

 ● mnożymy otrzymany wynik przez liczbę 
godzin absencji pracownika,

 ● wyliczoną wartość odejmujemy od ryczał-
tu należnego w pełnej wysokości.

system 
akordowy

absencja



Praca poza firmą – pracownicy mobilni i telepracownicy

18 | www.pgp.infor.pl

PRZYKŁAD

Robert S., zatrudniony na stanowisku 
serwisanta, otrzymuje co miesiąc pensję 
zasadniczą w wysokości 3000 zł oraz ry-
czałt za godziny nadliczbowe. Ryczałt 
ten za pracę wykonaną w czerwcu br. 
powinien wynieść 401,85 zł. Z powodu 
5 dni choroby Robert S. z tytułu ryczał-
tu powinien otrzymać pomniejszoną 
kwotę, którą należy obliczyć w następu-
jący sposób:
401,85 zł : 30 = 13,40 zł,
13,40 zł x 5 dni choroby = 67 zł,
401,85 zł – 67 zł = 334,85 zł.

Wyliczanie ekwiwalentu 
i wynagrodzenia 
za urlop wypoczynkowy

Przy obliczaniu ekwiwalentu i wynagro-
dzenia urlopowego dla pracowników mobil-
nych należy stosować ogólne zasady stosowa-
ne do wszystkich pracowników. Jednak 
w przypadku pracowników mobilnych praco-
dawca powinien zwrócić szczególną uwagę 
przede wszystkim na to, z jakiego okresu na-
leży uwzględniać wynagrodzenie przy ustala-
niu podstawy obliczeniowej. W razie znacz-
nych wahań wynagrodzenia średnia urlopowa 
ze składników zmiennych powinna być bo-
wiem liczona z okresu wydłużonego do 
12 miesięcy.

Zatrudnione w terenie osoby często otrzy-
mują zmienne elementy pensji, których wyso-
kość nieraz różni się znacząco w poszczegól-
nych okresach. Z tego względu pracodawcy 
muszą rozstrzygać, z ilu miesięcy ustalać pod-
stawę zapłaty za urlop wypoczynkowy. Po-
twierdził to Główny Inspektorat Pracy w sta-
nowisku z 9 sierpnia 2010 r. w sprawie 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 
(sygn. GPP-110-4560-50-1/10/PE/RP).

Niestety żaden przepis nie definiuje pojęcia 
znacznych wahań wysokości wynagrodzenia. 
W związku z tym kwestia ta powinna zostać 
uregulowana w przepisach wewnątrzzakła-
dowych, co pozwoli ujednolicić zasady stoso-
wane do wszystkich pracowników i uniknąć 
ewentualnych sporów.

PRZYKŁAD

Kwestię wahań wysokości wynagrodze-
nia pracodawca może uregulować, za-
mieszczając w regulaminie wynagra-
dzania następujący zapis:
„Za znaczne wahania wynagrodzenia 
w kontekście ustalania podstawy urlo-
powej uważa się różnice w jego wysoko-
ści w poszczególnych miesiącach prze-
kraczające 200%”.

Podstawą wyliczeń ekwiwalentu i wyna-
grodzenia urlopowego są składniki wynagro-
dzenia wypłacone pracownikowi w okresie 
3 lub 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzają-

Tabela 5. Sposób wliczania do podstawy ekwiwalentu i wynagrodzenia za urlop poszcze-
gólnych elementów płacy

Rodzaj składników wynagrodzenia
Sposób uwzględniania 

w podstawie wynagrodzenia 
urlopowego

Sposób uwzględniania 
w podstawie ekwiwalentu 

urlopowego

Stałe określone w stawce miesięcznej. W wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do 
świadczenia.

Zmienne należne za okresy nie 
dłuższe niż miesiąc (np. wynagro-
dzenie według stawki godzinowej, 
miesięczne premie regulaminowe, 
wynagrodzenie prowizyjne).

W przeciętnej wysokości 
wypłaconej w okresie 3 lub 
12 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc nabycia pra-
wa do świadczenia.

W przeciętnej wysokości 
wypłaconej w okresie 
3 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc nabycia pra-
wa do świadczenia.

Zmienne należne za okresy dłuższe 
niż miesiąc (np. premie kwartalne, 
półroczne, roczne).

Nie uwzględnia się. W średniej wysokości wy-
płaconej w okresie 12 mie-
sięcy bezpośrednio poprze-
dzających miesiąc nabycia 
prawa do świadczenia.

wynagrodzenie

ekwiwalent
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cych miesiąc nabycia prawa do tych świad-
czeń. Nie ma znaczenia, za jaki okres one 
przysługiwały.

PRZYKŁAD

Pracodawca wypłaca pracownikom 
pensje za dany miesiąc 10. dnia następ-
nego miesiąca. Z końcem czerwca br. 
pracodawca musi wypłacić jednemu 
z pracowników ekwiwalent za niewyko-
rzystany urlop. Pracownik otrzymywał 
zmienne premie regulaminowe. Ustala-
jąc ich wysokość, pracodawca powinien 
uwzględnić wynagrodzenie wypłacone 
w marcu, kwietniu i maju 2013 r., mimo 
że były to premie odpowiednio za luty, 
marzec i kwiecień.

Ustalając podstawę ekwiwalentu i wynagro-
dzenia urlopowego, pracodawca powinien rów-
nież pamiętać, że nie wszystkie elementy płacy 
pracownika powinny być brane pod uwagę. 
Różnorodność należności wypłacanych w ra-
mach stosunku pracy pracownikom mobilnym 
bywa dość duża i dlatego niezbędna jest odpo-
wiednia identyfikacja tych świadczeń, które nie 
wpływają na wysokość ekwiwalentu i wynagro-
dzenia za urlop wypoczynkowy.

Należy do nich zaliczyć:
 ● składniki wymienione w katalogu zawar-

tym w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wy-
płacania wynagrodzenia za czas urlopu 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – np.: jed-
norazowe lub nieperiodyczne wypłaty za 
spełnienie określonego zadania bądź 
za określone osiągnięcie, należności przy-
sługujące z tytułu udziału w zysku lub 
w nadwyżce bilansowej oraz nagrody z za-
kładowego funduszu nagród,

 ● premie uznaniowe nieposiadające charak-
teru roszczeniowego (wyrok Sądu Najwyż-
szego z 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 
17/00, OSNP 2002/3/77),

 ● wynagrodzenie otrzymywane przez pra-
cownika z innych źródeł niż stosunek pracy 
(wyrok Sądu Najwyższego z 4 marca 
2008 r., sygn. akt II PK 183/07, niepubliko-
wany), np. wynagrodzenie za umowy zle-
cenia i o dzieło,

 ● należności wypłacone celem zrekompenso-
wania zatrudnionemu poniesionych przez 

niego wcześniej wydatków, np.: diety i inne 
świadczenia przysługujące zatrudnionemu 
w związku z odbyciem podróży służbowej, 
ekwiwalenty za pranie i konserwację 
odzieży roboczej,

 ● świadczenia pozapłacowe, takie jak np. pa-
kiety medyczne finansowane przez zakład 
pracy czy bony z ZFŚS.
Większej uwagi w procesie kalkulowania 

wynagrodzenia urlopowego pracowników 
mobilnych wymaga również ustalenie właści-
wej liczby godzin, w czasie których podwład-
ny wykonywał pracę w okresie, z którego zo-
stała ustalona podstawa obliczeń. Wynika to 
z tego, że nie jest łatwo kontrolować czas pra-
cy osób pracujących w terenie i pozyskiwać 
wiedzę o dokładnej liczbie wypracowanych 
przez nie roboczogodzin.

Przypomnijmy, że przy ustalaniu liczby go-
dzin przepracowanych przez pracownika, 
istotnych z punktu widzenia obliczeń wyna-
grodzenia należnego za urlop, uwzględnia się 
wszystkie przepracowane dniówki, w tym 
niedziele, święta czy dni wolne od pracy wy-
nikające z przeciętnie pięciodniowego tygo-
dnia pracy.

PRZYKŁAD

Piotr B., zatrudniony na stanowisku 
specjalisty ds. sprzedaży na pełnym eta-
cie (w podstawowym systemie czasu 
pracy od poniedziałku do piątku), otrzy-
muje co miesiąc wynagrodzenie zasad-
nicze w wysokości 2500 zł brutto oraz 
prowizję. W związku ze stałym wykony-
waniem pracy poza siedzibą pracodaw-
cy od 1 maja 2013 r. przyznano mu 
pomniejszany za czas nieobecności 
w pracy ryczałt za nadgodziny. Faktycz-
ny czas pracy Piotra B. za okres od mar-
ca do maja br. (obliczony na podstawie 
przesłanych przez pracownika rapor-
tów) wyniósł 516 godzin, za które otrzy-
mał:
●  za 03/2013: 2500 zł płacy zasadni-

czej + 500 zł prowizji + 253 zł wyna-
grodzenia za nadgodziny,

●  za 04/2013: 2500 zł płacy zasadni-
czej + 400 zł prowizji + 193,20 zł wy-
nagrodzenia za nadgodziny + 600 zł 
nagrody uznaniowej, uzależnionej 
wyłącznie od swobodnej decyzji pra-
codawcy (składnik nieposiadający 
charakteru roszczeniowego),

urlop 
wypoczynkowy

odzież 
robocza
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●  za 05/2013: 2500 zł płacy zasadniczej 
+ 450 zł prowizji + 250 zł ryczałtu za 
nadgodziny.

W terminie od 10 do 14 czerwca Piotr B. 
przebywał na urlopie wypoczynkowym, 
za który przysługuje mu wynagrodzenie 
wyliczone w następujący sposób:
●  stawka za 1 godzinę urlopu ze skład-

ników stałych: 2500 zł : 160 godz. no-
minalnego czasu pracy z czerwca 
2013 r. = 15,63 zł,

●  stawka za 1 godzinę urlopu ze skład-
ników zmiennych: (500 zł + 253 zł + 
+ 400 zł + 193,20 zł + 450 zł + 
+ 250 zł) : 516 godzin faktycznie 
przepracowanych w okresie od marca 
do maja 2013 r. = 3,97 zł,

●  wynagrodzenie urlopowe: (15,63 zł + 
+ 3,97 zł) x 40 godz. urlopu = 784 zł.

Podstawa świadczeń 
chorobowych

Podstawę wymiaru zasiłku lub wynagro-
dzenia chorobowego pracownika mobilne-
go, podobnie jak innych ubezpieczonych, 
stanowi co do zasady przeciętna pensja 
wypła cona:

 ● za okres 12 miesięcy kalendarzowych po-
przedzających miesiąc, w którym wystąpiła 
niezdolność do pracy, lub

 ● za pełne miesiące kalendarzowe ubezpie-
czenia, w przypadku gdy zatrudnienie 
trwa krócej niż 12 miesięcy.
Chodzi tu o wynagrodzenie wypłacone 

w czasie nieprzerwanego ubezpieczenia cho-
robowego, w trakcie którego powstała nie-
zdolność do pracy, pomniejszone o potrącone 
przez pracodawcę z wynagrodzenia pracow-
nika składki na ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe oraz chorobowe.

Do podstawy wymiaru świadczeń chorobo-
wych nie wlicza się m.in. składników:

 ● w stosunku do których obowiązujące w fir-
mie przepisy wewnątrzzakładowe zawiera-
ją postanowienia o zachowywaniu do nich 
prawa za okresy niedyspozycji zdrowotnej 
i które są wypłacane za te okresy,

 ● na których przyznanie i wypłatę ewentual-
na absencja nie ma żadnego wpływu 
(mimo pobierania świadczenia chorobo-
wego pracownik dany składnik wynagro-
dzenia otrzymuje),

 ● nieuzależnionych bezpośrednio od indy-
widualnego wkładu pracy pracownika, ale 
od wyników grupy pracowników lub całe-

go zakładu pracy, wypłacanych niezależ-
nie od absencji pracownika, jeżeli wypłata 
dokonywana jest zarówno za okres wyko-
nywania pracy, jak i za okres pobierania 
świadczeń chorobowych (np. obliczana od 
obrotu całej firmy prowizja, która wypła-
cana jest wszystkim w jednakowej wyso-
kości).
Gdy konkretny element płacy przysługuje 

tylko do określonego terminu, wówczas nie 
uwzględnia się go przy ustalaniu podstawy 
wymiaru świadczeń chorobowych należnych 
za okres po tym terminie (art. 41 ust. 2 usta-
wy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2010 r. 
nr 77, poz. 512 z późn. zm. – dalej jako usta-
wa zasiłkowa).

PRZYKŁAD

Radosław W., pracujący w magazynie na 
stanowisku brygadzisty, do końca czerw-
ca 2013 r. otrzymywał pomniejszany za 
czas choroby dodatek funkcyjny w kwo-
cie 500 zł brutto. Od lipca dodatek ten 
został mu odebrany. Chorując na przeło-
mie czerwca i lipca br., powinien on 
otrzymać świadczenie chorobowe:
●  za czas czerwcowej niedyspozycji 

zdrowotnej wyliczone z uwzględnie-
niem ww. dodatku,

●  za okres choroby lipcowej skalkulowa-
ne z pominięciem dodatku.

W kontekście ustalania podstawy świad-
czeń chorobowych osób wykonujących obo-
wiązki służbowe w terenie szczególnie pro-
blematyczne może być rozstrzygnięcie tego, 
czy i ewentualnie w jaki sposób uwzględniać 
ryczałt za nadgodziny i prowizje.

Należny, obok wspomnianej podstawy, ry-
czałt za godziny nadliczbowe wliczany będzie 
wtedy, gdy nie jest wypłacany za okresy nie-
dyspozycji zdrowotnej. Ryczałt uwzględnia 
się w podstawie zasiłkowej:

 ● po uprzednim uzupełnieniu – jeśli jest po-
mniejszany za czas niezdolności do pracy 
proporcjonalnie,

 ● w kwocie faktycznie wypłaconej – gdy za 
okres absencji chorobowej zmniejszany jest 
w sposób inny niż proporcjonalny (np. kwo-
towo lub procentowo).
Podobnie jest z prowizją, która nie jest pła-

cona za czas choroby. W zależności od obo-
wiązujących reguł jej wypłaty przyjmuje się ją 

ubezpieczenie 
chorobowe

prowizja
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do podstawy wymiaru świadczeń chorobo-
wych:

 ● w wysokości faktycznie wypłaconej, jeżeli 
nie da się skalkulować „hipotetycznej” 
kwoty, jaką pracownik uzyskałby z tytułu 
prowizji, gdyby w danym miesiącu nie wy-
stąpiła niedyspozycja zdrowotna (np. gdy 
na poziom prowizji wpływa wyłącznie licz-
ba sprzedanych przez pracownika produk-
tów, a więc jej wysokość jest zależna 
m.in. od popytu),

 ● po uzupełnieniu, jeżeli prowizja jest po-
mniejszana proporcjonalnie (np. poprzez 
podzielenie kwoty, jaka przysługiwałaby za 
cały miesiąc, przez liczbę dni kalendarzo-
wych danego miesiąca, pomnożenie otrzy-
manej wartości przez liczbę dni choroby 
i odjęcie iloczynu od kwoty należnej za peł-
ny miesiąc).
Wymienionego uzupełnienia nie należy do-

konywać, gdy pracownik miał pomniejszony 
dany składnik wynagrodzenia wyłącznie 
z przyczyn nieusprawiedliwionych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Ryczałt za nadgodziny i prowizja powinny 
powiększać podstawę świadczeń chorobo-
wych, pod warunkiem że nie przysługują 
za czas absencji spowodowanych chorobą.

W razie braku postanowień w umowie 
o pracę lub wewnętrznych przepisach płaco-
wych zakładu o zachowywaniu prawa do 
konkretnego składnika wynagrodzenia za 
okresy pobierania świadczeń chorobowych 
uznaje się, że składnik taki wlicza się do 
podstawy ich wymiaru. Jeśli jednak powsta-
ną wątpliwości, a pracodawca udokumentu-
je, że wypłaca dany składnik płacowy za czas 
niedyspozycji zdrowotnej, mimo że nie za-
warł tej zasady w żadnym dokumencie, 
składnika tego nie należy uwzględniać przy 
wyliczeniach zasiłku lub wynagrodzenia 
chorobowego.

PRZYKŁAD

Marcin K., zatrudniony w pełnym wy-
miarze czasu pracy (w systemie podsta-
wowym) od 14 stycznia 2013 r. na sta-
nowisku serwisanta, chorował przez 
2 dni robocze w lutym 2013 r., a później 
przez 5 dni w czerwcu 2013 r. Z tego ty-
tułu przysługiwało mu prawo do wyna-
grodzenia chorobowego. Otrzymuje on

stałe miesięczne wynagrodzenie w wy-
sokości 3500 zł i ryczałt za nadgodziny 
w wysokości 600 zł pomniejszany pro-
porcjonalnie za czas niezdolności do 
pracy (miesięczna stała płaca i ryczałt 
po odjęciu składek ZUS wynoszą 
3537,89 zł). W lutym poza absencją 
chorobową miał 3 dni nieobecności nie-
usprawiedliwionej. W miesiącu tym sta-
ła płaca po pomniejszeniu za absencje 
wyniosła 2741,67 zł brutto, a ryczałt za 
nadgodziny – 470 zł brutto.
Obliczenie wysokości świadczenia cho-
robowego należnego Marcinowi K. za 
czerwiec będzie wyglądało następująco:
Krok 1. Uzupełnienie lutowej podstawy 
wymiaru wynagrodzenia za chorobę:
(2741,67 zł + 470 zł) – (13,71% × 
× 2741,67 + 470 zł) = 2771,35 zł,
2771,35 zł : 15 dni przepracowane w lu-
tym × 17 dni roboczych do przepraco-
wania w lutym, z wyłączeniem dni 
nieobecności nieusprawiedliwionej = 
= 3140,86 zł.
Krok 2. Ustalamy podstawę wymiaru 
wynagrodzenia za chorobę:
3140,86 zł + (3537,89 zł × 3 mies.) = 
= 13 754,53 zł.
Krok 3. Ustalamy przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie:
13 754,53 zł : 4 mies. = 3438,63 zł.
Krok 4. Obliczamy wysokość wynagro-
dzenia za chorobę z czerwca:
3438,63 zł × 80% = 2750,90 zł,
2750,90 zł : 30 = 91,70 zł,
91,70 zł × 5 dni = 458,50 zł.

Dowożenie pracowników 
mobilnych do pracy 
– aspekty podatkowe

Zdarza się, że pracodawcy zapewniają pra-
cownikom mobilnym dowóz do pracy. Obo-
wiązek rozpoznania przychodu z tego tytułu 
po stronie pracowników powstanie wyłącznie 
w sytuacji, w której możliwe jest ustalenie 
wysokości tego przychodu. Jak bowiem 
orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wy-
roku z 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 
1730/10:

(...) w przypadku gdy wartości świadczeń 
pracowniczych nie można przyporządkować 
do świadczeń uzyskiwanych przez konkretne-
go pracownika, brak jest podstaw do ustalenia 
dla niego kwoty przychodu uzyskanego z tytu-
łu finansowania przez pracodawcę kosztów 

zasiłek

dowóz 
do pracy
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dojazdów do i z pracy. Nie sposób stwierdzić 
bowiem, czy pracownik w istocie otrzymał 
określone świadczenie i jaka jest jego wartość. 
Wobec powyższego, w sytuacji gdy pracodaw-
ca ponosi opłaty związane z dowozem pracow-
ników do pracy, z którego pracownicy korzy-
stają nieodpłatnie, to brak jest podstaw do 
ustalenia przychodu z tego tytułu po stronie 
pracownika.

PRZYKŁAD

Firma budowlana wysyła pracowników 
na budowę oddaloną o 60 kilometrów 
od swojej siedziby. Miejsce to znajduje 
się wewnątrz obszaru określonego 
w umowach o pracę jako miejsce pracy, 
a w konsekwencji pracownicy pracujący 
na tej budowie nie znajdują się w po-
dróży służbowej.
W związku z koniecznością dojazdu 
pracowników na budowę firma zawarła 
umowę z przewoźnikiem. Umowa ta 
przewiduje, że za stałym (niezależnym 
od liczby przewożonych pracowników) 
wynagrodzeniem firma ta codziennie 
będzie podstawiała autobus, którym 
chętni pracownicy mogą bezpłatnie do-
jechać na budowę oraz wrócić. Liczba 
pracowników dojeżdżających w ten spo-
sób na budowę każdego dnia jest różna. 
W tej sytuacji – w świetle wskazanego 
powyżej wyroku Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego – u pracowników z ty-
tułu bezpłatnego dowożenia ich do pra-
cy nie powstają przychody ze świadczeń 
nieodpłatnych.

Wydatki poniesione przez pracodawcę na 
organizację dla pracowników dowozu do 
pracy stanowią dla niego koszt uzyskania 
przychodów. Stanowisko to potwierdził 
m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 
w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 
2011 r., sygn. IPPB3/423-854/10-2/JB, w któ-
rym czytamy, że:

Z przedstawionego we wniosku opisu zda-
rzenia przyszłego wynika, że struktura orga-
nizacyjna Spółki składa się z kilku Oddziałów 
na terenie całego kraju. W celu zapewnienia 
właściwej obsady, wykwalifikowanej kadry 
pracowników produkcyjnych, w dwóch Od-
działach Spółka planuje zorganizowanie pra-
cownikom, zamieszkałym w okolicznych miej-
scowościach, dojazdu do pracy i z powrotem 
wynajętym autokarem. Mając na uwadze po-

wyższe, stwierdzić należy, że wydatki związa-
ne z utrzymaniem zatrudnienia w Oddziałach 
Spółki na określonym poziomie służyć będą 
prawidłowemu funkcjonowaniu firmy, a tym 
samym osiąganiu przez Spółkę przychodów.

Świadczenie przez pracodawców usług 
dowozu pracowników do pracy może podle-
gać opodatkowaniu VAT (według stawki 8%, 
tj. stawki obowiązującej dla świadczenia 
usług transportu osób – zob. art. 41 ust. 2 
w zw. z poz. 157 załącznika nr 3 w zw. 
z art. 146a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Bez-
względnie dotyczy to odpłatnego świadcze-
nia usług dowozu pracowników do pracy. 
W przypadku dowozu nieodpłatnego to, czy 
dochodzi do opodatkowania VAT, zależy od 
okoliczności danego przypadku. Z wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej z 11 stycznia 2000 r. w sprawie 
C-285/98 wynika, że bezpłatny dowóz pra-
cowników do pracy nie podlega opodatko-
waniu, jeśli charakter prowadzonej przez 
podatnika działalności lub inne usprawiedli-
wione trudności wymuszają na nim zapew-
nienie transportu swoim pracownikom. 
W innych przypadkach bezpłatny dowóz 
pracowników do pracy podlega opodatko-
waniu VAT jako nieodpłatne świadczenie 
usług na cele osobiste pracowników.

Przykładem sytuacji, gdy w związku z do-
wozem pracowników nie dochodzi do opo-
datkowania VAT, jest dowożenie pracowni-
ków budowlanych na odległą budowę. Jak 
czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 września 
2011 r., sygn. ILPP1/443-858/11-2/KG:

Wnioskodawca świadczy usługi budowlane 
(...). Kilku pracowników zamieszkuje w nie-
wielkich miejscowościach oddalonych od siedzi-
by o ok. 100 km. W celu zapewnienia prawidło-
wego funkcjonowania firmy i punktualnego 
rozpoczęcia pracy Spółka zapewnia ww. pra-
cownikom bezpłatny transport (własnym środ-
kiem trwałym) z miejsca zamieszkania na teren 
aktualnie prowadzonej budowy. Z powyższego 
wynika, że w analizowanej sprawie charakter 
prowadzonej przez Spółkę działalności gospo-
darczej, tj. roboty budowlane w terenie, wymu-
sza niejako na pracodawcy zapewnienie pra-
cownikom transportu do miejsca pracy. 
Istnieją bowiem sytuacje, kiedy usługi trans-
portowe świadczone bezpośrednio przez pra-
codawcę lub nabyte od podmiotu trzeciego, 
świadczącego tego rodzaju usługi, są jedyną 
racjonalną możliwością dowozu pracowników 
do pracy. Wówczas usługi te służą de facto ce-
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lom prowadzonej przez pracodawcę działalno-
ści gospodarczej, a osobiste cele i korzyści pra-
cowników mają w takim przypadku znaczenie 
drugorzędne w stosunku do korzyści praco-
dawcy (korzyści gospodarczych). Należy za-
tem uznać, że w sprawie będącej przedmiotem 
wniosku nieodpłatne świadczenie usług dowo-
zu pracowników wykonywane jest do celów 
związanych z działalnością gospodarczą Spół-
ki. W konsekwencji hipoteza cyt. wyżej przepi-
su art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy nie zostanie wy-
pełniona i nieodpłatne świadczenie przez 
Spółkę usług dowozu pracowników nie podle-
ga opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług. Wnioskodawca nie jest zatem zobo-
wiązany do naliczania podatku należnego 
z tyt. świadczenia ww. usług.

Zwrot kosztów używania 
samochodu służbowego 
dla celów służbowych

Pracownikom mobilnym często oddawany 
jest do dyspozycji samochód służbowy. Jeże-
li pracownicy tacy ponoszą koszty używania 
samochodu służbowego (np. koszty paliwa), 
a następnie wydatki te są im zwracane przez 
pracodawcę, to stanowią dla pracodawcy 
koszt uzyskania przychodu. W związku 
z tym pojawia się pytanie: czy z tego tytułu 
u pracowników powstają przychody ze sto-
sunku pracy? Odpowiedź na to pytanie 
brzmi – nie. Jak czytamy w interpretacji in-
dywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 28 grudnia 2012 r., sygn. 
ILPB1/415-952/12-2/AP:

(...) w sytuacji gdy pracownicy będą wyko-
rzystywali samochody służbowe (będące wła-
snością Spółki) do wykonywania określonych 
czynności (zadań służbowych) w imieniu i na 
rzecz Spółki, i Spółka dokona zwrotu kosztów 
za paliwo oraz opłat przejazdowych i parkin-
gowych, pracownicy nie uzyskają przychodów 
z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych z tytułu pokrycia ww. kosztów eks-
ploatacyjnych. Zauważyć przy tym należy, że 
wydatki na paliwo, opłaty przejazdowe i par-
kingowe nie mają charakteru osobistego. Do-
tyczą wyłącznie pojazdu firmowego, stano-
wiącego element wyposażenia stanowiska 
służbowego. Tym samym po stronie Spółki nie 
powstanie obowiązek ustalenia przychodu 
podlegającego opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych z tytułu zwrotu 
kosztów za paliwo oraz kosztów opłat przejaz-
dowych i parkingowych.

Używanie samochodu 
służbowego dla celów 
prywatnych

Jeżeli pracownicy mobilni uprawnieni są 
do korzystania z samochodu służbowego dla 
celów prywatnych, powstaje u nich z tego ty-
tułu opodatkowany przychód z nieodpłat-
nych świadczeń, którego wysokość należy ob-
liczyć według zasad określonych w art. 11 
ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (art. 12 ust. 6 ustawy z 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych – t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 
z późn. zm.). Dotyczy to również co do zasa-
dy przypadków, gdy samochodem służbo-
wym pracownicy mobilni dojeżdżają z miej-
sca zamieszkania do miejsca wykonywania 
pracy. Z jednym, lecz istotnym wyjątkiem 
– gdy w miejscu zamieszkania pracownika 
lub w jego pobliżu pracodawca wyznaczył 
miejsce parkowania samochodu służbowego. 
W takich przypadkach nie dochodzi do po-
wstawania przychodów z nieodpłatnych 
świadczeń z tytułu dojazdu samochodem 
z miejsca zamieszkania do miejsca wykony-
wania pracy i z powrotem. Jak czytamy w in-
terpretacji indywidualnej Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 3 stycznia 2013 r., 
sygn. IPPB2/415-890/12-4/MK:

(...) przejazdy pracowników mobilnych samo-
chodem służbowym na trasie pomiędzy wyzna-
czonym miejscem zamieszkania lub w jego pobli-
żu (parkowania) a miejscem wykonywania pracy 
– o ile nie służą osobistym celom pracowników, 
lecz wykorzystywane są w ramach realizacji za-
dań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego 
świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, a zatem ich wartości nie można uważać za 
przychód pracowników ze stosunku pracy. Bank 
nie jest obowiązany do wystąpienia w roli płatni-
ka podatku dochodowego w związku z dojazdami 
pracowników mobilnych samochodami służbo-
wymi do i z miejsca wykonywania pracy (...).

MARIUSZ PIGULSKI
TOMASZ KRYWAN

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 1511 Kodeksu pracy
§ 1. Za pracę w godzinach nadliczbo-
wych, oprócz normalnego wynagrodze-
nia, przysługuje dodatek w wysokości:

samochód 
służbowy

miejsce 
zamieszkania
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1)  100% wynagrodzenia – za pracę 
w godzinach nadliczbowych przypa-
dających:
a)  w nocy,
b)  w niedziele i święta niebędące 

dla pracownika dniami pracy, 
zgodnie z obowiązującym go roz-
kładem czasu pracy,

c)  w dniu wolnym od pracy udzielo-
nym pracownikowi w zamian za 
pracę w niedzielę lub w święto, 
zgodnie z obowiązującym go roz-
kładem czasu pracy,

2)  50% wynagrodzenia – za pracę 
w godzinach nadliczbowych przypa-
dających w każdym innym dniu niż 
określony w pkt 1.

§ 2. Dodatek w wysokości określonej 
w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą 
godzinę pracy nadliczbowej z tytułu 
przekroczenia przeciętnej tygodniowej 
normy czasu pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym, chyba że przekrocze-
nie tej normy nastąpiło w wyniku pracy 
w godzinach nadliczbowych, za które 
pracownikowi przysługuje prawo do do-
datku w wysokości określonej w § 1.
§ 3. Wynagrodzenie stanowiące podsta-
wę obliczania dodatku, o którym mowa 
w § 1, obejmuje wynagrodzenie pra-
cownika wynikające z jego osobistego 
zaszeregowania określonego stawką go-
dzinową lub miesięczną, a jeżeli taki 
składnik wynagrodzenia nie został wy-
odrębniony przy określaniu warunków 
wynagradzania – 60% wynagrodzenia.
§ 4. W stosunku do pracowników wyko-
nujących stale pracę poza zakładem 
pracy wynagrodzenie wraz z dodat-
kiem, o którym mowa w § 1, może być 
zastąpione ryczałtem, którego wyso-
kość powinna odpowiadać przewidywa-
nemu wymiarowi pracy w godzinach 
nadliczbowych.

Jakie obowiązki 
ma pracodawca przy 
zatrudnianiu telepracownika
Jednym ze sposobów obniżenia kosztów 
zatrudnienia przez pracodawców jest 
możliwość stosowania telepracy. Dzięki 
tej formie zatrudnienia pracodawca ma 
mniejsze obowiązki w zakresie bhp niż 
w przypadku zwykłych pracowników. 
Nie musi bowiem zapewniać pracowni-
kom odpowiednich pomieszczeń pracy. 
Jednak zatrudnianie telepracowników 
wiąże się dla pracodawcy z licznymi obo-
wiązkami.

Telepraca nie jest odrębnym rodzajem sto-
sunku pracy. Osoby wykonujące pracę w for-
mie telepracy są pracownikami zatrudniony-
mi na podstawie umowy o pracę. Podstawowe 
cechy charakterystyczne dla telepracy odróż-
niające ją od zwykłego stosunku pracy to:

 ● regularność świadczenia pracy poza zakła-
dem pracy,

 ● świadczenie pracy przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej 
przez wymianę e-maili,

 ● przekazywanie przez telepracownika pra-
codawcy wyników pracy.
Zatrudnienie telepracowników, w odróż-

nieniu od tradycyjnych form zatrudniania 
pracowników, wymaga spełnienia przez pra-
codawcę pewnych warunków i wiąże się z do-
datkowymi specyficznymi obowiązkami.

Wprowadzenie telepracy

Aby zatrudniać telepracowników, praco-
dawca musi zawrzeć porozumienie w sprawie 
warunków stosowania telepracy z zakładową 
organizacją związkową (jeżeli funkcjonuje 
ona w zakładzie pracy) lub wprowadzić regu-
lamin telepracy (w przypadku gdy w zakładzie 
nie ma związków zawodowych). U pracodaw-
ców zatrudniających co najmniej 20 pra-
cowników, dla których istnieje obowiązek 
wprowadzenia regulaminu pracy, regulamin 
telepracy może stanowić jego część.

Tryb wprowadzania telepracy zależy zatem 
od tego, czy u pracodawcy działają zakłado-
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we organizacje związkowe. Możemy wyróż-
nić 3 sytuacje wprowadzenia telepracy 
(art. 676 Kodeksu pracy):

 ● pracodawca przedstawia projekt warun-
ków zatrudniania w formie telepracy 
wszystkim działającym u niego zakłado-
wym organizacjom związkowym i w firmie 
dochodzi do zawarcia porozumienia w za-
kresie wprowadzenia telepracy. Jeżeli nie 
jest możliwe uzgodnienie treści porozu-
mienia ze wszystkimi zakładowymi organi-
zacjami związkowymi, pracodawca uzgad-
nia treść porozumienia z organizacjami 
związkowymi reprezentatywnymi;

 ● w terminie 30 dni od dnia przedstawienia 
przez pracodawcę projektu porozumienia 
w sprawie zatrudniania w formie telepracy 
działającym u niego organizacjom związko-
wym nie dochodzi do zawarcia porozumie-
nia. W takim przypadku pracodawca sam 
określa warunki stosowania telepracy w re-
gulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte 
z zakładowymi organizacjami związkowymi 
w toku uzgadniania porozumienia;

 ● u pracodawcy nie działają zakładowe orga-
nizacje związkowe. W takiej sytuacji wa-
runki stosowania telepracy określa praco-
dawca w regulaminie, po konsultacji 
z przedstawicielami pracowników wyło-
nionymi w trybie przyjętym u danego pra-
codawcy.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia poniżej 20 pra-
cowników i nie wprowadził regulaminu 
pracy. U pracodawcy nie działają orga-
nizacje związkowe. Dwóch pracowni-
ków wyraziło chęć pracy w formie tele-
pracy i pracodawca chce przychylić się 
do ich prośby. W takiej sytuacji praco-
dawca jest zobowiązany przygotować 
projekt regulaminu telepracy, a następ-
nie skonsultować jego treść z przedsta-
wicielami pracowników wyłonionymi 
w przyjętym u niego trybie. Taka kon-
sultacja jest obowiązkowa, ale nie ma 
charakteru wiążącego dla pracodawcy.

Zawarcie umowy 
z telepracownikiem

Po ustaleniu warunków stosowania telepra-
cy w porozumieniu ze związkami lub po 
wprowadzeniu regulaminu telepracy, uzgod-

nienie z pracownikiem, że praca będzie wy-
konywana w warunkach telepracy, może na-
stąpić (art. 677 § 1 Kodeksu pracy):

 ● przy zawieraniu umowy o pracę – wów-
czas w umowie dodatkowo określa się 
warunki wykonywania pracy poza zakła-
dem oraz środki komunikacji elektronicz-
nej, za pomocą których praca będzie 
świadczona,

 ● w trakcie zatrudnienia – zmiana warun-
ków wykonywania zatrudnienia w formie 
telepracy może nastąpić na mocy porozu-
mienia stron, z inicjatywy pracownika lub 
pracodawcy.

PRZYKŁAD

Pracownik wystąpił z wnioskiem do 
pracodawcy o zatrudnienie w formie te-
lepracy. Zdaniem pracodawcy organiza-
cja pracy nie uzasadnia tej formy za-
trudnienia. Możliwość uwzględnienia 
wniosku zależy od uznania pracodawcy, 
w szczególności oceny przez niego po-
trzeb organizacyjnych zakładu w tym 
zakresie. Wniosek pracownika nie jest 
dla pracodawcy wiążący.

Pracodawca i telepracownik mogą po nadto, 
w odrębnej umowie, określić m.in. (art. 6711 
§ 2 Kodeksu pracy):

 ● zakres ubezpieczenia i zasady wykorzysty-
wania przez telepracownika sprzętu nie-
zbędnego do wykonywania pracy w formie 
telepracy, stanowiącego własność telepra-
cownika,

 ● zasady porozumiewania się pracodawcy 
z telepracownikiem, w tym sposób po-
twierdzania obecności telepracownika na 
stanowisku pracy,

 ● sposób i formę kontroli wykonywania pra-
cy przez telepracownika.
Szczegółowe określenie warunków wyko-

nywania pracy w formie telepracy pozwala 
uniknąć wielu problemów praktycznych, 
zwłaszcza związanych z pokrywaniem kosz-
tów używanego przez telepracownika sprzętu 
oraz dokonywaniem przez pracodawcę kon-
troli pracy telepracownika.

Jeżeli podjęcie pracy w formie telepracy na-
stąpiło w trakcie trwania zatrudnienia pra-
cownika, w terminie 3 miesięcy od dnia roz-
poczęcia telepracy każda ze stron może 
wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzesta-
nie wykonywania pracy w formie telepracy 
i przywrócenie poprzednich warunków wy-
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konywania pracy (art. 678 § 1 Kodeksu pra-
cy). Pracodawca i telepracownik ustalają ter-
min, od którego nastąpi przywrócenie 
poprzednich warunków wykonywania pracy, 
nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku. Jeżeli wniosek telepracownika zo-
stanie złożony po upływie tego terminu, pra-
codawca powinien – w miarę możliwości 
– uwzględnić ten wniosek (art. 678 § 2 Kodek-
su pracy). Po upływie 30-dniowego terminu 
przywrócenie przez pracodawcę poprzednich 
warunków wykonywania pracy może nastą-
pić w trybie wypowiedzenia zmieniającego 
(art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy).

 Brak zgody pracownika w trakcie zatrud-
nienia na zmianę warunków wykonywania 
pracy w formie telepracy, a także zaprzesta-
nie wykonywania pracy w formie telepracy 
w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pra-
cy w formie telepracy, nie mogą być przyczy-
ną uzasadniającą wypowiedzenie przez pra-
codawcę umowy o pracę (art. 679 Kodeksu 
pracy).

Nie jest również dopuszczalne powierzenie 
pracownikowi wykonywania pracy w formie 
telepracy na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu 
pracy, tj. powierzenia w przypadkach uzasad-
nionych interesem pracodawcy pracy innej 
niż określona w umowie o pracę, na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzo-
wym, pod warunkiem że nie powoduje to ob-
niżenia wynagrodzenia pracownika oraz od-
powiada jego kwalifikacjom.

Dodatkowe obowiązki 
informacyjne pracodawcy

W przypadku zatrudnienia pracownika 
w formie telepracy informacja o warunkach 
zatrudnienia, którą pracodawca przekazuje 
w ciągu 7 dni od przyjęcia do pracy nowego 
pracownika, musi obejmować dodatkowo co 
najmniej:

 ● określenie jednostki organizacyjnej praco-
dawcy, w której strukturze znajduje się sta-
nowisko pracy telepracownika,

 ● wskazanie osoby lub organu reprezentują-
cego pracodawcę, który jest jednostką orga-
nizacyjną, odpowiedzialnych za współpracę 
z telepracownikiem oraz upoważnionych do 
przeprowadzania kontroli w miejscu wyko-
nywania pracy.
Pracodawca przekazuje na piśmie telepra-

cownikowi powyższe informacje najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywa-
nia pracy w formie telepracy (art. 6710 § 2 Ko-
deksu pracy).

Obowiązki związane 
z zapewnieniem sprzętu 
dla telepracownika

Pracodawca jest zobowiązany:
 ● dostarczyć telepracownikowi sprzęt nie-

zbędny do wykonywania pracy w formie 
telepracy,

Przykład wniosku pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy 
i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy

........................................................
miejscowość, data

..........................................................
dane pracodawcy

........................................................
dane pracownika

1. Zgodnie z art. 678 § 1 k.p. wnoszę o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepra-
cy i przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia.

2. Niniejszy wniosek składam w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia podjęcia 
przez Pana/ią pracy w formie telepracy w trakcie zatrudnienia, co oznacza, że jest on dla 
obu stron wiążący.

3. Wnoszę o podjęcie uzgodnień z Pracodawcą w celu wspólnego ustalenia terminu, od 
którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy Jednocześnie in-
formuję, że po upływie 30-dniowego terminu od otrzymania niniejszego wniosku przywró-
cenie poprzednich warunków pracy nastąpi automatycznie z mocy prawa.

..................................................................
podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu

wniosek 
telepracownika

jednostka 
organizacyjna
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 ● ubezpieczyć sprzęt przekazany do wykony-
wania telepracy,

 ● pokryć koszty związane z instalacją, serwi-
sem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,

 ● zapewnić telepracownikowi pomoc tech-
niczną i niezbędne szkolenia w zakresie 
obsługi sprzętu.
Zamiast zapewnienia sprzętu, pracodawca 

i telepracownik mogą ustalić, że do wykony-
wania pracy w formie telepracy telepracow-
nik będzie wykorzystywał własny sprzęt. 
W takiej sytuacji telepracownikowi przysłu-
guje ekwiwalent pieniężny w wysokości okre-
ślonej w porozumieniu ze związkami lub re-
gulaminie telepracy (art. 6711 § 3 Kodeksu 
pracy). Przy ustalaniu wysokości ekwiwalen-
tu należy brać pod uwagę w szczególności 
normy zużycia sprzętu, jego udokumentowa-
ne ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego 
materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny 
rynkowe.

■ ZAPAMIĘTAJ
W ramach telepracy pracodawca może 
ustalić z pracownikiem na zasadach okre-
ślonych w odrębnej umowie, że będzie on 
korzystał przy wykonywaniu pracy z włas-
nego sprzętu.

Pracodawca jest zobowiązany określić zasa-
dy ochrony danych przekazywanych telepra-
cownikowi oraz przeprowadzić, w miarę po-
trzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie. 
Telepracownik potwierdza na piśmie zapo-
znanie się z zasadami ochrony danych oraz 
jest zobowiązany do ich przestrzegania.

Kontrola telepracownika 
i obowiązki pracodawcy 
w zakresie bhp

Pracodawca ma prawo kontrolować wyko-
nywanie pracy przez telepracownika w miej-
scu wykonywania pracy (art. 6714 § 1 Kodeksu 
pracy). W praktyce oznacza to, że upoważ-
niona przez pracodawcę osoba może przepro-
wadzić kontrolę w domu pracownika. Kon-
troli podlega wykonywanie pracy przez 
telepracownika oraz bezpieczeństwo i higie-
na warunków jej wykonywania. Ponadto 
uprawniona osoba może przeprowadzić 
w domu telepracownika inwentaryzację, kon-
serwację, serwis, instalację lub naprawy po-
wierzonego sprzętu (art. 6714 § 2 Kodeksu 
pracy).

Kontrola może mieć miejsce za uprzednią 
zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie 

albo za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, albo podobnych środków indywi-
dualnego porozumiewania się na odległość, 
np. telefonicznie.

■ ZAPAMIĘTAJ
Na przeprowadzenie kontroli w domu tele-
pracownika niezbędne jest uzyskanie jego 
uprzedniej, choćby telefonicznej, zgody.

Wykonywanie czynności kontrolnych nie 
może naruszać prywatności telepracownika 
i jego rodziny ani utrudniać korzystania z po-
mieszczeń domowych w sposób zgodny z ich 
przeznaczeniem.

Jeżeli praca jest wykonywana w domu tele-
pracownika, pracodawca realizuje wobec nie-
go, w zakresie wynikającym z rodzaju i wa-
runków wykonywanej pracy, kodeksowe 
obowiązki z zakresu bhp, z wyłączeniem:

 ● obowiązku dbałości o bezpieczny i higie-
niczny stan pomieszczeń pracy i wyposaże-
nia technicznego,

 ● utrzymywania obiektów budowlanych i po-
mieszczeń pracy,

 ● zapewnienia odpowiednich urządzeń hi-
gienicznosanitarnych.
Pierwszą kontrolę w zakresie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przeprowadza się, na 
wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem 
przez niego wykonywania pracy. Na dokony-
wanie kolejnej kontroli wymagana jest każdo-
razowa zgoda pracownika.

Inne obowiązki pracodawcy

Mimo odrębności dotyczących zarówno 
sposobu świadczenia pracy, jak i miejsca jej 
wykonywania pracownikowi świadczącemu 
pracę w formie telepracy przysługują – tak jak 
pozostałym pracownikom – wszystkie prawa 
wynikające ze stosunku pracy, np. prawo do 
urlopu wypoczynkowego, prawo do odpo-
czynków dobowych i tygodniowych, zapew-
nienie norm czasu pracy nieprzekraczających 
8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na 
tydzień.

Najwłaściwszym systemem czasu pracy 
przy wykonywaniu telepracy jest zadaniowy 
system czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy). 
W tym systemie pracownik sam decyduje, 
w jakich godzinach wykonuje pracę, nato-
miast pracodawca rozlicza go z wykonania 
zleconych zadań. Zadania te powinny być 
możliwe do wykonania w ramach norm czasu 
pracy obowiązujących danego pracownika. 
Jednak telepraca może być świadczona we 
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wszystkich systemach czasu pracy. Wybór da-
nego systemu czasu pracy zależy od rodzaju 
oraz potrzeb pracodawcy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Telepracownicy mogą wykonywać pracę 
w dowolnym systemie czasu pracy.

Pracodawca umożliwia telepracownikowi, 
na zasadach przyjętych dla ogółu pracowni-
ków, przebywanie na terenie zakładu pracy, 
kontaktowanie się z innymi pracownikami 
oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń 
pracodawcy, z zakładowych obiektów socjal-
nych i prowadzonej działalności socjalnej 
(art. 6716 Kodeksu pracy).

Na pracodawcy ciąży również obowiązek za-
pewnienia równego traktowania w zatrudnie-
niu i niedyskryminowania telepracownika.

MAŁGORZATA MĘDRALA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 676 Kodeksu pracy
§ 1. Warunki stosowania telepracy przez 
pracodawcę określa się w porozumieniu 

zawieranym między pracodawcą i zakła-
dową organizacją związkową, a w przy-
padku gdy u pracodawcy działa więcej 
niż jedna zakładowa organizacja związ-
kowa – w porozumieniu między praco-
dawcą a tymi organizacjami.
§ 2. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie 
treści porozumienia ze wszystkimi za-
kładowymi organizacjami związkowy-
mi, pracodawca uzgadnia treść porozu-
mienia z organizacjami związkowymi 
reprezentatywnymi w rozumieniu 
art. 24125a.
§ 3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia 
przedstawienia przez pracodawcę pro-
jektu porozumienia nie dojdzie do za-
warcia porozumienia, zgodnie z § 1 i 2, 
pracodawca określa warunki stosowa-
nia telepracy w regulaminie, uwzględ-
niając ustalenia podjęte z zakładowymi 
organizacjami związkowymi w toku 
uzgadniania porozumienia.
§ 4. Jeżeli u danego pracodawcy nie 
działają zakładowe organizacje związ-
kowe, warunki stosowania telepracy 
określa pracodawca w regulaminie, po 
konsultacji z przedstawicielami pracow-
ników wyłonionymi w trybie przyjętym 
u danego pracodawcy.

Zatrudnienie telepracownika 
– o czym należy pamiętać?
Pracownik ma prawo nie zgodzić się na 
propozycję telepracy złożoną ze strony 
swojego pracodawcy. Odmowa nie może 
być jednak podstawą do rozwiązania 
umowy z pracownikiem, pod warunkiem 
że pracodawca ma organizacyjne możli-
wości zatrudniania pracowników stacjo-
narnych.

Przypomnijmy, że telepraca to praca wyko-
nywana regularnie poza zakładem pracy, 
z wykorzystaniem środków komunikacji elek-
tronicznej w rozumieniu przepisów o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną (art. 675 § 1 
Kodeksu pracy). Jej wprowadzenie poprze-
dza wiele obowiązków. Dotyczą one jednak 
tylko telepracowników, a nie pracowników 
zatrudnionych na odległość na podstawie 
umów cywilnoprawnych.

Czynności związane z wprowadzeniem te-
lepracy można podzielić na dwa rodzaje. Po 
pierwsze, konieczne są działania z zakresu 
organizacji oraz zarządzania firmą i persone-
lem, które mają na celu dobór pracowników 
oraz ustalenie, czy i jakie czynności można 
zlecić w formie telepracy. Po drugie, należy 
spełnić niezbędne wymagania wskazane 
w przepisach Kodeksu pracy. Podstawowym 
warunkiem wykonywania telepracy jest do-
browolność.

Wprowadzenie telepracy może nastąpić 
wyłącznie:

 ● przy zawieraniu umowy o pracę,
 ● w trakcie zatrudnienia na podstawie porozu-

mienie stron (art. 677 § 1 Kodelsku pracy).
Powierzenie telepracy konkretnemu pra-

cownikowi czy pracownikom musi jednak 
zostać poprzedzone zawarciem porozumie-

zakład
 pracy

zarządzanie 
firmą
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nia w sprawie telepracy albo wydaniem re-
gulaminu telepracy.

Kiedy zawrzeć porozumienie, 
a kiedy wprowadzić 
regulamin

Pracodawca, który zamierza zatrudniać te-
lepracowników albo zaproponować swoim 
pracownikom przejście na telepracę, musi 
wprowadzić warunki stosowania telepracy 
w porozumieniu albo w regulaminie. Dotyczy 
to zarówno przypadku, gdy pracodawca za-
mierza sam stworzyć stanowisko telepracy, 
jak i skorzystać z oferty zewnętrznego e-cen-
trum itp.

Jeżeli u pracodawcy działają związki zawo-
dowe, warunki stosowania telepracy określa 
się w porozumieniu zawieranym między pra-
codawcą a związkami. Jeśli brak jest związ-
ków – pracodawca wydaje w tym zakresie re-
gulamin. A zatem porozumienie i regulamin 
różnią się od siebie jedynie sposobem wpro-
wadzenia telepracy, nie zaś pod względem 
treści. W obu dokumentach chodzi o ustale-
nie warunków stosowania telepracy. W prze-
pisach nie przewidziano sankcji dla praco-
dawcy, który wprowadzi telepracę bez 
zawarcia porozumienia albo bez wydania re-
gulaminu.

Pracodawca powinien negocjować i za-
wrzeć porozumienie ze wszystkimi działają-
cymi u niego zakładowymi i międzyzakłado-
wymi organizacjami związkowymi. Jeżeli nie 
jest możliwe uzgodnienie treści porozumie-
nia ze wszystkimi organizacjami, pracodawca 
uzgadnia treść porozumienia tylko z tymi re-
prezentatywnymi. Natomiast, w sytuacji gdy 
w terminie 30 dni od dnia przedstawienia 
przez pracodawcę projektu porozumienia nie 
dojdzie do jego zawarcia, pracodawca określa 
warunki stosowania telepracy w regulaminie. 
Uwzględnia wtedy ustalenia podjęte z organi-
zacjami związkowymi w toku uzgadniania 
porozumienia.

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają za-
kładowe organizacje związkowe, warunki sto-
sowania telepracy określa pracodawca w regu-
laminie. Powinien jednak skonsultować się 
z przedstawicielami pracowników wyłoniony-
mi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. 
Dotyczy to pracodawcy zatrudniającego kilku 
pracowników lub liczniejszą załogę. Nie wska-
zano zasad wyłaniania takiego przedstawiciel-
stwa (swobodna decyzja pracowników) oraz 
procedury postępowania, jeżeli pracownicy 
nie wybrali swoich przedstawicieli.

Jak zatrudnić telepracownika

Prawo pracy przewiduje dwie sytuacje. 
Pierwsza, gdy telepracownikiem staje się od 
razu nowo przyjęty pracownik, druga, gdy na 
takie zasady pracy godzi się pracownik pracu-
jący wcześniej u tego pracodawcy w ramach 
zwykłego stosunku pracy (gdy tzw. pracow-
nik stacjonarny przechodzi na telepracę).

W pierwszej sytuacji z telepracownikiem 
zawiera się umowę o telepracę, w której 
– oprócz elementów typowych dla każdej 
umowy o pracę, takich jak rodzaj pracy, wy-
nagrodzenie, miejsce pracy itp. – dodatkowo 
określa się warunki wykonywania pracy, cha-
rakterystyczne dla telepracy. Chodzi tu 
o wskazanie sposobu przekazywania wyni-
ków pracy i poleceń przełożonego, monito-
ring ilości i jakości pracy itp.

Wobec nowo przyjętego telepracownika 
pracodawca ma takie obowiązki jak wobec 
każdego innego nowego pracownika stacjo-
narnego. Należą do nich:

 ● skierowanie na wstępne badania,
 ● zapoznanie z regulaminem pracy oraz in-

nymi przepisami wewnątrzzakładowymi,
 ● zaznajomienie z obowiązkami pracowni-

czymi i sposobem ich wykonania,
 ● poinformowanie o ryzyku zawodowym,
 ● szkolenie w zakresie bhp i na stanowisku 

pracy,
 ● założenie akt osobowych,
 ● zapoznanie z zakresem informacji niezbęd-

nym w wykonywaniu danego rodzaju pra-
cy,

 ● wydanie obowiązkowej informacji o wa-
runkach zatrudnienia, które polega na spo-
rządzeniu na piśmie i wręczeniu pracowni-
kom tzw. informacji o porządku pracy.
W stosunku do telepracownika obowiązko-

wa informacja o warunkach zatrudnienia po-
winna obejmować dodatkowo (czyli oprócz 
standardowej treści) co najmniej:

 ● określenie jednostki organizacyjnej praco-
dawcy, w której strukturze znajduje się sta-
nowisko pracy telepracownika,

 ● wskazanie osoby lub organu, dokonują-
cych czynności w sprawach z zakresu pra-
wa pracy, odpowiedzialnych za współpracę 
z telepracownikiem oraz upoważnionych 
do przeprowadzania kontroli w miejscu 
wykonywania pracy.
Taka informacja, wręczona telepracowni-

kowi, podlega aktualizacji na ogólnych zasa-
dach.

W drugiej sytuacji z pracownikiem podpisuje 
się porozumienie o przejściu w trakcie zatrud-
nienia na telepracę. W czasie trwania zatrud-

regulamin

polecenia 
przełożonego
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nienia przejście na telepracę może nastąpić 
wyłącznie na mocy porozumienia stron, z ini-
cjatywy pracodawcy lub pracownika. Jeżeli 
z takim wnioskiem występuje pracownik, pra-
codawca powinien uwzględnić taki wniosek, 
ale tylko wówczas, gdy ma takie możliwości.

Natomiast gdy inicjatywa taka pochodzi od 
pracodawcy, pracownik ma prawo nie zgo-
dzić się na telepracę, przy czym pracodawca 
nie może z powodu tej odmowy wypowie-
dzieć pracownikowi umowy o pracę.

Jednak wypowiedzenie umowy jest możli-
we wyjątkowo, jeżeli po stronie pracodawcy 
istnieją przyczyny np. organizacyjne, które 
uniemożliwiają zatrudniania w „zwykły spo-
sób”. Wówczas zwolnienie to będzie rozwią-
zaniem umowy z przyczyn niedotyczących 
pracownika. Jeżeli w takiej sytuacji praco-
dawca zatrudnia co najmniej 20 pracowni-
ków, znajdzie tu zastosowanie ustawa o zwol-
nieniach grupowych i pracodawca będzie 
musiał wypłacić pracownikowi odprawę.

Przykładowy wzór umowy o telepracę

UMOWA O TELEPRACĘ

zawarta w dniu  ...................................................................................................................
                                                                                                             (data zawarcia umowy)

między Pracodawcą  ............................................................................................................
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę 

albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a Pracownikiem  ..................................................................................................................
                                                                     (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)
na  .......................................................................................................................................

      (okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
1) rodzaj umówionej pracy  ............................................................................................

                                                     (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2)  ..................................................................................................................................
    (określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, 

    w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika) 

3)  praca będzie wykonywana poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komuni-
kacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

4) miejsce wykonywania pracy:  .....................................................................................
(np. miejscem wykonywania pracy będzie 
miejsce zamieszkania pracownika, adres)

5) wymiar czasu pracy ....................................................................................................
                                      (cały etat/część etatu) 

6) wynagrodzenie ..........................................................................................................
                                        (składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

7) inne warunki zatrudnienia  ........................................................................................
                                                                          (np. obowiązki pracodawcy względem telepracownika dotyczące 

                                                                          np. zapewnienia sprzętu do pracy, uprawnienia pracodawcy dotyczące                                                                                                                                        
                                                                          przeprowadzania kontroli w miejscu pracy telepracownika)

8)  ..................................................................................................................................
(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy,

 których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, 
do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*)

2. Termin rozpoczęcia pracy . ..............................................................................................

.............................................................                    ...........................................................
 (podpis pracodawcy lub osoby   (data i podpis pracownika)
 reprezentującej pracodawcę 
 albo osoby upoważnionej do składania  
 oświadczeń w imieniu pracodawcy)

___________________
* Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

wypowiedzenie

odprawa
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Istotne jest to, że telepracy nie można wpro-
wadzić w drodze wypowiedzenia warunków 
pracy lub płacy, czy też powierzyć jej przejścio-
wo na okres do 3 miesięcy w roku.

Po zawarciu porozumienia, najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia przez pracownika wyko-
nywania pracy w formie telepracy, pracodaw-
ca powinien przekazać na piśmie telepracow-
nikowi następujące informacje:

 ● określenie jednostki organizacyjnej praco-
dawcy, w której strukturze znajduje się sta-
nowisko pracy telepracownika,

 ● wskazanie osoby lub organu, dokonują-
cych czynności w sprawach z zakresu pra-
wa pracy, odpowiedzialnych za współpracę 
z telepracownikiem oraz upoważnionych 
do przeprowadzania kontroli w miejscu 
wykonywania pracy.

Określenie zasad 
ochrony danych 
przekazywanych 
telepracownikowi

Telepracownik ma takie same prawa i obo-
wiązki co zwykły pracownik. Jednak specyfika 
telepracy wymusza wprowadzenie dodatko-
wych zobowiązań zarówno wobec telepracow-
nika, jak i pracodawcy. 

Przede wszystkim obie strony umowy o tele-
pracę mają obowiązek przekazania sobie in-
formacji niezbędnych do porozumiewania się 
na odległość. Ponadto pracodawca ma obo-
wiązek określić zasady ochrony danych prze-
kazywanych telepracownikowi (np. w umo wie 
o pracę) oraz przeprowadzić, w miarę po-
trzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

Reguły te można ustalić w umowie o pracę 
albo w odrębnym dokumencie. Zapoznanie 
się z tymi zasadami telepracownik potwier-
dza na piśmie, a następnie jest zobowiązany 
do ich przestrzegania.

Dodatkowa umowa 
o wzajemnych obowiązkach 
pracodawcy i telepracownika

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę do-
datkowe obowiązki związane z zapew-
nieniem telepracownikowi odpowiedniego 
sprzętu. Jednak pracodawca może zostać 
zwolniony z tych obowiązków, pod warun-
kiem zawarcia z pracownikiem dodatkowej 
umowy. Umowa ta miałaby dotyczyć dostar-
czenia, instalacji, eksploatacji, konserwacji 
i naprawy sprzętu.

W dodatkowej umowie można określić rów-
nież inne kwestie związane z telepracą, np.:

 ● formę (sposób, zasady) kontaktowania się 
pracodawcy z telepracownikiem, w tym 
sposób potwierdzania obecności telepra-
cownika na stanowisku pracy,

 ● sposób przeprowadzania kontroli pracy 
wykonywanej przez telepracownika,

 ● zakres ubezpieczenia oraz zasady wyko-
rzystywania przez telepracownika sprzętu 
niezbędnego do wykonywania pracy w for-
mie telepracy, stanowiącego własność pra-
cownika. Pracownik ma prawo wówczas do 
ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 
określonej w porozumieniu, regulaminie 
lub w tej dodatkowej umowie.

Kontrola telepracownika

Pracodawca ma prawo kontrolować wyko-
nywanie pracy przez telepracownika w miej-
scu wykonywania pracy. Przy czym obowią-
zują szczególne warunki kontroli, jeżeli 
miejscem telepracy jest dom pracownika.

Gdy miejscem pracy telepracownika jest 
jego dom, można kontrolować wykonywanie 
pracy, warunki bhp oraz sprzęt w celu jego in-
wentaryzacji, konserwacji, instalacji serwisu 
lub naprawy, ale muszą być przy tym spełnio-
ne następujące warunki:

 ● zgoda pracownika poprzedzająca kontrolę, 
wyrażona na piśmie albo za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej albo po-
dobnych środków indywidualnego porozu-
miewania się na odległość,

 ● dostosowanie sposobu przeprowadzania 
kontroli do miejsca wykonywania pracy i jej 
charakteru, nie można naruszać prywatno-
ści telepracownika i jego rodziny ani utrud-
niać korzystania z pomieszczeń domowych 
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
Gdy telepraca wykonywana jest w domu, 

pierwszą kontrolę w zakresie bhp przeprowa-
dza się na wniosek telepracownika, przed roz-
poczęciem przez niego wykonywania pracy.

Rezygnacja z telepracy

W przepisach przewidziano możliwość za-
przestania wykonywania telepracy jedynie 
w przypadku, gdy pracownik przeszedł na te-
lepracę w trakcie zatrudnienia, a następnie 
któraś ze stron rozmyśliła się. Nie oznacza to 
jednak, że istnieje przymus telepracy, jeśli zo-
stała przyjęta przez nowo zatrudnionego pra-
cownika przy zawieraniu umowy o pracę. 

ochrona
 danych

stanowisko 
pracy
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Chodzi jedynie o konieczność zastosowania 
w stosunku do pracownika, wymienionego 
na wstępie, zwykłej procedury zmiany wa-
runków pracy, a nie specjalnej lub uprosz-
czonej.

W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia 
pracy w formie telepracy w trakcie zatrud-
nienia (czyli w wyniku zawarcia porozumie-
nia zmieniającego między pracodawcą a pra-
cownikiem), zarówno telepracownik, jak 
i pracodawca mogą wystąpić z wnioskiem 
o zaprzestanie wykonywania pracy w formie 
telepracy i przywrócenie poprzednich wa-
runków wykonywania pracy. Wniosek jest 
wiążący, co oznacza, że druga strona musi 
się do niego dostosować. Następnie telepra-
cownik i pracodawca wspólnie ustalają ter-
min, od którego nastąpi przywrócenie po-
przednich warunków wykonywania pracy. 
Nie może być on dłuższy niż 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku.

W przepisach nie wskazano, jak należy po-
stąpić, gdyby strony nie osiągnęły porozumie-
nia w sprawie ww. terminu. Nie odniesiono 
się także do problemu, gdy pracodawca 
w wyniku rezygnacji pracownika poniesie 
straty w związku z inwestycją w stanowisko 
telepracy (sprzęt, oprogramowanie, zabez-
pieczenia itd.).

Gdy pracownik spóźni się z wnioskiem 
i złoży go po upływie 3 miesięcy, wówczas nie 
jest on wiążący, ale pracodawca w miarę 
możliwości powinien go uwzględnić. Nato-
miast jeśli to pracodawca spóźni się z wnio-
skiem, to przywrócenie przez niego poprzed-
nich warunków wykonywania pracy może 
nastąpić w trybie wypowiedzenia zmieniają-
cego. Możliwe jest także zawarcie porozu-
mienia zmieniającego. To rozwiązanie jest 
bardziej korzystne dla pracodawcy, gdyż nie 
stosuje się do niego – inaczej niż do wypowie-
dzenia zmieniającego – odpowiednio przepi-
sów o wypowiedzeniu umowy o pracę. Za-
przestanie wykonywania pracy w formie 
telepracy na ww. zasadach nie może stanowić 
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie 
przez pracodawcę umowy o pracę.

Powyżej przedstawiony tryb zaprzestania 
wykonywania pracy w formie telepracy doty-
czy tylko sytuacji, gdy pracownik zmienił for-
mę zatrudnienia w trakcie trwania stosunku 
pracy. Takiej możliwości nie mają: nowo za-
trudniony telepracownik i pracodawca wobec 
niego. Oznacza to, że jeżeli telepracownik 
chciałby wykonywać pracę w zwykły sposób, 
powinien złożyć propozycję zmiany warun-
ków pracy na mocy porozumienia stron, 
a pracodawca może, lecz nie musi jej przyjąć. 

Natomiast pracodawca może zaproponować 
pracownikowi porozumienie zmieniające, 
a w razie braku zgody telepracownika – doko-
nać wypowiedzenia zmieniającego.

EWA DRZEWIECKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 6711 Kodeksu pracy
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1)  dostarczyć telepracownikowi sprzęt 

niezbędny do wykonywania pracy 
w formie telepracy, spełniający wy-
magania określone w rozdziale IV 
działu dziesiątego,

2)  ubezpieczyć sprzęt.
3)  pokryć koszty związane z instalacją, 

serwisem, eksploatacją i konserwa-
cją sprzętu,

4)  zapewnić telepracownikowi pomoc 
techniczną i niezbędne szkolenia 
w zakresie obsługi sprzętu

– chyba że pracodawca i telepracownik 
postanowią inaczej, w odrębnej umo-
wie, o której mowa w § 2.
§ 2. Pracodawca i telepracownik mogą, 
w odrębnej umowie, określić w szcze-
gólności:
1)  zakres ubezpieczenia i zasady wyko-

rzystywania przez telepracownika 
sprzętu niezbędnego do wykonywa-
nia pracy w formie telepracy, stano-
wiącego własność telepracownika, 
spełniającego wymagania określone 
w rozdziale IV działu dziesiątego,

2)  zasady porozumiewania się praco-
dawcy z telepracownikiem, w tym 
sposób potwierdzania obecności te-
lepracownika na stanowisku pracy,

3)  sposób i formę kontroli wykonywa-
nia pracy przez telepracownika.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 
pkt 1, telepracownikowi przysługuje 
ekwiwalent pieniężny w wysokości 
określonej w porozumieniu lub regula-
minie, o których mowa w art. 676, lub 
w umowie, o której mowa w § 2. Przy 
ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze 
się pod uwagę w szczególności normy 
zużycia sprzętu, jego udokumentowane 
ceny rynkowe oraz ilość wy korzysta ne-
go materiału na potrzeby pracodawcy 
i jego ceny rynkowe.

oprogramowanie

wypowiedzenie 
zmieniające
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Jakie korzyści dla pracodawców 
wynikają z zatrudniania 
telepracowników
Telepraca polega na wykonywaniu pracy 
regularnie poza zakładem pracy, a jej 
efekty są przekazywane pracodawcy za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej. Zatrudnianie telepracowników 
jest zazwyczaj dla pracodawcy korzystne 
i znacznie przewyższa początkowe nakła-
dy, jakie zatrudniający ponosi na tę formę 
pracy. Zatem, aby ograniczyć kosz ty dzia-
łalności firmy, zamiast reduko  wać zatrud-
nienie, może warto pomyśleć o oszczęd-
nościach, jakie daje telepraca.

Z definicji stosunku pracy wynika, że praca 
jest świadczona pod nadzorem (kierownic-
twem) pracodawcy (art. 22 Kodeksu pracy). 
Pogląd, zakładający, że praca może być efek-
tywnie wykonywana tylko w miejscu pracy 
rozumianym jako siedziba pracodawcy, co 
umożliwia stałe kontrolowanie pracownika, 
jest cały czas aktualny w przeważającej części 
świadomości pracodawców. Faktem jest, że 
charakter części prac (zawodów) świadczo-
nych przez pracowników wymaga wykony-
wania jej w siedzibie pracodawcy lub w in-
nym miejscu wskazanym do jej wykonywania. 
Rozwój technologii umożliwiającej porozu-
miewanie się na odległość, a także przekazy-
wanie wyników pracy za pomocą np. poczty 
elektronicznej, sprawił, że część zawodów czy 
czynności określonych kategorii pracowni-
ków może być z powodzeniem wykonywana 
np. w domu. Takie rozwiązanie jest najczęś-
ciej korzystne zarówno dla pracownika, jak 
i przede wszystkim dla pracodawcy.

Jednak nie zawsze warunki pozwalają pra-
codawcy na zatrudnianie telepracowników. Ta 
forma zatrudnienia może mieć zastosowanie 
wszędzie, gdzie pracownik może wyniki swo-
jej pracy przekazywać regularnie drogą elek-
troniczną. W formie telepracy mogą zatem 
pracować przedstawiciele np. wolnych zawo-
dów (prawnicy, dziennikarze, informatycy).

Korzyści finansowe

Podstawowym rodzajem korzyści, jakie wią-
żą się z zatrudnianiem telepracowników, jest 
redukcja kosztów prowadzenia działalności, 

w tym kosztów zatrudniania pracowników. Po-
wszechnie przyjmuje się, że oszczędności pra-
codawcy z tytułu zatrudniania pracowników 
w ramach telepracy mogą sięgać nawet do 40% 
ponoszonych przez pracodawcę kosztów za-
trudnienia. Prowadzenie działalności w typo-
wej postaci wiąże się często z koniecznością wy-
najmu nieruchomości, w której pracownicy 
świadczą pracę – np. powierzchni biurowych. 
Powoduje to zazwyczaj znaczne koszty, szcze-
gólnie w dużych aglomeracjach miejskich. Do 
ceny wynajmu dochodzą z reguły koszty stałych 
opłat (prąd, woda, sprzątanie, parking itp.).

PRZYKŁAD

Pracodawca prowadzący działalność wy-
dawniczą chce rozszerzyć swoją działal-
ność. Wiąże się to z koniecznością za-
trudnienia dodatkowych pracowników 
na stanowisku redaktorów. Dotychczaso-
wa powierzchnia biurowa wynajmowa-
na przez pracodawcę uniemożliwia zor-
ganizowanie stanowisk pracy nowym 
osobom. Ponadto nie ma możliwości wy-
najęcia dodatkowej powierzchni w biu-
rowcu, w którym pracodawca prowadzi 
działalność. W związku z tym praco-
dawca postanowił, że nowo zatrudnio-
ne osoby będą świadczyły pracę w domu 
w ramach telepracy. Takie rozwiązanie 
pozwoliło na zaoszczędzenie jednorazo-
wego wydatku na poszukiwanie nowej 
siedziby pracodawcy, która by pomieści-
ła dodatkowych pracowników, a także 
wydatków stałych związanych z wynaj-
mem dodatkowej powierzchni.

Tak samo zakup nieruchomości, w której 
miałaby się odbywać praca, będzie dla praco-
dawcy dużym wydatkiem.

Zadaniowy czas pracy 
dla telepracowników

Pracodawca, chcąc dodatkowo ograniczyć 
koszty prowadzenia działalności, może wpro-

siedziba 
pracodawcy

nieruchomość
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wadzić dla telepracowników zadaniowy sys-
tem czasu pracy, w ramach którego pracow-
nik sam będzie decydował np. o godzinie 
rozpoczęcia i zakończenia pracy (art. 140 Ko-
deksu pracy). W tym systemie do pracownika 
będzie należało rozplanowanie sobie czasu 
pracy w taki sposób, aby terminowo realizo-
wał powierzone mu zadania. Jednego dnia 
będzie więc świadczył pracę np. 6 godzin, 
innego – jeżeli zajdzie taka konieczność 
– np. 10 godzin. Zastosowanie zadaniowego 
czasu pracy w stosunku do telepracowników 
pozwala zatem zredukować koszty praco-
dawcy związane z wypłacaniem dodatków za 
godziny nadliczbowe.

Jednak samo wykonywanie pracy w ra-
mach zadaniowego systemu czasu pracy nie 
spowoduje automatycznie niemożności po-
wstawania godzin nadliczbowych. Pracodaw-
ca powinien bowiem ustalić z pracownikiem 
zadania służbowe w taki sposób, aby zatrud-
niony miał realną i obiektywną możliwość 
wykonania ich w ramach obowiązującego go 
wymiaru czasu pracy. 

W przypadku gdy nałożone do wykonania 
zadania są niewspółmiernie duże w stosunku 
do wymiaru czasu pracy pracownika, nie 
można wykluczyć powstania godzin nadlicz-
bowych.

Mniej obowiązków bhp 
dla pracodawców 
zatrudniających 
telepracowników

Kolejnym przejawem oszczędności praco-
dawcy stosującego telepracę jest to, że w sto-
sunku do pracownika świadczącego pracę 
w domu odpada część obowiązków z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 6717 Ko-
deksu pracy). Pracodawca nie musi wówczas 
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomiesz-
czeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbioro-
wej i ich stosowanie zgodnie z przeznacze-
niem. 

Dodatkowo nie ma obowiązku zapewnie-
nia, aby budowa lub przebudowa obiektu bu-
dowlanego, w którym przewiduje się po-
mieszczenia pracy, była wykonywana na 
podstawie projektów uwzględniających wy-
magania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto pracodawca nie ma obowiązku za-
pewnienia telepracownikowi świadczącemu 
pracę w domu odpowiednich urządzeń higie-
nicznosanitarnych. Tym samym zatrudniają-
cy nie musi ponosić kosztów związanych z in-

stalacją, bieżącą obsługą oraz serwisowaniem 
tych urządzeń.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca zatrudniający telepracowni-
ków ma mniej obowiązków w zakresie bhp 
w stosunku do tych pracowników, niż do 
pracowników wykonujących pracę w fir-
mie.

Mniej absencji 
– więcej wydajności

Telepracownicza forma świadczenia pracy 
jest również doskonałym rozwiązaniem dla 
kobiet w ciąży, które – uwzględniając korzy-
ści mniej sformalizowanego czasu pracy tele-
pracownika – mogą zrezygnować z przejścia 
na zwolnienie lekarskie. 

Telepraca może się okazać również ciekawą 
alternatywą dla urlopu wychowawczego. Ko-
rzyści dla pracodawcy są wówczas oczywiste 
– nie ma potrzeby zapewnienia zastępstwa ta-
kiego pracownika, a więc pracodawca unika 
kosztów rekrutacji, szkoleń czy następnie 
wdrażania nowego pracownika.

Czas pracy telepracownika jest mało sfor-
malizowany. Powoduje to, że zatrudniony 
może optymalnie go dostosować i wykorzy-
stać do realizacji zadań służbowych, co 
w praktyce przekłada się na jakość i większą 
wydajność pracy.

Łatwiejsze pozyskanie 
specjalistów

Fakt, że telepracownik może świadczyć 
pracę np. w domu znajdującym się nawet na 
drugim końcu kraju, sprawia, że pracodawca 
ma swobodną możliwość pozyskania specjali-
stów spoza miejscowości czy nawet regionu, 
w którym znajduje się jego siedziba. Zatrud-
nianie specjalistów o wysokich kwalifikacjach 
ma przełożenie na wzrost konkurencyjności 
i rentowności prowadzonej działalności.

Zatrudniając pracowników z różnych regio-
nów, należy zwrócić uwagę na dodatkowy 
aspekt ekonomiczny takiej decyzji. Często 
pracodawca, zatrudniając telepracownika 
z innego regionu, kieruje się tym, że w części 
kraju, w której zamieszkuje potencjalny tele-
pracownik, są mniejsze oczekiwania finanso-
we (czemu sprzyja np. większe bezrobocie 
w danym regionie). Powoduje to, iż istnieje 
możliwość zaoszczędzenia na wynagrodze-
niach dla pracowników. Należy do tego jed-

koszty 
pracodawcy

zadania 
służbowe
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nak podchodzić z ostrożnością, aby w przy-
padku zatrudniania kilku telepracowników 
wykonujących takie same zadania, ale w róż-
nych regionach z różnym wynagrodzeniem, 
nie narazić się na zarzut nierównego trakto-
wania w zakresie wynagradzania. Różnico-
wanie w zakresie wynagradzania będzie jed-
nak usprawiedliwione, jeżeli pracodawca 
wykaże, iż kierował się obiektywnymi powo-
dami.

■ ZAPAMIĘTAJ
Stosowanie telepracy ułatwia pracodaw-
com pozyskiwanie pracowników o wyso-
kich kwalifikacjach.

Ograniczenie negatywnych 
relacji między pracownikami

U pracodawców zatrudniających wielu pra-
cowników istnieje większe ryzyko występo-
wania konfliktów między pracownikami, któ-
re często nie są bez znaczenia dla ilości 
i jakości świadczonej pracy oraz postrzegania 
firmy na zewnątrz. Prawdopodobieństwo za-
istnienia takich sytuacji maleje wraz ze 
zmniejszaniem się liczby pracowników za-
trudnionych w jednym miejscu pracy, czemu 
sprzyja telepracownicza forma zatrudnienia. 

Telepraca może być również dobrym sposo-
bem na ograniczenie zjawiska mobbingu czy 
np. molestowania seksualnego. Może mieć 
też znaczenie na wypadek ewentualnej odpo-
wiedzialności odszkodowawczej pracodawcy 
w tym zakresie.

SEBASTIAN KRYCZKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 6715 Kodeksu pracy 
§ 1. Telepracownik nie może być trakto-
wany mniej korzystnie w zakresie na-
wiązania i rozwiązania stosunku pracy, 
warunków zatrudnienia, awansowania 
oraz dostępu do szkolenia w celu pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych niż 
inni pracownicy zatrudnieni przy takiej 
samej lub podobnej pracy, uwzględnia-
jąc odrębności związane z warunkami 
wykonywania pracy w formie telepracy.
§ 2. Pracownik nie może być w jakikol-
wiek sposób dyskryminowany z powodu 
podjęcia pracy w formie telepracy, jak 
również odmowy podjęcia takiej pracy.

Telepraca 
a koszty zatrudnienia
Świadczenie usług w formie telepracy 
wiąże się z określonymi kosztami, które 
pracodawca musi ponieść w związku 
z tym, że zatrudnia pracownika. Jednak 
korzystanie z tej formy zatrudnienia 
oznacza również oszczędności – wynika-
ją one np. z braku konieczności wyposa-
żenia stanowiska pracy.

Telepraca nie zastępuje klasycznego sto-
sunku pracy, stanowi raczej jego uzupełnie-
nie, jako szczególny sposób wykonywania 
pracy. Kodeks pracy w art. 675 § 2 wskazuje, 
że telepracownikiem jest pracownik, który 
wykonuje pracę w warunkach telepracy 
i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, 
w szczególności za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej.

Telepracownik jest pracownikiem w pełnym 
tego słowa znaczeniu i dlatego mają do niego 

zastosowanie wszystkie przepisy prawa pracy, 
w szczególności Kodeksu pracy, a także wszel-
kie unormowania odnoszące się do pracowni-
ków. W związku z powyższym w zakresie kosz-
tów pracy ponoszonych przez pracodawcę 
z tytułu np. ubezpieczeń społecznych czy też 
rozliczeń podatkowych telepraca nie różni się 
od zwykłej formy wykonywania pracy.

Jeżeli więc pracodawca zatrudnia pracow-
nika na zasadzie telepracy, to ma wobec nie-
go takie same zobowiązania jak każdy inny 
pracodawca. Dotyczy to w szczególności 
obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę 
oraz opłacenia wszystkich składek na ubez-
pieczenia społeczne i zaliczek na podatek 
dochodowy.

Telepracownikowi przysługuje bowiem wy-
nagrodzenie za pracę na zasadach określo-
nych dla innych zatrudnionych. W taki sam 
sposób jest on rozliczany – odprowadzane są 

miejsce
 pracy

składki



Praca poza firmą – pracownicy mobilni i telepracownicy

36 | www.pgp.infor.pl

takie same składki ZUS i zaliczki podatkowe 
jak w przypadku innych zatrudnionych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Do telepracowników, mimo niewykonywa-
nia pracy „w zakładzie”, odnoszą się 
wszystkie przepisy prawa pracy obowiązu-
jące u danego pracodawcy – jeżeli jest on 
zobowiązany do ich wydania. W szczegól-
ności dotyczy to zasad organizacji pracy, 
zawartych w regulaminie pracy (zwłaszcza 
godzin rozpoczęcia i zakończenia czynno-
ści służbowych), oraz wynagrodzeń okre-
ślonych w regulaminach wynagradzania.

Obowiązkowe koszty 
po stronie pracodawcy

Obecnie unormowania dotyczące telepracy 
nakładają na pracodawcę dodatkowe obo-
wiązki w przypadku zatrudnienia pracowni-
ka.

I tak, zgodnie z art. 6711 § 1 Kodeksu pracy 
pracodawca jest zobowiązany:

 ● dostarczyć telepracownikowi sprzęt nie-
zbędny do wykonywania pracy w formie 
telepracy, spełniający odpowiednie wyma-
gania techniczne, wskazane w przepisach 
bhp, m.in. w art. 215–219 Kodeksu pracy,

 ● ubezpieczyć sprzęt,
 ● pokryć koszty związane z instalacją, serwi-

sem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
 ● zapewnić telepracownikowi pomoc tech-

niczną i niezbędne szkolenia w zakresie 
obsługi sprzętu.
Należy jednak zaznaczyć, że strony mogą 

określić inne zasady telepracy w odrębnej 
umowie.

Powyższe oznacza, że pracodawca jest 
przede wszystkim zobowiązany zapewnić, 
aby stosowane w telepracy maszyny i urzą-
dzenia techniczne (art. 215 Kodeksu pracy):

 ● zapewniały bezpieczne i higieniczne wa-
runki pracy, w szczególności zabezpieczały 
pracownika przed urazami, działaniem 
niebezpiecznych substancji chemicznych, 
porażeniem prądem elektrycznym, nad-
miernym hałasem, działaniem drgań me-
chanicznych i promieniowania oraz szko-
dliwym i niebezpiecznym działaniem 
innych czynników środowiska pracy,

 ● uwzględniały zasady ergonomii.
Dotyczy to nie tylko komputerów (lapto-

pów, netbooków, tabletów), ale i smartfonów, 
telefonów komórkowych oraz innych urzą-
dzeń peryferyjnych, typu drukarki, faksy, 
skanery czy urządzenia wielofunkcyjne (wie-

loczynnościowe drukarki, mające też funkcję 
skanera i kserokopiarki, niekiedy też zastępu-
jące faks).

Niedopuszczalne jest przekazywanie do 
użytkowania telepracownikowi sprzętu, któ-
ry nie spełnia wymagań technicznych, doty-
czących zwłaszcza oceny zgodności określo-
nych w odrębnych przepisach. Odnosi się to 
w szczególności do komputerów i telefonów 
komórkowych.

Wszystkie użytkowane przez telepracowni-
ka sprzęty powinny mieć odpowiednie certy-
fikaty techniczne i być dopuszczone do obro-
tu w Polsce.

PRZYKŁAD

Spółka X zatrudnia w formie telepracy 
2 przedstawicieli handlowych, działają-
cych w 4 województwach. Do ich zadań 
należy praca z klientami i przekazywa-
nie im ofert. Poza zwrotem kosztów 
używania prywatnych samochodów do 
celów służbowych (spółka podpisała 
stosowne umowy) spółka wyposażyła 
ich również w niezbędny w telepracy 
sprzęt: netbooki, przenośne drukarki 
oraz telefony komórkowe. Koszt jedne-
go z takich „zestawów” wyniósł łącznie 
2000 zł. Ponadto spółka ponosi także 
koszty wyposażenia komputerów w sto-
sowne oprogramowanie i zapewnienie 
serwisu technicznego. Koszt oprogra-
mowania i usług informatycznych zwią-
zanych z instalacją sprzętu wyniósł 
2500 zł od jednego pracownika. Tym sa-
mym pracodawca na sprzęt musiał po-
nieść koszty wynoszące łącznie 4500 zł 
na jednego telepracownika.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracownik świadczący telepracę nie może 
używać sprzętu, który nie ma odpowied-
nich certyfikatów technicznych i nie jest 
dopuszczony do obrotu w Polsce.

Jak obniżyć koszty
Istnieje oczywiście możliwość obniżenia ta-

kich kosztów przez wykorzystanie sprzętu 
komputerowego i telefonu należącego do te-
lepracownika. 

W takim wypadku pracodawca musi podpi-
sać z telepracownikiem stosowną umowę 

komputery

telefony 
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określającą zakres ubezpieczenia i zasady wy-
korzystywania przez telepracownika sprzętu 
niezbędnego do wykonywania pracy w for-
mie telepracy, stanowiącego własność tele-
pracownika. 

Sprzęt używany przez telepracownika 
musi jednak odpowiadać przyjętym w na-
szym kraju standardom technicznym. Pra-
codawca powinien więc zapewnić sobie 
możliwość skontrolowania sprzętu i ewen-
tualnego polecenia jego wymiany bądź ser-
wisowania we wskazanym przez pracodaw-
cę serwisie technicznym. Koszty takiego 
dostosowania sprzętu, a w szczególności 
właściwego oprogramowania, powinien po-
nosić pracodawca.

Pracodawca, zatrudniając telepracowników, 
może uzyskać następujące oszczędności:

 ● pozostawienie tej samej powierzchni biura, 
a nawet jej zmniejszenie przy równocze-
snym zwiększeniu liczby zatrudnionych,

 ● zmniejszenie zużycia prądu i sprzętów 
w firmie,

 ● brak konieczności urządzania kolejnych 
stanowisk pracy (np. zakup mebli, kompu-
terów, przyborów do pisania i innych mate-
riałów biurowych),

 ● możliwość zatrudniania osób w różnych 
miejscach kraju (a nawet za granicą) bez 
konieczności tworzenia i urządzania no-
wych biur czy placówek.

MICHAŁ CULEPA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 215 Kodeksu pracy
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, 
aby stosowane maszyny i inne urządze-
nia techniczne:
1)  zapewniały bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy, w szczególności za-
bezpieczały pracownika przed uraza-
mi, działaniem niebezpiecznych sub-
stancji chemicznych, porażeniem 
prądem elektrycznym, nadmiernym 
hałasem, działaniem drgań mecha-
nicznych i promieniowania oraz szko-
dliwym i niebezpiecznym działaniem 
innych czynników środowiska pracy,

2) uwzględniały zasady ergonomii.

serwis 
techniczny

biuro

 tabele obrazujące zakres zmian

 szczegółowy opis procedur dla pracodawcy 

  wzory dokumentów i przykładowe  
harmonogramy 
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Praca poza firmą 
– pracownicy mobilni 
i telepracownicy

Czy pracownik może pracować częściowo w ramach 
zwykłej umowy o pracę, a częściowo jako telepracownik

PYTANIE
Chcemy zatrudnić pracowników, 
którzy część swoich obowiązków 
będą wykonywać w domu, a część 
w siedzibie zakładu pracy. Czy 
w tej sytuacji można zatrudnić 
pracownika częściowo w ramach 
tradycyjnego stosunku pracy, 
a częściowo jako telepracownika?

ODPOWIEDŹ
Nie ma przeszkód, żeby pracow-

nik był zatrudniony u tego samego 
pracodawcy częściowo w ramach 
zwykłej umowy o pracę, a częścio-
wo jako telepracownik.

WYJAŚNIENIE
Praca na podstawie umowy o pra-

cę polega na wykonywaniu przez 
pracownika pracy na rzecz praco-
dawcy, pod jego kierownictwem, 
w czasie i w miejscu przez niego 
określonym, którym z reguły jest sie-
dziba pracodawcy lub inne miejsce 
wskazane przez pracodawcę (art. 22 
§ 1 Kodeksu pracy). Cechą świadcze-
nia pracy w ramach telepracy jest 
natomiast wykonywanie pracy regu-
larnie w innym miejscu niż zakład 
pracy, z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej w rozu-
mieniu przepisów o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (art. 675 
§ 1 Kodeksu pracy).

Telepracownik przekazuje praco-
dawcy wyniki pracy w szczególności 
za pośrednictwem środków komuni-
kacji elektronicznej.

Uzgodnienie między stronami 
umowy o pracę, że praca będzie wy-

konywana w warunkach telepracy, 
może nastąpić przy zawieraniu tej 
umowy albo w trakcie zatrudnienia 
(art. 677 § 1 Kodeksu pracy). Nie ma 
przy tym przeszkód prawnych, aby 
praca częściowo odbywała się w ra-
mach zwykłej umowy o pracę, a czę-
ściowo w ramach telepracy. Przepisy 
prawa pracy nie zabraniają bowiem 
łączenia telepracy z pracą na podsta-
wie zwykłej umowy o pracę. Ważne 
jest jednak w takim przypadku okre-
ślenie regularności wykonywania 
pracy w formie telepracy, np. po-
przez wyraźne wskazanie, w które 
dni będzie ona wykonywana w wa-
runkach telepracy. Takiego wskazania 
można dokonać w umowie o pracę. 
W praktyce trudno będzie uza sadnić 
dzielenie pracy w tym samym dniu 
na wykonywaną w ramach tradycyj-
nej umowy o pracę i w ramach tele-
pracy.

PRZYKŁAD

Pracodawca i pracownik za-
trudniony na stanowisku infor-
matyka ustalili, że dwa razy 
w tygodniu, tj. w czwartki 
i piątki pracownik będzie wyko-
nywał pracę w domu w formie 
telepracy. 
Do tego celu będzie wykorzy-
stywał środki elektronicznej ko-
munikacji, głównie Internet. 
Rozwiązanie takie jest dopusz-
czalne, bowiem spełnione są 

warunki wykonywania pracy 
w ramach telepracy; w szczegól-
ności zatrudnieniu w formie 
telepracy towarzyszy określona 
regularność.

Nie każda praca może być świad-
czona w ramach telepracy. W tej for-
mie może być wykonywana tylko taka 
praca, którą można świadczyć regu-
larnie poza zakładem pracy, z wyko-
rzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej. Środkami takimi są 
rozwiązania techniczne, w tym urzą-
dzenia teleinformatyczne i współpra-
cujące z nimi narzędzia programowe, 
umożliwiające indywidualne porozu-
miewanie się na odległość z wy-
korzystaniem transmisji danych mię-
dzy systemami teleinformatycznymi, 
a w szczególności poczta elektronicz-
na (art. 2 pkt 5 ustawy o świadcze-
niu usług drogą elektroniczną).

PRZYKŁAD

Do obowiązków pracownika na-
leży dokonywanie pomiarów 
geodezyjnych w terenie, gdzie 
spędza on większość czasu pra-
cy. Wyniki dokonanych pomia-
rów pracownik przekazuje pra-
codawcy w formie elektronicznej 
z domu lub z siedziby zakładu 
pracy. W tej sytuacji ze względu 
na specyfikę pracy, która wy-
maga wykonywania czynności 
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poza zakładem pracy, nie zosta-
ją spełnione warunki telepracy. 
Doraźne przekazywanie wyni-
ków drogą elektroniczną z domu 
nie uzasadnia zastosowania te-
lepracy.

Praca w formie telepracy ma być 
wykonywana w sposób regularny, sys-
tematyczny, w terminach lub okre-
sach uzgodnionych z pracodawcą. Nie 
jest telepracą wykonywanie pracy 
w domu lub w innym miejscu, 
w związku z okazjonalnym uzgodnie-
niem pomiędzy stronami stosunku 
pracy, albo doraźnym przyzwoleniem 
pracodawcy na wykonywanie pracy 

w podobnych warunkach, np. zezwo-
lenie pracownikowi na wykonywanie 
pracy w domu.

PRZYKŁAD

Pracodawca pozwala pracowni-
kom w niektóre dni w miesiącu  
opuścić wcześniej miejsce pracy 
i dokończyć bieżące zadania 
w domu. Nie ma przy tym żad-
nej regularności co do sposobu 
wykonywania przez pracowni-
ków pracy w określone dni. 
W tej sytuacji zawarcie umowy

o telepracę nie ma podstaw, bo 
praca w tej formie nie odbywa się 
z określoną regularnością, ale 
ma charakter czysto okazjonalny.

Małgorzata Mędrala

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 22, 675, 677 i 6713 ustawy 

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

 ● art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 
z późn. zm.).

Brak zgody pracownika na telepracę

PYTANIE
W przyszłym roku planujemy zmia-
ny organizacyjne w firmie, które 
będą m.in. polegały na zatrudnia-
niu naszych pracowników w formie 
telepracy. Co zrobić, jeśli pracow-
nik nie zechce przejść na taką for-
mę pracy? Czy i jak zmienią się 
nasze obowiązki wobec takich pra-
cowników?

ODPOWIEDŹ
Brak zgody pracownika na propo-

zycję zmiany warunków wykony-
wania pracy na telepracę nie może 
być podstawą do rozwiązania umo-
wy z pracownikiem, pod warun-
kiem że pracodawca ma organi-
zacyjne możliwości zatrudniania 
pracowników stacjonarnych.

WYJAŚNIENIE
Wykonywanie pracy w formie tele-

pracy można uzgodnić już przy zawie-
raniu umowy o pracę, ale także 
w trakcie trwania zatrudnienia. Sto-
sownych modyfikacji w umowie do-
konać można przez porozumienie 
stron, z inicjatywy pracownika lub 
pracodawcy.

Sam pracodawca nie może bez zgo-
dy pracownika zadecydować o tym, 
czy dany pracownik będzie wykony-
wał telepracę. Warunki stosowania 
telepracy przez pracodawcę powinny 

zostać określone w porozumieniu za-
wartym przez pracodawcę i zakłado-
wą organizację związkową (lub orga-
nizacje – jeżeli u danego pracodawcy 
jest ich więcej). Jeżeli pracodawca 
nie dojdzie do porozumienia ze 
związkami zawodowymi, to warunki 
stosowania telepracy muszą zostać 
określone przez pracodawcę w regu-
laminie. 

Kodeks przewiduje trzymiesięczny 
termin, liczony od dnia podjęcia pra-
cy w formie telepracy, w którym każ-
da ze stron stosunku pracy może wy-
stąpić z wnioskiem o zaprzestanie 
wykonywania pracy w tej formie 
i przywrócenie poprzednich warun-
ków wykonywania pracy. Termin, od 
którego nastąpi przywrócenie po-
przednich warunków, strony uzgad-
niają między sobą, ale nie może on 
być dłuższy niż 30 dni od chwili 
otrzymania wniosku. Oznacza to, że 
każda ze stron stosunku pracy ma 
czas na przetestowanie, czy taka for-
ma wykonywania pracy jest dla niej 
odpowiednia. Ponadto pracodawca 
powinien w miarę możliwości wziąć 
pod uwagę taki wniosek także w sy-
tuacji, gdy pracownik złoży go po 
upływie trzymiesięcznego terminu. 
Natomiast pracodawca po upływie 
terminu trzech miesięcy może sko-
rzystać z przepisów dotyczących wy-
powiedzenia warunków pracy i płacy 

i przywrócić pracownika na poprzed-
nie warunki pracy.

Brak zgody pracownika na propozy-
cję zmiany warunków wykonywania 
pracy na telepracę, kiedy pracownik 
jest już u danego pracodawcy zatrud-
niony, lub rezygnacja z wykonywania 
pracy w formie telepracy oraz zaprze-
stanie wykonywania pracy w tej for-
mie wynikającej z wniosku pracowni-
ka nie mogą stanowić przyczyny 
uzasadniającej wypowiedzenie przez 
pracodawcę umowy o pracę.

Oprócz ogólnych obowiązków, jakie 
ciążą na pracodawcy względem 
wszystkich pracowników (a obejmują 
one także telepracowników), musi on 
dostarczyć (i ubezpieczyć) pracowni-
kowi sprzęt niezbędny do wykonywa-
nia pracy w formie telepracy, pokryć 
koszty związane z instalacją, serwi-
sem, eksploatacją i konserwacją 
sprzętu, zapewnić pomoc techniczną 
i niezbędne szkolenia w zakresie ob-
sługi sprzętu. Warto zaznaczyć, że 
strony mogą jednak inaczej uregulo-
wać powyższe kwestie w osobnej 
umowie.

Sylwia Gortyńska

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 675, 677 § 3 i 6714 ustawy 

z 26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.).
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Jak poprawnie 
przeprowadzić 
spis z natury

KRYSTYNA MICHALUK – biegły rewident

Stan prawny na 10 września 2013 r.

Najbardziej wiarygodną metodą inwentaryzacji, 
zgodnie z ustawą o rachunkowości, jest spis z natury. 
Jest to podstawowa metoda inwentaryzacji. Polega 
na policzeniu (zważeniu, zmierzeniu) ilości danego 
składnika aktywów. Następnie należy ustaloną ilość, 
tj. ilość rzeczywistą, porównać z zapisem w księgach 
rachunkowych.

Składniki majątku

Metodą tą są inwentaryzowane następujące składniki 
aktywów i pasywów jednostki:

 ● aktywa pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na ra-
chunkach bankowych),

 ● papiery wartościowe w postaci materialnej,
 ● rzeczowe składniki aktywów obrotowych,
 ● środki trwałe, z wyjątkiem tych, do których dostęp jest 

znacznie utrudniony, oraz gruntów,
 ● nieruchomości zaliczane do inwestycji,
 ● maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwa-

łych w budowie.

■ ZAPAMIĘTAJ
Spisem z natury należy objąć także aktywa obce, będą-
ce własnością innych podmiotów, znajdujące się 
w jednostce w celu ich przechowywania, sprzedaży, 
prze twarzania lub używania. Nie mają obowiązku in-
wen taryzacji obcych składników aktywów jednostki 
świad czące usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne 
i składowania.

Ustawa podaje terminy inwentaryzacji. Generalną za-
sadą jest, że inwentaryzację (na przykład metodą spisu 
z natury) można rozpocząć w dowolnym dniu, nie wcze-
śniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego. 

Oznacza to, że jeżeli rok obrotowy jest zgodny z rokiem 
kalendarzowym – nie wcześniej niż 1 października. Za-
kończenie powinno nastąpić do 15. dnia następnego 
roku, tj. do 15 stycznia. Jednostka powinna wybrać taki 
dzień inwentaryzacji, w którym zasoby są najniższe, 
np. w jednostkach handlu opałem – przed sezonem 
grzewczym, a w jednostkach produkcji roślinnej – przed 
żniwami lub zbiorem plonów itp.

Ponieważ żniwa lub zbiór plonów mają miejsce w poło-
wie roku kalendarzowego, jednostka powinna rozważyć 
dwa rozwiązania:

 ● dostosowanie roku obrotowego do sezonowości działal-
ności,

 ● objęcie posiadanych zapasów materiałów, towarów, pro-
duktów i półproduktów ewidencją ilościowo-wartościo-
wą i składowanie ich na terenie strzeżonym.
W pierwszym przypadku inwentaryzacja będzie sporzą-

dzana przy faktycznie najniższych stanach zapasów. 
W drugim inwentaryzacja może być przeprowadzana 
w dowolnym momencie, raz w ciągu dwóch lat. Data in-
wentaryzacji powinna przypadać na dzień kończący okres 
sprawozdawczy (miesiąc, kwartał), ponieważ wtedy bez 
problemów można ustalić stan ewidencyjny na ten dzień 
i wyznaczyć różnice inwentaryzacyjne.

Od tej zasady istnieje wyjątek. Aktywa pieniężne, papiery 
wartościowe, produkcję niezakończoną oraz zapasy mate-
riałów, towarów i produktów gotowych, które zostały zali-
czone do kosztów w momencie zakupu lub wytworzenia, 
a które nie zostały zużyte do dnia bilansowego, należy 
bezwzględnie zinwentaryzować na dzień bilansowy. Orga-
nizacja inwentaryzacji rocznej zależy od wielkości jednostki. 
W małej jednostce podstawą spisu może być pisemne pole-
cenie kierownika jednostki, zawierające przedmiot i termin 
spisu oraz osoby spisujące, termin wyceny inwentaryzacji, 
ustalenia różnic i ich rozliczenia. W większej jednostce czyn-
nością poprzedzającą inwentaryzację roczną jest wydanie 



Temat na zamówienie

  Poradnik Gazety Prawnej nr 37 (803)  | 411–7 października 2013

zarządzenia w sprawie inwentaryzacji rocznej przez kierow-
nika jednostki, wyznaczającego tzw. pola spisowe, określa-
jącego zespoły spisowe, osoby zobowiązane do uzgodnienia 
sald rozrachunków oraz weryfikacji pozostałych aktywów 
i pasywów. Ponadto zarzą dzenie powinno zawierać harmo-
nogram czynności inwentaryzacyjnych, od szkolenia wstęp-
nego po rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

Stany magazynowe

Stany magazynowe co pewien czas (raz na miesiąc, raz 
na kwartał) powinny być uzgadniane z ewidencją księgo-
wą. Na pewno należy dokonać takich uzgodnień na dzień 
inwentaryzacji. Ponadto należy uporządkować posiadany 
majątek, tzn. zdjąć ze stanu składniki nieprzydatne, 
uszkodzone, przeterminowane i przekazać je do likwida-
cji. Jest to zadanie osób materialnie odpowiedzialnych, 
które poza tym powinny pogrupować jednakowe składni-
ki w jednym miejscu i oznakować je w widoczny sposób, 
ułatwiający identyfikację podczas spisu z natury, a arty-
kuły sypkie (zboże, węgiel, piasek itp.) odpowiednio 
spryzmować.

Ważną kwestią jest skład zespołów spisowych. Każdy ze-
spół spisowy powinien składać się co najmniej z dwóch 
kompetentnych i doświadczonych osób, które potrafią zi-
dentyfikować i ocenić stan spisywanych składników. Nie 
zawsze jednostki dysponują przygotowanymi do tego oso-
bami. W małych i średnich jednostkach często do spisu 
z natury doraźnie powołuje się osoby na co dzień zajmują-
ce się innymi zadaniami. Aby przygotować się do spisu, za-
leca się przeprowadzenie instruktażu członków komisji 
i zespołów spisowych oraz osób odpowiedzialnych za 
składniki majątku. W trakcie szkolenia należy omówić 
techniki, jakie będą stosowane podczas inwentaryzacji, do-
kumentację inwentaryzacji i sposoby jej sporządzania. Jest 
to bardzo istotne zagadnienie, ponieważ wyniki nieprawi-
dłowo przeprowadzonej lub udokumentowanej inwentary-
zacji mogą zostać podważone przez osoby odpowiedzialne 
lub organy kontrolne i tym samym inwentaryzacja nie speł-
ni swojego zadania.

Istotną kwestią jest prawidłowa dokumentacja przebiegu 
inwentaryzacji. Podstawowym dokumentem jest arkusz 
spisu z natury. Jest to dokument księgowy. Arkusz spisu 
z natury powinien zawierać co najmniej:

 ● nazwę i kolejny numer arkusza, oznaczenie uniemożli-
wiające jego zamianę,

 ● nazwę jednostki (może być w postaci odciśniętej pieczę-
ci firmowej),

 ● datę dokonania spisu z natury (rozpoczęcia i zakończe-
nia) oraz dzień, na który spis jest dokonywany, jeżeli 
daty są różne,

 ● numer kolejny pozycji w arkuszu,
 ● określenie nazwy spisywanego składnika majątku, symbol, 

numer inwentarzowy lub inny ułatwiający identyfikację,
 ● jednostkę miary,
 ● ilość stwierdzoną podczas spisu,
 ● cenę jednostkową,

 ● wartość wynikającą z przemnożenia stwierdzonej ilości 
i ceny,

 ● podpisy członków zespołu spisowego,
 ● podpis osoby materialnie odpowiedzialnej, obecnej przy 

spisie.

■ ZAPAMIĘTAJ
Osoby materialnie odpowiedzialne za spisywane skład-
niki majątku powinny być obecne przy spisie, a po jego 
zakończeniu powinny złożyć oświadczenie, że nie wno-
szą zastrzeżeń do prawidłowości przeprowadzonego 
spisu.

Jednostka może wykorzystać gotowe druki znajdujące 
się w sprzedaży, należy jednak pamiętać, że formularz ar-
kusza spisu z natury z momentem jego oznaczenia (ponu-
merowania, opieczętowania) nabiera cech druku ścisłego 
zarachowania. Podlega zatem szczególnej kontroli i nie 
może być wymieniany na inny. Pobrane, lecz niewykorzy-
stane druki muszą być zwrócone. Arkusze spisu z natury 
muszą być wypełnione czytelnie, a do sposobu dokonywa-
nia poprawek (tak jak do innych dowodów księgowych) 
mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 3 ustawy o rachun-
kowości. Z przytoczonego przepisu wynika, że błędy mogą 
być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty 
z zachowaniem czytelności skreślanych treści lub kwot, 
wpisanie treści i kwot poprawnych, opatrzenie poprawki 
datą i podpisem osoby upoważnionej. Po wypełnieniu ar-
kusza należy zakreślić niewypełnione pozycje lub wpisać 
„arkusz zakończono na pozycji...”. Arkusz powinny podpi-
sać wszystkie uczestniczące w spisie osoby.

Spis z natury jest czynnością pracochłonną i żmudną. 
Podczas spisu mogą powstawać pewne nieprawidłowości, 
takie jak pominięcie niektórych składników majątkowych 
wyznaczonych do spisu lub spisanie zasobów więcej niż 
jednokrotnie. Zaleca się oznaczanie w umówiony sposób 
składników już spisanych, aby w ten sposób wyeliminować 
pomyłkę pominięcia lub wielokrotnego spisania. W miarę 
możliwości podczas spisu zależy zaniechać obrotu spisy-
wanymi składnikami majątku.

Metodą spisu z natury są inwentaryzowane aktywa po-
siadające postać rzeczową, czyli takie, których można do-
tknąć, policzyć, zmierzyć lub zważyć. Sposób pomiaru 
wielkości zasobu zależy od jego postaci. Dokonanie spisu 
środków trwałych nie powinno być trudne, zwłaszcza jeże-
li są one właściwie oznakowane. Środki pieniężne w ka-
sach i mające postać materialną papiery wartościowe także 
można spisać bez problemu.

Najwięcej trudności może wystąpić podczas spisu z natu-
ry rzeczowych składników aktywów obrotowych. Ułatwić 
tę czynność powinno zastosowanie się do następujących 
zaleceń:

 ● Spis zapasów w oryginalnych opakowaniach – spraw-
dzić ilość przedmiotów znajdujących się w jednym, wy-
branym losowo, oryginalnym opakowaniu, porównać 
z ilością na etykiecie. W przypadku zgodności policzyć 
ilość opakowań i pomnożyć przez ilość podaną na opa-
kowaniu.
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 ● Materiały podatne na wysychanie lub zawilgocenie 
– ilości ustalać w przeliczeniu na wilgotności standardo-
we dla danego asortymentu.

 ● Materiały drobne (śruby, gwoździe) – sprawdzić wagę 
odliczonych np.100 sztuk, ustalić średnią wagę jednej 
sztuki, zważyć zapas i wyliczyć ilość.
Podczas pomiaru materiałów sypkich czy płynnych częs-

to istnieje konieczność stosowania miar zastępczych, 
np. przeliczenia drewna z tzw. metra przestrzennego na 
metr kwadratowy, przeliczenia wyrobów stalowych o róż-
nych kształtach i przekrojach na metr przeliczeniowy, oraz 
ustalenia właściwości spisywanego zasobu, takich jak wil-
gotność, ciężar właściwy czy stężenie. Niekiedy nie ma 
możliwości ustalenia ilości posiadanego zasobu przez mie-
rzenie, ważenie lub liczenie. W takich przypadkach ilość 
należy określić na podstawie przybliżonych obmiarów 
przez zastosowanie wzorów na objętość brył geometrycz-
nych oraz ciężaru właściwego danego zasobu lub według 
szacunków. W ten sposób najczęściej inwentaryzowane są 
składowane w hałdach zapasy węgla, zbóż lub materiałów 
budowlanych. Oczywiste jest, że przybliżony pomiar lub 
szacunek obarczony jest błędem, dlatego w tych przypad-

kach należy szczególnie interpretować powstałe różnice in-
wentaryzacyjne, co oznacza, że jeżeli różnice są niewielkie, 
przyjmuje się jako wynik inwentaryzacji stan ewidencyjny, 
jeśli natomiast różnice są znaczne, należy ponownie podjąć 
działania w celu ustalenia rzeczywistej ilości.

Po zakończeniu spisu i zebraniu oświadczeń osób mate-
rialnie odpowiedzialnych o prawidłowości i kompletności 
spisu opatrzone wymaganymi podpisami arkusze spisowe 
są przekazywane służbom finansowo-księgowym.

W sytuacji szczególnej, gdy jednostka zalicza kupione 
lub wytworzone materiały, towary lub produkty gotowe 
bezpośrednio do kosztów, nie występują różnice inwen-
taryzacyjne. Spisane zapasy należy wycenić według 
ostatnich cen i wynik spisu wprowadzić do ksiąg jed-
nostki, korygując jednocześnie koszty zużycia. Z począt-
kiem następnego roku obrotowego dokonuje się zapisu 
odwrotnego. Poza tą wyjątkową sytuacją należy ustalić 
różnice inwentaryzacyjne i rozliczyć je (zaksięgować) 
w księgach tego roku, na który przypadał termin inwen-
taryzacji. Inaczej mówiąc, należy urealnić stany ewiden-
cyjne do poziomów rzeczywistych, ustalonych drogą 
spisu z natury.

I wersja (odrębny arkusz spisowy)

Arkusz spisu z natury nr 1 uniwersalny
Rodzaj inwentaryzacji – okresowa – roczna 

Sposób przeprowadzenia – z natury

...................................................................
 (pieczęć)

          Magazyn wyrobów gotowych                                                                                                          Stefan Berezowski
.......................................................................  .........................................................................
 (nazwa i adres jednostki inwentaryzacyjnej) (imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej)

Skład zespołu spisowego:

1. .................................................................................... .............................................................................
 (imię i nazwisko)  (stanowisko służbowe)

2. .................................................................................... .............................................................................
 (imię i nazwisko)  (stanowisko służbowe)

3. .................................................................................... .............................................................................
 (imię i nazwisko)  (stanowisko służbowe)



Temat na zamówienie

  Poradnik Gazety Prawnej nr 37 (803)  | 431–7 października 2013

Spis rozpoczęto dn. 30.12.200… o godz. 8.00
Spis zakończono dn. 31.12.200… o godz. 16.00

Lp.
KTM

–  symbol
indeksu1

Nazwa
(określenie)
przedmiotu

spisywanego

Jednostka
miary

Ilość
stwierdzona

Cena
(w zł)

Wartość
(w zł)

Uwagi

1 szt.

2 szt.

3 szt.

4 szt.

5 szt.

6 szt.

7 szt.

8 szt.

9 szt.

10 szt.

11 szt.

12 szt.

13 szt.

14 szt.

15 szt.

16 szt.

17 szt.

18 szt.

19 szt.

20 szt.

21 szt.

22 szt.

23 szt.

24 szt.

25 szt.

26 kpl.

Razem strona

1  W praktyce mają tu być podane odpowiednie symbole KTM (indeksu).
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Str. 2

Lp.
KTM

–  symbol
indeksu1

Nazwa
(określenie)
przedmiotu

spisywanego

Jednostka
miary

Ilość
stwierdzona

Cena
(w zł)

Wartość
(w zł) Uwagi

27 kpl.

28 kpl.

29 kpl.

Razem strona

Spis zakończono na pozycji 29

Razem 
cały spis

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

Wyceniła ...…......................…………………….…….……. ...............................................................................    
                                             (imię i nazwisko) (podpis)

SKŁAD ZESPOŁU SPISOWEGO:

1. .................................................................................... .............................................................................
 (imię i nazwisko)  (podpis)

2. .................................................................................... .............................................................................
 (imię i nazwisko)  (podpis)

3. .................................................................................... .............................................................................
 (imię i nazwisko)  (podpis)

Dnia ………........… 200 … r.         

Przewodniczący ........................................................... ...............................................................................                                          
                                             (imię i nazwisko) (podpis)

Członkowie ................................................................... ...............................................................................                                          
                                             (imię i nazwisko) (podpis)

......................................................................................... ...............................................................................                                          
                                             (imię i nazwisko) (podpis)

........................................................................................ ...............................................................................                                          
                                             (imię i nazwisko) (podpis)

SPRAWDZIŁA …………………...............................………       Dnia ………........… 200… r.
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Arkusz spisu z natury nr …….
rzeczowe składniki majątku w użytkowaniu

Przedmiot
inwentaryzowany

nazwa

symbol                                                                                  jednostka miary

Skład zespołu spisowego:  ..............................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe)

Osoby materialnie odpowiedzialne  ................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe)

Spis przeprowadza się na dzień ………...................…………………………………………........…………..
Spis rozpoczęto dnia ………….....….....………………………………….. 200... r. o godz. ........................…
Spis zakończono dnia …………….......……………….......…................ 200... r. o godz. .............................

Lp.
Miejsce 

użytkowania 
przedmiotu

Symbol/numer 
inwentarzowy

Ilość
stwierdzona

Cena
(w zł)

Wartość
(w zł) Uwagi

Podpisy osób materialnie 
odpowiedzialnych Podpisy członków zespołu Sprawdził (imię i nazwisko)

...................................... ................................................. .................................................

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

 

II wersja (połączenie arkusza spisowego z zestawieniem różnic inwentaryzacyjnych)

          Magazyn wyrobów gotowych
.......................................................................  ........................................................................
 (nazwa i adres jednostki inwentaryzacyjnej) (imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej)

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

Arkusz spisu z natury – uniwersalny 
Rodzaj inwentaryzacji – okresowa – roczna 

Sposób przeprowadzenia – z natury

cd. Arkusza – patrz str. 46–47
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Zestawienie zbiorcze

Spis rozpoczęto dn. 30.12.200... r. o godz. 8.00 Zakończono dn. 

Zestawienie dotyczy spisu na 31.12.200... r. wyrobów gotowych w magazynie

Lp.

Symbol 
indeksu 
(cecha, 
numer, 

gatunek)

Nazwa 
(określenie) 
przedmiotu 

spisywanego

Jednostka 
miary Ilość Cena

(w zł)
Wartość

(w zł) Uwagi

Stan księgowy 
w dniu spisu

ilość cena
(w zł)

wartość
(w zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt.

2 szt.

3 szt.

4 szt.

5 szt.

6 szt.

7 szt.

8 szt.

9 szt.

10 szt.

11 szt.

12 szt.

13 szt.

14 szt.

15 szt.

16 szt.

17 szt.

18 szt.

19 szt.

20 szt.

21 szt.

22 szt.

23 szt.

24 szt.

25 szt.

26 kpl.

27 kpl.

28 kpl.

29 kpl.

Razem – – – – –

Sporządziła ……………................... dnia ………. 200… r.     Podpis .................             Sprawdziła .................................

*)  Dane w tych kolumnach nie wystąpiły z uwagi na zbieżność rzeczywistych dat spisu oraz terminu, na który przy padła
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spisów z natury

31.12.200... r. o godz. 16.00                                                               Data spisu  30–31.12.200... r.

Strona 1
Różnice 

ilościowo-wartościowe między 
stanem faktycznym a księgowym

Różnice wartości
(w zł)

Zmiany księgowe pomiędzy 
dniem spisu a dniem końca 
okresu sprawozdawczego*)

Stan księgowy 
na koniec okresu

niedobory nadwyżki
niedo-
bory

nadwyż-
ki +/– ilość cena

(w zł)
wartość
(w zł) ilość cena

(w zł)
wartość
(w zł)ilość wartość

(w zł) ilość wartość
(w zł)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

dnia ………. 200… r.  Podpis ................         Główny księgowy ……....…..........  dnia ……. 200… r.   Podpis ............

inwentaryzacja.
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WESZŁY W ŻYCIE
1 września 2013 r.
UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE
Ustawa z 26 lipca 2013 r. 
o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych 
oraz niektórych innych ustaw

Jedna ze zmian wprowadzonych 
omawianą nowelizacją ustawy z 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. 
nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) dotyczy 
obowiązkowych ubezpieczeń emery-
talnego i rentowych. Zgodnie z no-
wym art. 6a ubezpieczeniom tym 
podlegają osoby sprawujące osobistą 
opiekę nad dzieckiem, które na obsza-
rze Polski są:
1)  osobami, które prowadziły pozarol-

niczą działalność gospodarczą 
przez okres co najmniej 6 miesięcy 
i zaprzestały jej prowadzenia albo 
zawiesiły wykonywanie działalno-
ści gospodarczej na podstawie 
art. 14a ust. 1d ustawy z 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 672 z późn. zm.);

2)  osobami, które prowadziły inną 
niż określona w przepisach o swo-
bodzie działalności gospodarczej 
pozarolniczą działalność, o której 
mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych, 
przez okres co najmniej 6 miesięcy 
i które zaprzestały jej prowadze-
nia;

3)  zleceniobiorcami, którzy wykony-
wali pracę na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Kodek-
sem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, przez okres co 
najmniej 6 miesięcy i którzy za-
przestali jej wykonywania;

4)  osobami współpracującymi, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 11 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, przez okres co najmniej 
6 miesięcy z osobami, o których 
mowa w pkt 1–3, i które zaprze-
stały tej współpracy;

5)  osobami duchownymi, podlega-
jącymi z tego tytułu ubezpiecze-
niom społecznym przez okres co 
najmniej 6 miesięcy.

Warunek prowadzenia pozarolni-
czej działalności, działalności za-
robkowej i współpracy lub bycia 
osobą duchowną przez okres co 
najmniej 6 miesięcy uważa się za 
spełniony, jeżeli w.w. osoby pod-
legały z tych tytułów nieprzerwa-
nie ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym bezpośrednio przed 
dniem rozpoczęcia sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem 
i opłacały składki na te ubezpie-
czenia.

Prawo do objęcia obowiązkowymi 
ubezpieczeniami emerytalnym i ren-
towymi przysługuje jednemu z rodzi-
ców, pod warunkiem że drugi rodzic 
nie jest objęty ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowymi z tego ty-
tułu albo ubezpieczeniami określo-
nymi w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub no-
wym art. 6b ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych.

Prawo do finansowania składek 
z budżetu państwa, jeżeli jedno z ro-
dziców przebywa na urlopie wycho-
wawczym, a drugie jednocześnie 
spełnia warunki określone powyżej, 
przysługuje osobie przebywającej na 
urlopie wychowawczym.

Zgodnie z nowym art. 6b ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych 
obowiązkowo ubezpieczeniu eme-
rytalnemu podlegają osoby fizycz-
ne, które na obszarze Polski są oso-
bami sprawującymi osobistą opiekę 
nad dzieckiem, a które nie spełniają 
warunków do podlegania obowiąz-
kowym ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym, o których mowa 
w art. 6a. Prawo do objęcia obo-
wiązkowym ubezpieczeniem eme-
rytalnym przysługuje jednemu z ro-
dziców, pod warunkiem że drugi 
rodzic nie jest objęty ubezpiecze-
niem emerytalnym z tego tytułu 
albo ubezpieczeniami określonymi 
w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6a 
ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych.
Dz.U. z 2013 r., poz. 983

7 września 2013 r.
OŚWIATA
Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 23 sierpnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzie-
lania pomocy dzieciom 
i uczniom w formie zasiłku 
losowego na cele edukacyjne 
w 2013 r.

Omawiane rozporządzenie określa: 
szczegółowe warunki udzielania po-
mocy dzieciom i uczniom objętym 
Rządowym programem pomocy dzie-
ciom i uczniom w formie zasiłku loso-
wego na cele edukacyjne w 2013 r., 
ustanowionym uchwałą nr 148/2013 
Rady Ministrów z 23 sierpnia 2013 r. 
w sprawie Rządowego programu po-
mocy dzieciom i uczniom w formie za-
siłku losowego na cele edukacyjne 
w 2013 r.; formy i zakres pomocy oraz 
tryb postępowania w sprawie udziela-
nia pomocy.

Pomocy w formie zasiłku losowego 
na cele edukacyjne udziela się dzie-
ciom realizującym w roku szkolnym 
2013/2014 obowiązkowe roczne przy-
gotowanie przedszkolne oraz uczniom 
uczęszczającym w roku szkolnym 
2013/2014 do szkół wszystkich typów, 
z wyłączeniem szkół dla dorosłych, je-
żeli ich rodzinom został przyznany za-
siłek celowy na podstawie art. 40 usta-
wy z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 182 z późn. zm.) w wysokości do 
6000 zł w związku ze stratami ponie-
sionymi w 2013 r. w wyniku nawałnic 
lub innych zdarzeń atmosferycznych, 
w szczególności huraganu, deszczu na-
walnego, gradobicia lub powodzi.

Zasiłek losowy jest jednorazowym 
świadczeniem pieniężnym, jego wy-
sokość dla jednego ucznia wynosi:
–  500 zł – w przypadku otrzymania 

przez rodzinę ucznia zasiłku celo-
wego w wysokości do 3000 zł;

–  1000 zł – w przypadku otrzymania 
przez rodzinę ucznia zasiłku celo-
wego w wysokości powyżej 3000 zł.

Dz.U. z 2013 r., poz. 1035
Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 15 WRZEŚNIA 2013 R.

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

Potrącenie Wysokość kwoty wolnej
Podstawowe koszty 

uzyskania przychodów 
i PIT-2

Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Alimenty (na podsta-
wie tytułu wykonaw-
czego)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Inne niż alimenty (na 
podstawie tytułu wy-
konawczego)

100% minimalnego 
wynagrodzenia netto

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

Zaliczki pieniężne 75% minimalnego 
wynagrodzenia netto

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

Kary pieniężne 90% minimalnego 
wynagrodzenia netto

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

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

Potrącenie Wysokość kwoty wolnej
Podstawowe koszty 

uzyskania przychodów 
i PIT-2

Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Na rzecz pracodawcy 100% minimalnego 
wynagrodzenia netto

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

Inne należności niż 
na rzecz pracodawcy

80% minimalnego 
wynagrodzenia netto

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

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

Podstawa prawna: 

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

✔ MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
Okres 

obowiązywania
Wysokość w złotych

Podstawa 
prawna

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

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

2014 r. 1680 (kwota brutto 100%)
1344 (w pierwszym roku pracy 80%)

Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1074

✔ ROZLICZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną 
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku ban-
kowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
●  stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca 

oraz
●  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających 

z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych 
na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Na-
rodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego mie-
siąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej może realizować płatności za pośrednictwem rachunku w tej 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Miesiąc
Kurs średni 

euro wg NBP
Równowartość 

15 000 euro
Podstawa prawna 

tabela NPB nr

1 2 3 4

Wrzesień 2013 r. 4,2654 63 981 zł 168/A/NBP/2013

Sierpień 2013 r. 4,2427 63 640,5 zł 147/A/NBP/2013

Lipiec 2013 r. 4,3292 64 938 zł 124/A/NBP/2013

Czerwiec 2013 r. 4,2902 64 353 zł 104/A/NBP/2013

1 2 3 4

Maj 2013 r. 4,1429 62 143,5 zł 84/A/NBP/2013

Kwiecień 2013 r. 4,1774 62 661 zł 63/A/NBP/2013

Marzec 2013 r. 4,1570 62 355 zł 42/A/NBP/2013

Luty 2013 r. 4,1870 62 805 zł 22/A/NBP/2013

Styczeń 2013 r. 4,0882 61 323 zł 252/A/NBP/2012

Podstawa prawna: 

• ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz.1447 z późn. zm.).

✔ PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W SEKTORZE 
PRZEDSIĘBIORSTW BEZ WYPŁAT NAGRÓD Z ZYSKU 

Okres 
obowiązywania Wysokość Podstawa prawna

Lipiec 2013 r. 3824,92 zł Komunikat Prezesa GUS z 19 sierp-
nia 2013 r.

Czerwiec 2013 r. 3803,60 zł Komunikat Prezesa GUS z 16 lipca 
2013 r.

Maj 2013 r. 3697,23 zł Komunikat Prezesa GUS z 18 czerw-
ca 2013 r.

Kwiecień 2013 r. 3829,78 zł Komunikat Prezesa GUS z 20 maja 
2013 r.

Marzec 2013 r. 3831,84 zł Komunikat Prezesa GUS z 17 kwiet-
nia 2013 r.

Luty 2013 r. 3708,69 zł Komunikat Prezesa GUS z 18 marca 
2013 r.

Styczeń 2013 r. 3680,18 zł Komunikat Prezesa GUS z 18 lutego 
2013 r.

Opracował Adam Malinowski
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INFORLEX.PL 
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Wypełnij krótki formularz i odbierz

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

 Kasy rejestrujące. Nowe rozporządzenie określające kryteria i warunki techniczne. 

 Elastyczny czas pracy. Zmiany dla pracodawców.

 Urlopy rodzicielskie. Nowe obowiązki dla pracodawców.

 Zmiany w VAT 2013 – jak sobie z nimi radzić?

 Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

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

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry

P R O M
O

C
J

AZA DARMO
CAŁKOWICIE

Wejdź i korzystaj:      

Największy zbiór 
porad z wybranych 

czasopism 
INFOR PL SA oraz 

z Gazety Prawnej

Codziennie 
aktualizowana 
baza wiedzy 
z zakresu podatków, 
rachunkowości 
i prawa

 Prosta i szybka 
wyszukiwarka

    Eksperci na telefon


