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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 33

Już 2 września 2014 r. przeczytasz o podatkach
Koszty szkolenia 
udziałowca

Jednostronne świadczenie spółki 
na rzecz jej udziałowca w rozumie-
niu art. 16 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.p. to 
takie, któremu nie odpowiada wza-
jemne świadczenie udziałowca na 
rzecz spółki (...) wykonywane przez 
takiego udziałowca czynności fak-
tyczne na rzecz spółki pozbawiają 
wynagrodzenie cechy jednostronno-
ści. Z jednostronnymi świadczeniami 
nie będziemy mieli do czynienia np. 
w przypadkach dwustronnie zobo-
wiązujących umów cywilnoprawnych 
zawieranych między spółką i jej udzia-
łowcem, na podstawie których z jed-
nej strony spółka dokonuje zapłaty 
na rzecz udziałowca, a z drugiej stro-
ny udziałowiec wykonuje świadcze-
nia na rzecz spółki. Z całą pewnością 
wydatki na studia podyplomowe dla 
udziałowca, prokurenta są świadcze-
niami dwustronnymi, jeżeli uzyskana 
wiedza ma być wykorzystana na rzecz 
spółki. Warto zauważyć, że kosztów 
podatkowych nie stanowią wydatki 
na rzecz osób wchodzących w skład 
rad nadzorczych, komisji rewizyjnych 
lub organów stanowiących osób praw-
nych, z wyjątkiem wynagrodzeń wy-
płacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Zawieszenie 
działalności 
gospodarczej

Konsekwencją zgłoszenia zawie-
szenia wykonywania działalności 
gospodarczej jest zakaz jej wyko-

nywania oraz osiągania bieżących 
przychodów z tej działalności. Nie 
oznacza to jednak zakazu jakiejkol-
wiek aktywności ze strony przed-
siębiorcy. W art. 14a ust. 4 ustawy 
o swobodzie działalności gospodar-
czej ustawodawca zawarł katalog 
czynności, których wykonywanie 
jest dozwolone w okresie zawie-
szenia działalności, nie powodując 
skutku w postaci uznania tej działal-
ności za wznowioną. Przedsiębiorca 
ma zatem prawo:
■  wykonywać wszelkie czynności nie-

zbędne do zachowania lub zabez-
pieczenia źródła przychodów,

■  przyjmować należności lub ma obo-
wiązek regulować zobowiązania, 
powstałe przed datą zawieszenia 
wykonywania działalności gospo-
darczej,

■  zbywać własne środki trwałe i wy-
posażenie,

■  osiągać przychody finansowe, także 
z działalności prowadzonej przed 
zawieszeniem wykonywania dzia-
łalności gospodarczej.

Dożywotnia renta
Oszacowane i zdyskontowane kosz-

ty dożywotniej renty powinny być 
aktywowane, a zobowiązania z tego 
tytułu wykazane jako rezerwa. Póź-
niejsze zmiany wartości tych zobo-
wiązań będą rozliczane z wynikiem 
finansowym. Mimo kompleksowego 
charakteru MSR/MSSF nie odnoszą 
się do wszystkich typów transakcji 
występujących w obrocie gospodar-
czym. Tak jest również w analizo-

wanym przypadku. Żaden ze stan-
dardów nie określa bowiem wprost, 
w jaki sposób należy zaprezentować 
w sprawozdaniu finansowym nabycie 
gruntu obciążonego zobowiązaniem 
z tytułu dożywotniej renty.

Biorąc pod uwagę treść ekonomicz-
ną transakcji oraz § 10–12 MSR 8, na-
leży:
■  kierować się profesjonalnym osą-

dem,
■  odwołać się do MSR/MSSF doty-

czących podobnych i powiązanych 
zagadnień,

■  uwzględniać definicje i kryteria uj-
mowania aktywów, zobowiązań, 
przychodów i kosztów zawarte 
w „Założeniach koncepcyjnych” 
MSR/MSSF.

Już wkrótce

Wynagrodzenia 
w pytaniach i odpowiedziach

NR 34  9–15 września 2014 r.

W poprzednim numerze

■  Korekta VAT

■  Połączenia, przekształcenia, 
aporty do spółek
– skutki dla rozliczeń VAT

NR 29–30  5 – 18 sierpnia 2014 r.
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Podatki dochodowe 
w pytaniach 
i odpowiedziach

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Stan prawny na 8 sierpnia 2014 r.

PRACA ZBIOROWA

W praktyce stosowania prawa podatkowego bardzo często mamy do 
czynienia z kontrowersyjnymi przepisami, które na domiar złego są 
różnie stosowane. W „Poradniku” omawiamy  przypadki dotyczące po-
datków dochodowych, z którymi mieli Państwo najwięcej problemów. 
Są to odpowiedzi na pytania, które trafiły do redakcji na przestrzeni 
ostatnich kilku tygodni. Autorzy dołożyli wszelkich starań, żeby  odpo-
wiedzi były  wyczerpujące i wyjaśniały każdy przypadek z możliwie róż-
nych stron. Wiemy bowiem z doświadczenia, że nie jest wystarczające 
oparcie się na suchej literze prawa, lecz konieczne jest wskazanie, jak 
dany przepis jest stosowany i jakie konsekwencje niosą ze sobą decy-
zje podjęte w konkretnej rzeczywistości gospodarczej. Urzędy skarbowe 
mogą bowiem nie być pobłażliwe i uważnie przyjrzeć się wszelkim dzia-
łaniom przedsiębiorcy. „Poradnik” ma na celu pomoc w rozwiązywaniu 
tych trudnych  sytuacji. Z nadzieją, że tak właśnie się stanie, zachęcamy 
do lektury. 
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Podatek dochodowy od osób fizycznych
Czy można zaliczyć do wartości początkowej lokalu czynsz 
oraz podatek od nieruchomości

PYTANIE 
Kupiłam lokal użytkowy. Nie jest jeszcze wprowadzony 
do ewidencji środków trwałych. Czy czynsz uiszczany 
na konto wspólnoty oraz podatek od nieruchomości 
mogę bezpośrednio zaliczyć w koszty w dacie poniesie-
nia, czy podwyższają one wartość środka trwałego?

ODPOWIEDŹ 
Czynsz i podatek od nieruchomości poniesione 

przed wprowadzeniem lokalu użytkowego do ewi-
dencji środków trwałych nie podwyższają jego war-
tości początkowej. Nie są to bowiem koszty związa-
ne z nabyciem tego środka trwałego.

WYJAŚNIENIE 
Wartością początkową środków trwałych w przypadku 

ich odpłatnego nabycia jest cena nabycia (art. 22g ust. 1 
pkt 1 u.p.d.o.f.).

A zatem do wartości początkowej środka trwałego są 
zaliczane tylko koszty związane z jego zakupem. Nato-
miast wydatki na opłacenie czynszu za nabyty lokal 
użytkowy, mimo że zostały poniesione przed wprowa-
dzeniem go do ewidencji środków trwałych, nie są wy-
datkami związanymi z nabyciem tego lokalu. Są to wy-
datki związane z jego utrzymaniem. W związku z tym 
nie zwiększają one jego wartości początkowej. Stanowi-
sko to potwierdzają organy podatkowe. W interpretacji 
indywidualnej z 26 września 2008 r., sygn. IPPB1/415- 
-715/08-5/AŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 
stwierdził, że: (...) art. 22g ust. 3 u.p.d.o.f. wymienia 
koszty, o które powiększa się cenę nabycia, stanowiącą 
podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Użycie 
w tym przepisie sformułowania „w szczególności” sugeru-
je, że jest to katalog otwarty. Jednakże sformułowanie 
„związane z zakupem” zawęża ten katalog wyłącznie do 
kosztów, które dotyczą transakcji zakupu. W związku 
z powyższym nie można uznać, że wszelkie koszty ponie-
sione do momentu oddania środka trwałego do używania 
– wynajmu, a szczególnie koszty czynszu, mogą stanowić 

koszty powiększające cenę nabycia, stanowiącą podstawę 
naliczania odpisów amortyzacyjnych (...).

Podatek od nieruchomości również nie jest wydatkiem 
związanym z nabyciem lokalu. Jest on związany z posiada-
niem lokalu. Nie jest to również wydatek poniesiony na 
ulepszenie lokalu. Niezależnie od tego, czy lokal ten byłby 
adaptowany, modernizowany, czy też nie, podatek ten mu-
siał być uiszczany. W związku z tym nie zwiększa on wartoś-
ci początkowej lokalu jako środka trwałego. Takie stano-
wisko potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 5 listopada 
2011 r., sygn. ITPB1/415-946/10/AD. Czytamy w niej, że: 
(...) podatek od nieruchomości jest kosztem pośrednio pozo-
stającym w związku z przychodami. Wydatek ten wynika bo-
wiem z faktu posiadania nieruchomości przez podmiot pro-
wadzący działalność gospodarczą i należy klasyfikować go 
jako element kosztów stałych, który podatnik jest obowiąza-
ny z mocy prawa uiszczać w związku z posiadanym przez nie-
go majątkiem. A zatem wydatek ten ponoszony jest w związ-
ku z samym faktem posiadania nieruchomości (gruntu), 
niezależnie od tego, czy jest prowadzona na niej inwestycja, 
czy też nie, a co za tym idzie, istnieje możliwość zaliczenia go 
bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu zgodnie 
z art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f. w dacie wydania decyzji ustalającej 
jego wysokość (...).

Wydatki na czynsz za lokal użytkowy oraz podatek od 
nieruchomości są to koszty pośrednio związane z osiąga-
nymi przychodami. Takie koszty są potrącalne w dacie ich 
poniesienia (art. 22 ust. 5c u.p.d.o.f.). W przypadku podat-
ników prowadzących p.k.p.i.r. za dzień poniesienia kosztu 
uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktu-
ry (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę 
do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f.). 
W przypadku podatku od nieruchomości datą poniesienia 
kosztu jest data wystawienia decyzji o wysokości podatku. 
Potwierdzają to organy podatkowe. W interpretacji indy-
widualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z 26 kwietnia 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-260/13/ŚS, czy-
tamy, że: (...) osoby fizyczne rozliczające się na podstawie 

SŁOWNICZEK
Ceną nabycia jest kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania 
środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, zała-
dunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów kom-
puterowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarów 
i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi po-
datku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo 
zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (art. 22g ust. 3 u.p.d.o.f.).
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podatkowej księgi przychodów i rozchodów (bez względu na 
metodę jej prowadzenia), powinny podatek od nieruchomo-
ści w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w da-
cie wydania decyzji określającej wymiar tego podatku, zgod-
nie z art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f. Decyzja ustalająca wysokość 
podatku od nieruchomości stanowi bowiem podstawę do za-
księgowania kosztu (...).

PRZYKŁAD

W grudniu 2013 r. pani Nowacka kupiła lokal użytko-
wy. Ma on być wykorzystywany w prowadzonej przez 
nią działalności gospodarczej. Ze względu na prace 
adaptacyjne nie wprowadziła go do ewidencji środ-
ków trwałych. W styczniu 2014 r. otrzymała decyzję 
o wysokości podatku od nieruchomości na 2014 r. 
wydaną 6 stycznia 2014 r. Ustalony w niej podatek 

wynosił 800 zł. Pani Nowacka mogła zaewidencjono-
-wać ten koszt w p.k.p.i.r. w styczniu 2014 r.
Ponadto pani Nowacka wpłaciła do wspólnoty 
czynsz za ten lokal. Faktura z tego tytułu była wy-
stawiona 15 stycznia 2014 r. na kwotę netto 500 zł. 
W związku z tym i ten koszt mogła ująć w p.k.p.i.r. 
za styczeń.

Krzysztof Rustecki
specjalista w zakresie podatków, 

autor licznych publikacji z tej dziedziny 

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 22 ust. 1, 5c, 6b, art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy 

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 915). 

Czy można wpisać do p.k.p.i.r. wydatki na winiety 
udokumentowane paragonami

PYTANIE 
Prowadzę jednoosobową działalność. Od niedawna po-
dróżuję służbowo do Niemiec. Mam bardzo dużo drob-
nych paragonów za winiety płacone za granicą gotówką. 
Czy mogę je wpisywać do p.k.p.i.r.? Czy każdy paragon 
muszę przeliczać osobno? Czy można to jakoś uprościć?

ODPOWIEDŹ 
Nie powinien Pan wpisywać do p.k.p.i.r. wydatków 

poniesionych na zakup zagranicznych winiet na pod-
stawie otrzymanych paragonów. Musi Pan wystawić 
dowody wewnętrzne. Jeżeli winiety są z tego samego 
dnia, nie musi Pan każdej z nich dokumentować osob-
nym dowodem wewnętrznym. Może Pan wystawić je-
den dowód wew nętrzny.

WYJAŚNIENIE 
Podczas zagranicznych podróży służbowych odbywa-

nych przez właścicieli firm ponoszone są różne koszty. 
W praktyce często zdarza się, że z różnych powodów przy 
drobnych wydatkach, np. takich jak zakup biletu, opłata 
parkingowa czy przejazd taksówką, nie dostają oni faktur. 
Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedstawio-
nym przypadku. W trakcie podróży zagranicznej otrzymał 
Pan paragony za winiety. Nie dostał Pan faktur, a to one 
stanowią główne dowody księgowe, na podstawie których 
dokonujemy zapisów w p.k.p.i.r.

Zapisy w p.k.p.i.r. są dokonywane w języku polskim 
i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, 
na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księ-
gowych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie p.k.p.i.r.). 
Jednocześnie przepisy tego rozporządzenia wprost naka-

zują, żeby dowód księgowy był sporządzony w języku pol-
skim, a jego treść musi być pełna i zrozumiała. Jeżeli 
w dowodzie podane jest wartościowe określenie operacji 
gospodarczej tylko w walucie obcej, podatnik posiadający 
ten dowód jest obowiązany przeliczyć walutę obcą na zło-
te, po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie, 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku do-
chodowym. Wynik przeliczenia należy zamieścić w wol-
nych polach dowodu lub w załączniku do dowodu sporzą-
dzonego w walucie obcej (§ 12 ust. 4 rozporządzenia 
w sprawie p.k.p.i.r.).

Zagraniczna winieta nie spełnia ww. warunków. Wydat-
ki na winiety nie zostały również wymienione wprost 
w przepisach rozporządzenia jako te, które mogą być ujęte 
w p.k.p.i.r. bezpośrednio na podstawie paragonu potwier-
dzającego ich zakup. Tylko wydatki poniesione na zakup 
paliwa i olejów za granicą mogą być przez podatnika udo-
kumentowane paragonami.

Wydatki na zagraniczne winiety można, zdaniem orga-
nów podatkowych, rozliczyć w p.k.p.i.r. na podstawie do-
wodu wewnętrznego. A zatem nie powinien Pan wpisywać 
do p.k.p.i.r. wydatków na zagraniczne winiety na podsta-
wie otrzymanych paragonów. Musi Pan wystawić dowody 
wewnętrzne.

Jeżeli chodzi o ilość dowodów wewnętrznych, jakie po-
winien Pan wystawić, to jeżeli winiety są z tego samego 
dnia, nie trzeba każdej z nich dokumentować osobnym 
dowodem wewnętrznym. Winiety z tego samego dnia 
można ująć w jednym dowodzie wewnętrznym, a ich war-
tość przeliczyć zgodnie z kursem średnim NBP z ostatnie-
go dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia 
kosztu.



Podatki dochodowe w pytaniach i odpowiedziach

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  31–32  (845–846)8 www.pgp.infor.pl

PRZYKŁAD

Właściciel firmy Farba S.C. pan Kowalski w czerwcu 2014 r. udał się do Monachium w celu negocjacji kontraktu 
handlowego z potencjalnym klientem. Podróż odbył samochodem służbowym.
W czasie podróży dokonał zapłaty za przejazdy autostradą, tzw. winiety:
■ 27 czerwca 2014 r. winieta za przejazd autostradą w Monachium – 5 euro,
■ 27 czerwca 2014 r. winieta za przejazd autostradą w Monachium – 5 euro,
■ 28 czerwca 2014 r. winieta za przejazd autostradą w Monachium – 5 euro,
■ 28 czerwca 2014 r. winieta za przejazd autostradą w Monachium – 5 euro.
Na zakup winiet pan Kowalski wystawił dwa dzienne dowody wewnętrzne:
■  dowód wewnętrzny z 27 czerwca 2014 r. nr 1-06-2014 dot. winiet – przejazdów w Monachium na kwotę: 

10 euro × średni kurs NBP z 26 czerwca 2014 r., tj. 4,1358 = 41,36 zł, oraz
■  dowód wewnętrzny z 28 czerwca 2014 r. nr 2-06-2014 dot. winiet – przejazdów w Monachium na kwotę: 

10 euro × średni kurs NBP z 27 czerwca 2014 r., tj. 4,1528 = 41,53 zł.
Pan Kowalski poniesione wydatki przeliczył zgodnie z kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesie-
nia wydatku, czyli poprzedzającego wystawienie paragonu (dowodu wewnętrznego) – art. 11a ust. 2 u.p.d.o.f. 

Ewidencja w p.k.p.i.r.

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego Pozostałe wydatki Razem wydatki

1 2 3 6 13 14

7) 27.06.2014 DW 1-06-2014 Opłata za przejazdy 
– winiety

41,36 zł 41,36 zł

8) 28.06.2014 DW 2-06-2014 Opłata za przejazdy 
– winiety

41,53 zł 41,53 zł

Justyna Michałowska
księgowa, praktyk, autorka licznych publikacji

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 11a ust. 2, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-

datku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915), 

■ § 12 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierp-
nia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przy-
chodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475; 
ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 551). 

Jak rozliczyć zaliczkę na materiały w p.k.p.i.r.
PYTANIE 
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług bu-
dowlanych. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zapłaci-
łem zaliczkę za materiały budowlane, na którą otrzyma-
łem fakturę. Czy zaliczka ta jest kosztem uzyskania 
przychodu? Czy mogę odliczyć z niej VAT?

ODPOWIEDŹ 
Zaliczka wpłacona na poczet dostawy materiałów nie 

stanowi kosztu uzyskania przychodu. Podatnik może ją 
ująć w p.k.p.i.r., ale tylko w kolumnie 15, która nie jest su-
mowana do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik ma 
prawo odliczyć VAT z zapłaconej faktury zaliczkowej, jeże-
li powoduje ona powstanie obowiązku podatkowego u do-
stawcy.

WYJAŚNIENIE 

Koszty

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione 
w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo za-
bezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienio-
nych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. Z treści tego przepisu nie 
wynika wprost zakaz zaliczania przez podatników do kosz-
tów uzyskania przychodów zaliczek zapłaconych na poczet 
przyszłych dostaw towarów lub świadczonych usług. Wy-
jątkiem są utracone zaliczki. Organy podatkowe od lat pre-
zentują jednak pogląd, że uiszczona zaliczka na poczet do-
stawy towarów bądź wykonania usług nie wiąże się 
z uzyskaniem przychodów. W rezultacie kwota zaliczki nie 
stanowi kosztów uzyskania przychodów dla wpłacającego.
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Na temat braku możliwości zaliczania do kosztów uzyska-
nia przychodów zaliczek już w momencie ich zapłaty wypo-
wiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
w interpretacji indywidualnej z 9 marca 2011 r., sygn. 
IBPBI/1/415-1246/10/RM, w której czytamy, że: (...) Co do 
zasady, zaliczki jako wpłaty niemające charakteru definityw-
nego (ze względu na każdorazową możliwość ich zwrotu przed 
terminem wykonania usług, na poczet których zostały wpłaco-
ne) nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Kwotę zapłaconą tytułem zaliczki można zaliczyć do kosz-
tów podatkowych dopiero po wykonaniu należnego świad-
czenia (...).

VAT 

W przypadku zaliczek odliczenie VAT przysługuje wy-
łącznie, gdy z jej tytułu:
■ powstał obowiązek podatkowy u dostawcy,
■ dostawca wystawił fakturę i dotarła ona do nabywcy to-

waru lub usługi.
Zaliczka wpłacona dostawcy na poczet dostawy materia-

łów budowlanych powoduje u niego powstanie obowiązku 
podatkowego w VAT. Otrzymanie faktury za taką zaliczkę 
daje więc nabywcy prawo do odliczenia VAT od tej zapłaco-
nej kwoty.

PRZYKŁAD

Czynny podatnik VAT zamówił 29 maja 2014 r. w składzie budowlanym partię materiałów o wartości netto 24 000 zł (VAT 
5520 zł). Na poczet zamówienia wpłacił w tym dniu zaliczkę w kwocie 4920 zł brutto (netto 4000 zł). Dostawca wystawił 
mu fakturę zaliczkową. Towar otrzymał 10 czerwca 2014 r. wraz z fakturą końcową. Podatnik ujął materiał w księdze 
w dacie 10 czerwca 2014 r. na podstawie faktury końcowej w kolumnie 10 p.k.p.i.r. – Zakup towarów i materiałów według 
cen nabycia. Wartość wpisu – 24 000 zł. Podatnik mógł ująć w p.k.p.i.r. wpłaconą zaliczkę w dacie 29 maja 2014 r., ale tyl-
ko w kolumnie 15, która nie jest sumowana do kosztów uzyskania przychodów (wartość wpisu 4000 zł – kwota netto). 
Zaliczka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. W deklaracji VAT-7 za maj podatnik mógł odliczyć podatek naliczony 
od zaliczki w kwocie 920 zł. Pozostałą część VAT ma prawo odliczyć w deklaracji za czerwiec.

Zapis w p.k.p.i.r.

Lp.
Data 

zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis 
zdarzenia 

gospodarczego

Zakup towarów i materiałów 
wg cen nabycia

zł gr zł gr
1 2 3 6 10 15

 Maj 2014 r.       
247 29.05.2014 r. Faktura 

1123/14
Zaliczka 

na materiał
  4000 00

 Czerwiec 
2014 r.

      

259 10.06.2014 r. Faktura 
1134/14

Zakup 
materiałów

24 000 00  

Grzegorz Ziółkowski
doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 915), 
■ art. 86 ust. 10c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 312). 

Czy wydatki na noclegi pracowników zleceniobiorcy 
mogą zostać zaliczone do kosztów

PYTANIE 
Spółka z o.o. kupiła maszynę od firmy zagranicznej. Do 
naprawy maszyny wynajęła pracowników tej samej fir-

my zagranicznej. Polska spółka zapewniła nocleg pra-
cownikom firmy zagranicznej. Czy poniesione koszty 
noclegów dla pracowników obcej firmy usuwających 
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awarię będą stanowiły koszty uzyskania przychodu 
w spółce z o.o.?

ODPOWIEDŹ 
Tak, koszty takich noclegów mogą zostać zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o.  

WYJAŚNIENIE 
Opisany w pytaniu wydatek na koszty noclegów zlece-

niobiorców lub pracowników zleceniobiorców ma związek 
z prowadzoną przez spółkę działalnością. Został także po-
niesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania 
albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie został wymie-
niony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzy-
skania przychodów (czyli w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.). Jak 
najbardziej możliwe jest zatem zaliczenie tego wydatku do 
kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych 
(art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.).

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wy-
jaśnieniach. Przykładem może być interpretacja indywi-
dualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 paź-
dziernika 2011 r. (sygn. ILPB4/423-254/11-2/MC) czy 
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 4 grudnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423- 
-828/12-2/MW). W pierwszej ze wskazanych interpretacji 
czytamy, że: (...) Spółka ponosi koszty noclegów, wyżywie-
nia i przejazdów z tytułu podróży osób, z którymi zawarto 
umowy zlecenia. Z umów zlecenia wynika, że przedmiotowe 
koszty sfinansowane będą przez Spółkę (...) i nie będą obcią-
żały zleceniobiorców. W katalogu przepisu art. 16 ust. 1 usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawarto 
zakazu, ani jakiegokolwiek ograniczenia, co do możliwości 

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków po-
niesionych na diety bądź inne należności w związku z wyjaz-
dami służbowymi zleceniobiorców. Z przedstawionych infor-
macji wynika, iż Spółka zawarła umowy z podwykonawcami, 
których pracownicy będą świadczyć na jej rzecz usługi, jak 
również umowy zostały zawarte ze zleceniobiorcami. W świe-
tle powyższych wyjaśnień stwierdzić należy, iż wszystkie po-
niesione przez Spółkę wydatki na rzecz zleceniobiorców nie-
wątpliwie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub 
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydat-
ki te spełniają zatem podstawową przesłankę wynikającą 
z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz nie podlegają wyłączeniu 
z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 
cyt. ustawy.

Spółka powinna zadbać o to, aby w tego typu sytuacjach 
obowiązek ponoszenia kosztów (np. noclegów) za zlecenio-
biorców lub ich pracowników wynikał z zawartych ze zlece-
niobiorcami umów. W przypadkach gdy nie ma takiego zapi-
su, istnieje ryzyko uznania tych wydatków za koszty 
reprezentacji. Wydatki na reprezentację nie mogą być nato-
miast zaliczane do kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 
pkt 28 u.p.d.o.p.).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915). 

Jak ująć w księgach rachunkowych 
ulepszenie całkowicie zamortyzowanego 
środka trwałego

PYTANIE 
Jednostka dokonała ulepszenia całkowicie zamortyzo-
wanego środka trwałego (ulepszenie przystosowujące 
budynek do norm unijnych w zakresie bhp). Czy odpisy 
amortyzacyjne powinny być naliczone tylko od warto-
ści dokonanego ulepszenia, czy też od wartości począt-
kowej powiększonej o ulepszenie? Czy odpisów amor-
tyzacyjnych można dokonywać już w miesiącu 
zakończenia ulepszenia, czy dopiero od następnego?

ODPOWIEDŹ 
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia środka trwałe-

go należy obliczać od wartości początkowej całkowicie 
zamortyzowanego środka trwałego powiększonej 
o wartość ulepszenia. Według ustawy o rachunkowości 
wpływ ulepszenia na wielkość odpisów amortyza-
cyjnych może zostać wykazany nie wcześniej niż po 

przyjęciu ulepszonego środka trwałego do używania 
(a zatem, teoretycznie, już w miesiącu zakończenia 
ulepszenia). W praktyce jednak jednostki przyjmu-
ją termin rozpoczęcia amortyzacji określony w przepi-
sach podatkowych, tj. od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zakończono jego ulepszenie.

WYJAŚNIENIE 
Zarówno ustawa o rachunkowości (art. 31 u.o.r.), jak 

i przepisy ustaw o podatku dochodowym (art. 16g 
ust. 13 u.p.d.o.p., art. 22g ust. 17 u.p.d.o.f.) przewidują 
możliwość zwiększenia wartości początkowej środka 
trwałego o koszty ulepszenia w wyniku jego przebudo-
wy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub moderniza-
cji. Przepisy te nie uzależniają możliwości dokonania 
ulepszenia od faktu, czy dany środek jest całkowicie za-
mortyzowany, czy też nie.
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Czy odpisy amortyzacyjne powinny być naliczone 
tylko od wartości dokonanego ulepszenia, 
czy też od wartości początkowej 
powiększonej o ulepszenie

W przypadku środków trwałych całkowicie zamorty-
zowanych (jak również środków trwałych ich częściowo 
zamortyzowanych) dokonane prace ulepszeniowe po-
wodują zwiększenie ich pierwotnej wartości początko-
wej. Ulepszenie nie tworzy oddzielnego środka trwa-
łego. 

W związku z powyższym odpisy amortyzacyjne od 
ulepszenia środka trwałego należy obliczać od wartości 
początkowej całkowicie zamortyzowanego środka trwa-
łego, powiększonej o wartość ulepszenia. Nieprawidło-
we byłoby zatem naliczanie odpisów amortyzacyjnych 

jedynie od wartości dokonanego ulepszenia (patrz: 
przykład).

Czy odpisów amortyzacyjnych można dokonywać 
już w miesiącu zakończenia ulepszenia, 
czy dopiero od następnego

Uregulowania ustawy o rachunkowości, a także przepisy 
ustaw o podatku dochodowym nie wskazują bezpośrednio 
momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyza-
cyjnych od ulepszonego środka trwałego (całkowicie lub 
częś ciowo zamortyzowanego w momencie dokonania 
ulepszenia). W związku z tym należy zastosować przepisy 
ogólne wyrażone w art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości 
(dla celów bilansowych) oraz art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. 
i odpowiednio art. 22h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. (dla celów po-
datkowych).

Moment rozpoczęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych

Ustawa o rachunkowości (art. 32 ust. 1)
Ustawa o podatku dochodowym 

od osób prawnych 
(art. 16h ust. 1 pkt 1)

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

(art. 22h ust. 1 pkt 1)

(...) Rozpoczęcie amortyzacji następu-
je nie wcześniej niż po przyjęciu środ-
ka trwałego do używania (...)

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków 
trwałych (...) począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym ten środek (...) wprowadzono do ewidencji (...)

Według ustawy o rachunkowości wpływ ulepszenia na 
wielkość odpisów amortyzacyjnych może zostać wykaza-
ny nie wcześniej niż po przyjęciu ulepszonego środka 
trwałego do używania, a więc teoretycznie już w miesią-
cu zakończenia ulepszenia. W praktyce jednak jednostki 
przyjmują termin rozpoczęcia amortyzacji określony 
w przepisach podatkowych, tj. od miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym zakończono jego ulepszenie. Nie 
jest to postępowanie sprzeczne z przepisami, a pozwala 
uniknąć prowadzenia oddzielnych odliczeń dla celów ra-
chunkowych i podatkowych. Należy oczywiście pamiętać 
o tym, że przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości 
(w tym dotyczące skorzystania przez jednostkę z uprosz-

czeń związanych z włączeniem regulacji podatkowych 
w zakresie amortyzacji) powinny być zgodne z ustawą 
o rachunkowości, a ta wskazuje, że stawka amortyzacji 
musi zapewnić odpisanie środka trwałego przez okres 
jego ekonomicznej użyteczności.

Należy również podkreślić, że ustawy podatkowe nie 
przewidują możliwości zmiany stosowania przyjętej 
wcześniej metody amortyzacji. A zatem w przypadku 
dokonania ulepszenia całkowicie zamortyzowanego 
środka trwałego należy podatkowo stosować pierwot-
nie ustaloną metodę amortyzacji oraz kontynuować 
amortyzację według stawki stosowanej sprzed ulep-
szenia.

PRZYKŁAD

Jednostka ulepszyła w czerwcu 2014 r. całkowicie zamortyzowany środek trwały o wartości początkowej 100 000 zł. 
Środek trwały był amortyzowany metodą liniową według stawki 10%. Wartość poniesionych nakładów z tytułu 
ulepszenia udokumentowana fakturami wyniosła 20 000 zł + 4600 zł VAT podlegający odliczeniu.

Ewidencja w czerwcu
1. Faktury – wydatki na ulepszenie środka trwałego

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”  20 000,00 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  4600,00 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  24 600,00 zł
oraz
Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  20 000,00 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”  20 000,00 zł
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2.  OT – odbiór techniczny – zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (wartość początkowa środka trwa-
łego po ulepszeniu wynosi 120 000 zł)
Wn konto 010 „Środki trwałe”  20 000,00 zł
Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie”  20 000,00 zł

240 – Pozostałe rozrachunki 300 – Rozliczenie zakupu
223 – Rozliczenie podatku VAT 

naliczonego

 24 600,00 (1 1) 20 000,00 20 000,00 (1 1) 4600,00

080 – Środki trwałe w budowie 010 – Środki trwałe

1) 20 000,00 20 000,00 (2 Sp.) 100 000,00

2) 20 000,00

Ewidencja w lipcu
3.  PK – odpis amortyzacyjny od ulepszonego środka trwałego (120 000 zł × 10% : 12 miesięcy)

Wn konto 408 „Amortyzacja”  1000,00 zł
Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”  1000,00 zł

070 – Odpisy umorzeniowe 
środków trwałych 408 – Amortyzacja

 100 000,00 (Sp. 3) 1000,00

 1000,00 (3

Oznacza to, że całkowite zamortyzowanie ulepszonego w ten sposób środka trwałego nastąpi po 20 miesiącach 
(jeśli oczywiście w tym czasie środek trwały nie zostanie ponownie ulepszony, sprzedany, zlikwidowany itp.). Ostat-
ni odpis umorzeniowy zostanie wykonany w lutym 2015 r.

Irena Pazio
główna księgowa, praktyk, posiada certyfikat Ministra Finansów 
uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 22g ust. 17, art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. 

poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915), 
■ art. 16g ust. 13, art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915), 
■ art. 31, art. 32 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613). 

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 
wydatki na nabycie obcojęzycznych książek 
niezależnie od ich tematyki

PYTANIE 
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą 
w zakresie usług informatycznych. W codziennej pracy 
korzystam ze znajomości języka angielskiego. Współ-
pracuję z kontrahentami z USA. Czy mogę wliczyć 
w koszty zakup książek kryminalnych i sensacyjnych 
w języku angielskim? Służą mi one do uzupełniania 
słownictwa, usystematyzowania gramatyki i obycia 
z językiem angielskim. W związku z wykonywaną dzia-

łalnością gospodarczą czytam dużo dokumentacji, 
postów, e-maili po angielsku i lektura wymienionych 
książek powoduje, że pogłębiam swoje słownictwo i po-
prawiam umiejętność czytania, co powoduje, że pracu-
ję wydajniej i efektywniej.

ODPOWIEDŹ 
Istnieje ogromne ryzyko zakwestionowania przez or-

gany podatkowe wydatków na nabycie wskazanych 
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w pytaniu książek jako kosztów uzyskania przycho-
dów. A zatem, decydując się na zaliczanie tych wydat-
ków do kosztów uzyskania przychodów, musi się Pan 
liczyć ze sporem z organami podatkowymi.

WYJAŚNIENIE 
Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki po-

niesione w celu osiągnięcia przychodów (względnie w celu 
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów), z wy-
jątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.). Żaden 
przepis nie wyłącza możliwości zaliczenia do kosztów uzy-
skania przychodu wydatków związanych z nauką języka. 
Wydatki te mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przy-
chodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli po-
datnicy są w stanie wykazać ich związek z uzyskiwanymi 
przychodami. Jest to możliwe przede wszystkim w przypad-
kach, gdy podatnicy współpracują lub zamierzają współpra-
cować z kontrahentami zagranicznymi (zob. interpretację 
indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z 28 lutego 2011 r., sygn. IBPBI/1/415-141/11/WRz, czy in-
terpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w War-
szawie z 23 września 2013 r., sygn. IPPB1/415-731/13-4/MT). 
W drugiej z przywołanych interpretacji czytamy, że: (...) 
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 
Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą świad-
czącą usługi graficzne. Głównym odbiorcą usług Wniosko-
dawczyni jest X – firma, która jest częścią międzynarodowej 
spółki medialnej XY, która działa również w Czechach, na 
Słowacji i w Serbii. Praca Wnioskodawczyni wymaga dobrej 
znajomości języka angielskiego (ze względu na współpracę 
z różnymi spółkami wchodzącymi w skład X – zarówno pol-
skimi, jak i zagranicznymi). Umiejętność bezpośredniego ko-
munikowania się w języku zleceniodawcy jest niezbędna, aby 
Wnioskodawczyni dalej mogła rozwijać z nim współpracę 
i zdobywać nowe zlecenia. Reasumując, mając na uwadze po-
wołane przepisy prawa podatkowego i przedstawiony stan 
faktyczny, jak również przyjmując za Wnioskodawczynią, że 
umiejętność bezpośredniego komunikowania się w języku zle-
ceniodawcy jest niezbędna, aby Wnioskodawczyni dalej mo-
gła rozwijać z nim współpracę i zdobywać nowe zlecenia, na-
leży stwierdzić, że wydatki poniesione na naukę języka 
angielskiego w postaci kursu mogą być zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów (...).

Warunek współpracy z zagranicznymi kontrahentami 
jest w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym speł-
niony. Należy jednak zauważyć, że wydatki na zakup obco-
języcznych książek zapewniających rozrywkę, które chce 
Pan zaliczać do kosztów, nie stanowią typowych wydatków 
na naukę języka (np. wydatków na kursy językowe lub za-
kup książek do nauki języka). Oczywiście czytanie tych 
książek polepsza znajomość języka angielskiego, lecz uwa-
żam, że zakupy tych książek służą przede wszystkim Pań-
skim celom osobistym. Przyjmuje się zaś, że wydatki o cha-
rakterze osobistym nie mogą być zaliczane do kosztów 
uzyskania przychodów (zob. przykładowo wyrok NSA 
z 26 marca 1998 r., sygn. akt I SA/Po 1254/97, czy wyrok 
NSA z 10 września 1999 r., sygn. akt I SA/Lu 742/98).

W związku z tym, moim zdaniem, nie może Pan zaliczać 
wydatków na nabycie tych książek do kosztów uzyskania 
przychodu (również dlatego, że art. 23 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.f. 
wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przy-
chodów wydatków poniesionych na zakup zużywających 
się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsię-
biorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami 
do środków trwałych, w przypadku stwierdzenia, że skład-
niki te nie są wykorzystywane do celów prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatni-
ka). Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby, 
przykładowo, do absurdalnego wniosku, że podatnicy 
mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki 
na zagraniczne wyjazdy w celach rozrywkowych. Takie 
wyjazdy w jakimś stopniu również polepszają znajomość 
języków obcych.

Niemal na pewno podobne stanowisko zajmie – w razie 
ewentualnej kontroli – organ podatkowy. A zatem, decydu-
jąc się na zaliczanie przedmiotowych wydatków do kosz-
tów uzyskania przychodów, musi Pan się liczyć z dużym ry-
zykiem sporu z organami podatkowymi. 

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, 

autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy z 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915). 

Jak skorygować rachunkowo i podatkowo 
koszty energii dotyczące lat poprzednich

PYTANIE 
W marcu 2014 r. otrzymaliśmy fakturę korygującą do-
tyczącą kosztów energii elektrycznej zużytej w 2012 r. 
(zmniejszającą te koszty). Jak ująć taką korektę w księ-
gach rachunkowych i rozliczyć podatkowo? Czy przy-
chód związany z korektą należy zaewidencjonować na 
koncie „Pozostałe przychody operacyjne”?

ODPOWIEDŹ 
Otrzymanie w 2014 r. faktury zmniejszającej koszty 

dostaw energii elektrycznej za 2012 r. spowoduje ko-
nieczność korekty zeznania podatkowego (CIT/PIT) za 
2012 r. Zmniejszenia kwoty podatku naliczonego nale-
ży dokonać „na bieżąco”, tj. za okres rozliczeniowy, 
w którym nastąpiło otrzymanie faktury korygującej. 
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Ze względu na to, że faktura korygująca (zmniejszają-
ca) koszty energii elektrycznej została wystawiona po 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 r., 
to przychód związany z tą korektą należy zaewidencjo-
nować w księgach rachunkowych 2014 r. na koncie 
„Pozostałe przychody operacyjne”. 

WYJAŚNIENIE 
Wydatek na zakup energii elektrycznej jest najczęściej 

związany z ogólną działalnością firmy, co powoduje, że ma 
charakter kosztów pośrednio związanych z osiąganymi 
przez podatnika przychodami.

1. Za jaki okres należy skorygować koszty 
uzyskania przychodów?

Ustawy podatkowe (art. 15 ust. 4d i 4e u.p.d.o.p. oraz 
art. 22 ust. 5c i 5d u.p.d.o.f.) zawierają szczegółowe regu-
lacje dotyczące wyznaczenia momentu poniesienia i potrą-
cenia kosztu. Nie zawierają jednak żadnych regulacji doty-
czących momentu ich skorygowania.

Organy podatkowe w ostatnim czasie prezentują stano-
wisko, według którego – bez względu na to, czy poniesiony 
wydatek ma charakter kosztu bezpośredniego czy kosztu 
pośredniego – korekta kosztów podatkowych powinna być 
odniesiona do okresu rozliczeniowego, w którym zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami należało ująć 
koszt określony fakturą pierwotną. Ponadto dla organów 
podatkowych bez znaczenia pozostaje przyczyna, która 
spowodowała wystawienie faktury korygującej.

Tak uznał m.in. Dyrektor IS w Katowicach w interpreta-
cji indywidualnej z 17 października 2012 r., sygn. IBPBI/ 
/2/423-798/12/PC, która dotyczyła dwudziestu dwóch 
faktur korygujących koszty energii elektrycznej za okres od 
21 maja do 31 grudnia 2011 r. wystawionych przez zakład 
energetyczny 23 kwietnia 2012 r. z uwagi na nieprawidło-
wo zastosowaną taryfę w fakturach pierwotnych. Nabywca 
otrzymał faktury korygujące 30 kwietnia 2012 r. W tych 
okolicznościach organ podatkowy uznał, że: (...) Spółka 
powinna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów, 
wynikających z otrzymanych faktur korygujących, w okresie 
rozliczeniowym, którego dotyczyły pierwotne faktury. 
W związku z powyższym stanowisko Spółki, iż otrzymane 
w dniu 30 kwietnia 2012 r. 22 faktury korygujące z tytułu 
zakupu energii elektrycznej za rok 2011, wystawione przez 
kontrahenta wskutek zastosowania przez niego pierwotnie 
niewłaściwej taryfy (średniej ceny sprzedaży energii elek-
trycznej) dotyczącej energii biernej, winna dokonać korekty 
zeznania rocznego CIT-8 za rok 2011 (...) – jest prawidłowe.

Podobne stanowisko w zakresie korekty kosztów pośred-
nich wyraził Dyrektor IS w Łodzi w interpretacji indywidu-
alnej z 7 czerwca 2013 r., sygn. IPTPB3/423-102/13-2/IR, 
który, formułując ogólne zasady postępowania, wyjaśnił 
dodatkowo, że: (...) Przepisy ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych nie określają szczególnych zasad do-
konywania korekt kosztów uzyskania przychodów. Nie może 
budzić jednak wątpliwości, iż wystawiona faktura korygują-
ca nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, 
a jedynie jego wysokość. Korekta wielkości kosztu powinna 

być zatem rozliczana w okresie rozliczeniowym, w którym 
koszt został już ujęty w ewidencji księgowej, z uwzględnie-
niem zasad potrącalności wynikających z przepisów 
ww. ustawy.

Podkreślić należy, iż faktura korygująca nie dokumentuje 
odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz od-
nosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem 
odniesienia do faktury korygującej jest zatem zawsze faktura 
pierwotna (faktura korygująca musi bowiem zawierać dane 
ujęte w fakturze, której dotyczy). Korekta kosztów poniesio-
nych przez Spółkę na podstawie faktury korygującej wysta-
wionej przez kontrahenta po zakończeniu roku kalendarzo-
wego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powinna 
być odniesiona do momentu, w którym koszt ten został potrą-
cony (należy zatem dokonać korekty kosztów wstecz) (...).

Stanowisko fiskusa dość często jest też podzielane przez 
sądy administracyjne, czego przykładem jest prawomocny 
wyrok WSA we Wrocławiu z 25 września 2013 r., sygn. akt 
I SA/Wr 1303/13. W wyroku tym WSA wskazał, że: (...) 
Przepisy ustawy p.d.o.p. nie określają szczególnych zasad do-
konywania korekt kosztów uzyskania przychodów. Jednak, 
co słusznie podkreślił organ podatkowy, bez względu na to 
czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezpośredniego, 
czy też kosztu pośredniego, wystawiona faktura korygująca 
nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedy-
nie jego wysokość. A zatem korekta wielkości kosztu powinna 
być zawsze rozliczana w okresie rozliczeniowym, w którym 
koszt został już ujęty w ewidencji księgowej, z uwzględnie-
niem zasad potrącalności wynikających z przepisów ustawy 
p.d.o.p. (art. 15 ust. 4–4c u.p.d.o.p.) (...).

Obowiązek zmniejszenia kosztów za okres, w którym na 
podstawie faktury pierwotnej zostały one ujęte w rachun-
ku podatkowym, jest niekorzystny dla podatników. Jeśli 
otrzymana korekta dotyczy roku, za który podatnik złożył 
już zeznanie podatkowe, to w celu skorygowania wysokoś-
ci kosztów musi on złożyć korektę tego zeznania podatko-
wego. Do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie 
przyczyn tej korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej). 
Konieczność uwzględnienia skutków otrzymanej korekty 
kosztów w zeznaniu podatkowym za rok, w którym podat-
nik ujął w kosztach fakturę pierwotną, może skutkować 
także powstaniem zaległości podatkowej i koniecznością 
dopłaty podatku dochodowego wraz z podatkowymi od-
setkami za zwłokę.

2. Za jaki okres należy dokonać zmniejszenia 
podatku naliczonego?

Ustawa o VAT wskazuje (art. 86 ust. 19a), że w przypad-
ku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę kory-
gującą, która obniża podstawę opodatkowania oraz VAT, to 
jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku nali-
czonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę kory-
gującą otrzymał. Jeżeli natomiast podatnik nie obniżył 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 
określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do 
takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty po-
datku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, 
w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.
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Dla celów VAT zmniejszenia podatku naliczonego, który 
wynika z otrzymanej faktury korygującej, dokonuje się za-
tem „na bieżąco”, tj. za okres rozliczeniowy, w którym po-
datnik otrzymał tę korektę. Bez znaczenia jest fakt, że ko-
rekcie podlegały transakcje z lat ubiegłych. Bez znaczenia 
jest również przyczyna korekty. Dla powstania obowiązku 
zmniejszenia podatku naliczonego u nabywcy istotny jest 
wyłącznie moment otrzymania faktury korygującej.

PRZYKŁAD

Zakład energetyczny 25 lutego 2014 r. wystawił fak-
tury korygujące wartość dostaw energii elektrycznej 
za okres od 1 czerwca do 31 października 2012 r., 
które spowodowały zmniejszenie podstawy opodat-
kowania i VAT.
Nabywca otrzymał te faktury korygujące 4 marca 
2014 r. W ewidencji zakupu VAT oraz sporządzanej 
na jej podstawie deklaracji VAT za marzec 2014 r. ma 
on obowiązek zmniejszyć podatek naliczony o kwoty, 
które wynikają z otrzymanych korekt.
Nabywcy temu nie przysługuje prawo do zmniejszenia 
kwoty podatku naliczonego, np. w rozliczeniu za dwa 
kolejne okresy rozliczeniowe (tj. w deklaracji VAT za 
kwiecień lub za maj br.). Na zmniejszenie podatku na-
liczonego ma on tylko jeden okres rozliczeniowy, 
tj. okres, w którym otrzymał fakturę korygującą, która 
zmniejsza wartość nabycia oraz VAT. Zmniejszenia 
tego dokonuje w deklaracji VAT za marzec br. lub 
przez korektę deklaracji VAT za marzec br.

3. Za jaki okres należy ująć korektę kosztu 
w księgach rachunkowych?

Ustawa o rachunkowości przewiduje (art. 54 ust. 1 i 2), 
że jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finan-
sowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzy-
mała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ 
na to sprawozdanie finansowe, to powinna ona odpo-
wiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześ-
nie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych 
roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe doty-
czy. Jeżeli natomiast jednostka otrzymała informacje 
o tych zdarzeniach już po zatwierdzeniu rocznego spra-
wozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach 
rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te 
otrzymała.

Skoro faktura korygująca, która powoduje zmniejszenie 
kosztów dostaw energii elektrycznej za 2012 r., została wy-
stawiona w marcu 2014 r., a więc już po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego za 2012 r., to skutki tego 
zmniejszenia należy ująć w księgach rachunkowych roku 
obrotowego, w którym jednostka otrzymała tę fakturę ko-
rygującą. W rezultacie faktura zmniejszająca wartość do-
staw energii elektrycznej za 2012 r. wpłynie na zwiększe-
nie wyniku finansowego za 2014 r. Jeżeli bowiem kwota 

zmniejszenia nie jest istotna, to dla celów bilansowych 
zmniejszenie wartości dostaw energii elektrycznej za 
2012 r., spowodowane otrzymaniem faktury korygującej 
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 r., 
należy ująć w księgach rachunkowych 2014 r. na koncie 
760 jako „Pozostałe przychody operacyjne”.

Fakturę korygującą (zmniejszającą) koszty energii elek-
trycznej za 2012 r., wystawioną w marcu 2014 r., należy 
ująć w księgach rachunkowych 2014 r. w następujący spo-
sób:
a) wartość brutto

Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”
b) wartość netto

Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”
c) podatek VAT naliczony

Ma konto 221 „Podatek naliczony i jego rozliczenie”
Jeżeli natomiast faktura korygująca jest wynikiem błę-

du na fakturze pierwotnej, na skutek którego nie można 
uznać sprawozdania finansowego za 2012 r. za rzetelnie 
i jasno odzwierciedlające sytuację majątkową i finansową 
oraz wynik finansowy jednostki, to skutki tej korekty jed-
nostka powinna odnieść w 2014 r. na kapitał (fundusz) 
własny i wykazać jako „zysk (stratę) z lat ubiegłych”. Tak 
stanowi art. 54 ust. 3 u.o.r. Wówczas fakturę korygującą 
należy ująć w księgach rachunkowych 2014 r. w sposób 
następujący:
a) wartość brutto

Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”
b) wartość netto

Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego za lata 
poprzednie”

c) podatek VAT naliczony
Ma konto 221 „Podatek naliczony i jego rozliczenie”

Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej wpływa też na 
rozliczenie należnego podatku dochodowego. Na skutek tej 
korekty podatnik może być zobowiązany do zwiększenia 
kwoty należnego za 2012 r. podatku dochodowego (jeśli za 
ten rok nie wystąpiła strata podatkowa). W zależności od 
tego, czy otrzymana faktura korygująca wartość dostaw ener-
gii elektrycznej zostanie uznana za nieistotną, czy za istotną 
z punktu widzenia jej wpływu na wynik finansowy jednostki, 
to ujęcie w księgach rachunkowych 2014 r. dopłaty podatku 
dochodowego za 2012 r. powinno zostać dokonane zapisem:
Wn konto 870 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe 
obciążenia wyniku finansowego”
Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu po-
datku dochodowego od osób prawnych”
– w przypadku gdy wartość korekty nie jest istotna
lub
Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego za lata 
poprzednie”
Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu po-
datku dochodowego od osób prawnych”
– w przypadku gdy wartość korekty jest istotna.

Aneta Szwęch
praktyk, autorka licznych publikacji 

z zakresu podatków i rachunkowości
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PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613), 
■ art. 22 ust. 5c i 5d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-

chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915), 

■ art. 15 ust. 4d i 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915), 

■ art. 86 ust. 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 312). 

Czy wielokrotna sprzedaż pojazdów za pośrednictwem komisu 
powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej

PYTANIE 
Jeden z klientów naszego biura, w imieniu którego od 
lat sporządzamy rozliczenie roczne, od początku 2014 r. 
zaczął sprowadzać samochody z Niemiec, które następ-
nie sprzedaje za pośrednictwem komisu. Nie ma formal-
nie zarejestrowanej działalności gospodarczej. Czy uzy-
skane z tego tytułu przychody powinien traktować jako 
przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ 
Wielokrotna sprzedaż pojazdów przez osobę niebędą-

cą przedsiębiorcą za pośrednictwem komisu może być 
uznana przez organy podatkowe za działalność gospo-
darczą. W takim przypadku uzyskane z tego tytułu przy-
chody będą stanowiły przychody z pozarolniczej działal-
ności gospodarczej.

WYJAŚNIENIE 
Źródłami przychodów według przepisów u.p.d.o.f. są 

m.in.:
■ pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 

pkt 3 u.p.d.o.f.),
■ odpłatne zbycie innych rzeczy, tj. rzeczy ruchomych – je-

żeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działal-

ności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 
pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło 
nabycie – art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f.
Z uwagi na fakt, że przepisy u.p.d.o.f. posługują się własną 

definicją działalności gospodarczej (art. 5a pkt 6 w zw. z art. 5b 
u.p.d.o.f.), nie można wykluczyć sytuacji, w której w przypad-
ku częstotliwej sprzedaży towarów za pośrednictwem komisu, 
uzyskane z tego przychody zostaną zakwalifikowane do przy-
chodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 
u.p.d.o.f., tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak bowiem zauważył WSA w Bydgoszczy w wyroku z 21 lis-
topada 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 651/07: (...) W przypadku 
częstotliwej sprzedaży (np. samochodów) za pośrednictwem ko-
misu przychody mogą zostać zakwalifikowane przez organy po-
datkowe jako przychody z pozarolniczej działalności gospodar-
czej, nawet jeżeli komitent nie jest formalnie przedsiębiorcą (...).

W przypadku częstotliwej sprzedaży rzeczy ruchomych 
za pośrednictwem komisu komitent (czyli Państwa klient) 
musi się zatem liczyć, że jego przychody mogą zostać uzna-
ne za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Takie podejście oznaczałoby konieczność ich opodatkowa-
nia także w sytuacji, gdy odpłatne zbycie nastąpiłoby po 
upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym na-
stąpiło ich nabycie.

SŁOWNICZEK
Działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody 
nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 u.p.d.o.f. (art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.).
Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1)  odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialno-

ści za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2)  są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
3)  wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością (art. 5b ust. 1 

u.p.d.o.f.).

Marcin Szymankiewicz
doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 5a pkt 6, art. 5b ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915). 
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Podatek dochodowy od osób prawnych
Czy nakłady na naprawę terenu są kosztem podatkowym spółki
PYTANIE 
Spółka z o.o. posiada działkę, która jest położona na te-
renie podmokłym i często w czasie pory deszczowej 
jest zalewana. Po gwałtownych ulewach często trzeba 
nawozić piasku, ponieważ grunt jest wymywany przez 
wodę. Czy dostawa piasku wykorzystanego do napra-
wy terenu jest kosztem podatkowym spółki? Kwota wy-
datku jest wyższa niż 3,5 tys. zł.

ODPOWIEDŹ 
Tak. Nakłady na grunt będący środkiem trwałym ma-

jące na celu przywrócenie go do stanu pierwotnego są 
dla spółki kosztem podatkowym. Jest tak bez względu 
na ich wysokość.

WYJAŚNIENIE 
Spółka ponosi nakłady w postaci zakupu piasku wyko-

rzystywanego następnie do naprawy gruntu stanowiące-
go jej środek trwały. Jeśli grunt jest wykorzystywany 
przez spółkę w jej bieżącej działalności bądź też np. jest 
wydzierżawiany podmiotom trzecim, to wydatki na opi-
saną w pytaniu naprawę terenu są kosztem podatkowym 
jako wydatki służące osiąganiu przychodów. Jeśli zaś 
spółka planuje takie wykorzystanie gruntu w przyszłoś-
ci, po jego naprawie, to wydatki poniesione na tę napra-
wę należy zakwalifikować jako wydatki służące zacho-
waniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów spółki. 
Tym samym dostawy piasku stanowią koszty podatkowe 
spółki.

Ponieważ wydatki na nabycie gruntu nie stanowią kosz-
tów podatkowych, spółka może mieć wątpliwości co do 
tego, czy nakłady na grunt są kosztem podatkowym w mo-
mencie ich poniesienia. Jak rozumiem, z faktu podania 
w pytaniu wysokości tych wydatków, spółka ma wątpliwości 
także co do tego, czy wydatków tych nie rozliczać przez od-
pisy amortyzacyjne.

Brak jest wyłączenia z kosztów podatkowych w momencie 
poniesienia w odniesieniu do wydatków stanowiących nakła-
dy na grunt, zmierzające do przywrócenia go do stanu pier-
wotnego (tj. takiego, w jakim znajdował się przed uszko-
dzeniami spowodowanymi podtopieniem). Ustawodawca 
wy łączył z kosztów podatkowych jedynie wydatki na nabycie 
gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów (z wy-
jątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów) w momen-
cie ich poniesienia – art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.p. 
Wydatki te zostaną podatkowo rozliczone jako koszt w przy-
padku odpłatnego zbycia gruntów lub praw wieczystego 
użytkowania gruntów, bez względu na czas ich poniesienia. 
W przypadku środków trwałych będących gruntami (a więc 
niepodlegających amortyzacji) kosztami podatkowymi w ra-
zie ich odpłatnego zbycia będą wydatki na ich nabycie.

Przepisy nakazują rozliczanie nakładów na środek trwały 
mających charakter ulepszenia tego środka, poprzez ich amor-
tyzację (art. 16g ust. 13 u.p.d.o.p.). Grunty zaliczone do środ-
ków trwałych nie podlegają jednak amortyzacji (art. 16c pkt 1 
u.p.d.o.p.). Z tego powodu do sytuacji spółki nie będą miały 
zastosowania przepisy dotyczące ulepszenia środka trwałego. 
Taką kwalifikację wyklucza też charakter nakładów spółki. Zo-
stały one bowiem poniesione w celu przywrócenia gruntu do 
stanu pierwotnego po jego uszkodzeniu wskutek podmywania 
w wyniku intensywnych opadów deszczu. Jednoznacznie 
świadczy to o ich „remontowym”, a nie „ulepszeniowym” cha-
rakterze.

Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy, 

autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o po-

datku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915). 

Jakie dokumenty należy posiadać, 
aby dywidenda wypłacona za granicę 
korzystała ze zwolnienia z opodatkowania

PYTANIE 
Nasza spółka z o.o. wypłaciła dywidendę zagranicz-
nemu wspólnikowi, będącemu właścicielem połowy 
udziałów w spółce. Wspólnikiem jest spółka kapitało-
wa mająca siedzibę w kraju Unii Europejskiej. Posiada-
my tegoroczny certyfikat rezydencji podatkowej tego 

wspólnika. Czy w tej sytuacji wypłacona dywidenda ko-
rzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego?

ODPOWIEDŹ 
Nie. Spółka powinna jeszcze dysponować pisemnym 

oświadczeniem swego wspólnika, że nie korzysta on ze 
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zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 
od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich 
osiągania. 

WYJAŚNIENIE 
Spółka, wypłacając dywidendę swemu wspólnikowi, peł-

ni rolę płatnika podatku. W niektórych przypadkach mogą 
mieć zastosowanie zwolnienia z opodatkowania tej dywi-
dendy określone w art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. Spółka słusznie 
zatem sprawdza, czy jest zobowiązana do pobrania podat-
ku od tej dywidendy.

Jakie dywidendy zwolniono z opodatkowania

Aby stwierdzić, czy spółka może zastosować zwolnienie 
wynikające z art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p., należy sprawdzić, czy 
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
■ spółka jako wypłacająca dywidendę powinna być podat-

nikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mają-
cym siedzibę i zarząd na terytorium Polski,

■ uzyskującą dochód powinna być spółka zagraniczna 
z siedzibą w kraju UE lub w innym państwie należącym 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

■ otrzymująca dywidendę spółka zagraniczna posiada udzia-
ły w spółce (w wysokości minimum 10% udziałów/akcji 
w przypadku spółki zagranicznej mającej siedzibę w kraju 
należącym do UE). Ze zwolnienia nie korzystają zatem spół-
ki, które posiadają udziały mniejsze niż 10%. Wymagane 
jest nieprzerwane posiadanie udziałów przez okres 2 lat. 
Dotyczy to także sytuacji, gdy okres 2 lat posiadania udzia-
łów jeszcze nie upłynął. Jeżeli jednak po wypłacie dywiden-
dy warunek posiadania udziałów przez okres 2 lat nie zosta-
nie zachowany, otrzymujący dywidendy jest zobowiązany 
do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w wysoko-
ści 19% wartości dywidendy,

■ spółka powinna dysponować certyfikatem rezydencji 
dokumentującym miejsce siedziby spółki zagranicznej 
dla celów podatkowych,

■ spółka zagraniczna będąca wspólnikiem nie korzysta ze 
zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 
od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich 
osiągania, co zostanie potwierdzone jej pisemnym 
oświadczeniem o spełnieniu tego warunku.
Jak wynika z treści pytania, można przyjąć, że spełniają 

Państwo pierwsze cztery warunki. Ponadto przyjmujemy 
założenie, że okres posiadania Państwa udziałów przez 
wspólnika przekracza lub przekroczy 2 lata.

Udokumentowanie wypłaconej dywidendy 
oświadczeniem

Aby spółka jako płatnik mogła skorzystać z opisanego 
zwolnienia, ma obowiązek uzyskania pisemnego oświad-
czenia swego wspólnika, że nie korzysta on ze zwolnienia 
z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swo-
ich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (art. 26 
ust. 1f u.p.d.o.p.). Przepisy podatkowe nie określają w ża-
den sposób treści tego oświadczenia. Należy jednak przy-
jąć, że powinno ono:
■ zostać złożone przez osobę uprawnioną do reprezento-

wania wspólnika,
■ wyraźnie stwierdzać, że wspólnik nie korzysta w swym 

kraju ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem docho-
dowym od całości swoich dochodów.
Takie stanowisko potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skar-

bowej w Warszawie w interpretacji z 16 sierpnia 2011 r. 
(sygn. IPPB5/423-560/11-2/PS): (...) w interesie płatnika 
(Spółki) winno być domaganie się oświadczenia bardzo pre-
cyzyjnego, sformułowanego w taki sposób, by nie było wąt-
pliwości, że spółka uzyskująca świadczenie z tytułu dywi-
dendy jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia. 
Oświadczenie winno być złożone przez osobę posiadającą 
właściwe uprawnienia do reprezentowania podmiotu, 
w imieniu którego występuje, w tym do składania takiego 
właśnie oświadczenia (...).

Przedstawiamy wzór takiego oświadczenia.

Oświadczenie o niekorzystaniu ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich docho-
dów, bez względu na źródło ich osiągania

OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu  ....................................................................................................................................................
z siedzibą w  ................................................................................................................................................................  
niniejszym oświadczam/my, iż zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851) korzystam/my ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych 
od dochodów z dywidendy uzyskanych od spółki ……...................…….. z siedzibą w ……........................…….., 
ul. …………………......... oraz nie korzystam/my ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości 
swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

……………………………………………
data i czytelne podpisy składających oświadczenie

Marek Smakuszewski
prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji 
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PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 26 ust. 1c i 1f w zw. z art. 22 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915). 

Czy premia technologiczna otrzymana przez spółkę
jest zwolniona od podatku

PYTANIE 
W 2013 r. spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie na 
rachunek bankowy w banku kredytującym. Bank ten 
zaliczył przekazaną premię technologiczną na po-
czet spłaty kapitału kredytu technologicznego 
zaciąg niętego przez spółkę na realizację projektu, 
zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Spół-
ka uzyskała dofinansowanie w ramach Działania 4.3 
Kredyt technologiczny Osi priorytetowej – Inwesty-
cje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
1. Czy otrzymana premia technologiczna będąca re-
fundacją poniesionych kosztów kwalifikowanych za 
zakupione środki trwałe będzie stanowić przychód 
zwolniony?
2. Czy przychód ten należy wykazać w załączniku do 
zeznania rocznego – informacji CIT-8/O? Jeśli tak, to 
w której pozycji tego załącznika?

ODPOWIEDŹ 
Otrzymana przez spółkę premia technologiczna sta-

nowi przychód zwolniony od podatku dochodowego 
od osób prawnych. Zdaniem organów podatkowych 
spółka powinna była ją wykazać w poz. 12 informacji 
CIT-8/O. Jeżeli tego nie uczyniła, powinna skorygować 
złożone za 2013 r. zeznanie CIT-8 oraz załączoną do 
niego informację CIT-8/O.

WYJAŚNIENIE 
Przychodami podlegającymi opodatkowaniu podat-

kiem dochodowym od osób prawnych są, między inny-
mi, otrzymane pieniądze (art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). 
Należy przez to rozumieć także szeroko pojęte dotacje 
(czyli również refundacje, subwencje, dopłaty i podob-
nego typu dofinansowania). W konsekwencji w związku 
z otrzymywaniem dotacji u podatników podatku docho-
dowego od osób prawnych powstają przychody podlega-
jące opodatkowaniu tym podatkiem. Często są to jednak 
przychody zwolnione od podatku. Zwolnienia od podat-
ku obejmujące dotacje przewidują przepisy art. 17 ust. 1 
u.p.d.o.p. Jedno z takich zwolnień obejmuje dotacje, 
subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia 
otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydat-
ków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytwo-
rzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych, od których doko-
nuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 17 ust. 1 pkt 21 
u.p.d.o.p.).

Zwolnieniem objęte są również m.in.:
■ dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do 
oprocentowania kredytów bankowych w zakresie okreś-
lonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47 
u.p.d.o.p.), oraz

■ płatności na realizację projektów w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzy-
mane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 
płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 17 ust. 1 
pkt 52 u.p.d.o.p.).
Pojawia się pytanie, które ze wskazanych zwolnień 

mają zastosowanie w przypadku otrzymywania przez 
podatników tzw. premii technologicznych (w ramach 
Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka). Eksperci podatkowi stoją na stanowisku, że 
w takich przypadkach mogą mieć zastosowanie wszyst-
kie wskazane zwolnienia. W konsekwencji podatnicy 
mogą wybrać, z którego zwolnienia korzystają. Organy 
podatkowe są jednak innego zdania. Uważają, że przy-
chody z tzw. premii technologicznych nie mogą korzy-
stać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p., lecz są zwolnione od podatku na 
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub 52 u.p.d.o.p. Stano-
wisko takie zajęli m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 
w interpretacji indywidualnej z 31 października 2013 r. 
(sygn. IPTPB3/423-282/13-4/KJ) oraz Dyrektor Izby 
Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej 
z 1 kwietnia 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-174613/SD). 
Podatkowo bezpieczniej będzie zatem uznać, że dotacja 
została zwolniona na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub 
52 u.p.d.o.p. 

Nie ulega wątpliwości, że otrzymana przez spółkę 
w 2013 r. premia technologiczna stanowiła przychód zwol-
niony od podatku. Spółka miała zatem obowiązek wykaza-
nia tego przychodu w zeznaniu CIT-8 oraz w załączanej do 
niego informacji CIT-8/O. Wykazywane są w tych deklara-
cjach również przychody zwolnione od podatku. Przyjęcie 
stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe 
oznaczałoby, że przychód ten spółka powinna była wyka-
zać w poz. 12 informacji CIT-8/O:
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A następnie przychód należy wykazać w poz. 20 informacji 
CIT-8/O oraz w poz. 40 zeznania CIT-8 (zob. przykładowo in-

terpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Kato-
wicach z 1 kwietnia 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-174613/SD):

  

Jeżeli spółka tego nie zrobiła, powinna złożyć korektę 
zeznania CIT-8 za 2013 r. i załączonej do niego informacji 
CIT-8/O. Jako uzasadnienie korekty spółka powinna wska-
zać niewykazanie w tych deklaracjach premii technolo-
gicznej jako przychodu zwolnionego od podatku. Oczy-
wiście, jeżeli spółka stosuje rok podatkowy inny niż 
kalendarzowy i jeszcze nie złożyła zeznania CIT-8 za rok 
podatkowy obejmujący moment otrzymania premii tech-
nologicznej, to przychód należy uwzględnić w zeznaniu 
CIT-8 oraz informacji CIT-8/O bez korekty.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy,

 autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 21, 47 i 52 ustawy 

z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 915). 

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży gruzu i złomu 
z wyburzenia budynku wpływa na wartość początkową 
nowego budynku

PYTANIE 
Spółka akcyjna jest właścicielem budynku, który za-
mierza wyburzyć i w jego miejsce wybudować nowy 
budynek. Część gruzu i złomu z wyburzenia spółka 
sprzeda. Czy przychód uzyskany z tej sprzedaży wpły-
nie na wartość początkową budynku?

ODPOWIEDŹ 
Przychód uzyskany ze sprzedaży gruzu i złomu nie 

wpłynie na wartość początkową nowo budowanego bu-
dynku (w szczególności nie zmniejszy tej wartości po-
czątkowej). Przychód ten spółka zobowiązana będzie 
opodatkować podatkiem dochodowym.

WYJAŚNIENIE 
Zasady ustalania wartości początkowej środków trwa-

łych określają przepisy art. 16g u.p.d.o.p. Wynika z nich, że 
wartością początkową środków trwałych w razie ich wy-
tworzenia we własnym zakresie jest koszt wytworzenia 
(art. 16g ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.). Koszt wytworzenia to 
wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środ-
ków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzy-
stanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz 
z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości 
wytworzonych środków trwałych (art. 16g ust. 4 zdanie 
pierwsze u.p.d.o.p.).

Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że na 
wartość początkową wytworzonych środków trwałych 

składają się określone koszty ponoszone przez podatni-
ków. Nie ma jednocześnie przepisu, który w przypadkach 
takich jak omawiany nakazywałby uwzględniać przy usta-
laniu wartości początkowej przychody osiągane przez po-
datników. Skoro zaś przepisu takiego nie ma, uzyskanie 
przez spółkę przychodu ze sprzedaży części gruzu i złomu 
z wyburzenia budynku nie wpłynie na wartość początkową 
nowego budynku, w szczególności nie pomniejszy tej war-
tości początkowej. Przychód taki spółka będzie jedynie 
obowiązana wykazać do opodatkowania podatkiem do-
chodowym.

Odmienne stanowisko w przeszłości reprezentowały orga-
ny podatkowe. Jak bowiem wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 sierpnia 
2009 r. (sygn. ILPB1/415-592/09-3/AG): (...) uzyskany 
z odpłatnego zbycia złomu po rozbiórce hali użytkowej po cenie 
rynkowej przychód zmniejsza wartość początkową nowo bu-
dowanego środka trwałego (…).

Z czasem jednak organy podatkowe zmieniły zdanie. Ten 
sam Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji 
indywidualnej z 5 kwietnia 2013 r. (sygn. ILPB4/423-2/ 
/13-2/MC) wyjaśnił bowiem, że: (...) odnosząc się (...) do 
odzyskanego złomu z instalacji c.o., wskazać należy, iż jego 
wartość, w analizowanym stanie faktycznym, nie wpływa 
podatkowo na wartość początkową wytwarzanego środka 
trwałego. (...) opisane w przedmiotowej sprawie zdarzenie 
gospodarcze w postaci sprzedaży uzyskanego złomu z insta-
lacji c.o. skutkować będzie powstaniem przychodu po stro-
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nie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3 i 3a u.p.d.o.p. 
(…).

Podobne stanowisko zajął również, przykładowo, Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach indy-
widualnych z 14 października 2013 r. (sygn. IBPBI/ 
/2/423-843/13/CzP) oraz z 10 stycznia 2014 r. (sygn. IBPBI/ 
/2/423-1497/13/CzP). Można w tej sytuacji powiedzieć, 
że obecnie organy podatkowe podzielają stanowisko, że 
przychód uzyskany ze sprzedaży gruzu i złomu nie wpłynie 
w przedstawionej sytuacji na wartość początkową nowo 
budowanego budynku (w szczególności nie zmniejszy tej 
wartości początkowej). Przychód ten spółka będzie jedynie 
obowiązana opodatkować podatkiem dochodowym.

Należy dodać, że inaczej będzie w zakresie, w jakim spół-
ka będzie ponosić koszty pozbycia się złomu i gruzu pocho-
dzącego z wyburzonego budynku (koszty wywozu). Koszty 
takie jako koszty wyburzenia „starego” budynku spółka 
będzie obowiązana uwzględnić w wartości początko-
wej  „nowego” budynku (zob. przykładowo wyrok NSA 
z 16 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 207/10).

Inaczej można traktować sytuację, w której spółka zdecy-
duje się zatrzymać złom lub gruz do przyszłego wykorzy-
stania (np. do przyszłej sprzedaży). W takim przypadku 
koszty transportu do miejsca przechowywania oraz ewen-
tualne koszty przechowywania nie powiększają wartości 
początkowej „nowego” budynku. Od chwili powzięcia 
przez spółkę decyzji o zagospodarowaniu złomu lub gruzu 
(innego niż pozbycie się ich) koszty ich dotyczące nie sta-
nowią już bowiem kosztów wyburzenia „starego” budyn-
ku, jak również ponoszenie tych kosztów nie jest w inny 
sposób związane z budową „nowego” budynku.

Wytworzenie nowego środka trwałego 
z elementów likwidowanego

Należy także zastanowić się, jak potraktować sytuację, 
w której zdemontowane elementy jednego środka trwałe-
go (tu: gruz i złom) służą do wytworzenia innego. Jakie są 
skutki podatkowe takiego działania?

W przeszłości organy podatkowe uważały, że w takim 
przypadku wartość zdemontowanych elementów należy:
■ uznać za przychód podatkowy, a następnie

■ zaliczyć na poczet wartości początkowej nowego środka 
trwałego i rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów 
przez odpisy amortyzacyjne (tak uznał Lubelski 
Urząd Skarbowy w interpretacji prawa podatkowego 
z 13 czerwca 2007 r., sygn. PD.423-42/07).
Inne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Byd-

goszczy w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2011 r., 
sygn. ITPB3/423-233g/11/AW: (...) stwierdzenie odzy-
sków, tzn. materiałów odzyskanych przy likwidacji budyn-
ków (np. gruzu i złomu), oraz przekazanie ich do magazynu 
nie skutkuje koniecznością wykazania przychodu podatko-
wego. Ewentualny przychód powstanie natomiast w sytuacji 
np. ich sprzedaży bądź złomowania (…).

Także Krajowa Informacja Podatkowa wyjaśnia, że od-
zyskany gruz nie jest przychodem podatkowym i nie trze-
ba go wykazywać w wartości podatkowej nowego budyn-
ku. Niestety, kwestia ta może budzić pewne kontrowersje. 
W wyroku WSA w Kielcach (sygn. akt I SA/Ke 254/12) 
z 22 sierpnia 2012 r. stwierdzono bowiem: (...) konse-
kwencją likwidacji środka trwałego jest to, że przestaje on 
być składnikiem majątku podatnika. Odzyskanie części ta-
kiego środka, przedstawiających wymierną wartość ekono-
miczną, należy traktować jako przysporzenie majątkowe 
stanowiące przychód podlegający opodatkowaniu.

W sytuacji istnienia takich rozbieżności przedsiębiorcom 
chcącym skorzystać z odzyskanego gruzu rekomendujemy 
wystąpienie o interpretację podatkową (…).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Sławomir Biliński
prawnik, redaktor „Monitora księgowego”

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 12 ust. 3, art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 915). 

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wydatki 
związane z organizacją i funkcjonowaniem rady nadzorczej

PYTANIE 
Spółka ponosi wydatki związane z organizacją i funk-
cjonowaniem rady nadzorczej. Dotyczą one między in-
nymi:
1)  wynajmu sal konferencyjnych w celu odbycia posie-

dzeń,
2)  zakupu biletów kolejowych lub wynajmu autokaru 

w celu zapewnienia dojazdu członków rady nadzor-
czej na jej posiedzenia,

3)  zakupu usług gastronomicznych podczas posiedzeń,

4) szkolenia członków rady nadzorczej.
Czy wymienione koszty mogą być zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów? Jak należy ująć je w ewidencji 
księgowej?

ODPOWIEDŹ 
Wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem rady 

nadzorczej jako organu (tj. w rozpatrywanym przypad-
ku obejmujące koszty wynajmu sali konferencyjnej 
oraz zakupu usług gastronomicznych) mogą – pod 
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pewnymi warunkami – stanowić koszty podatkowe. 
Natomiast kosztem podatkowym nie są wydatki na 
rzecz osób wchodzących w skład rady nadzorczej 
(w rozpatrywanym przypadku koszty zakupu biletów, 
wynajmu autokaru oraz koszty szkoleń). 

WYJAŚNIENIE 
Kosztami uzyskania przychodu (art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.) 

są koszty poniesione w celu uzyskania, zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymie-
nionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Wyrok NSA z 16 stycznia 
2013 r. (sygn. akt II FSK 1058/11) wskazuje ponadto, że: 
(...) Aby można było zaliczyć poniesione wydatki do kosz-
tów uzyskania przychodów, działania podatnika muszą 
zmierzać w celu uzyskania przychodu i zostać wyraźnie 
skierowane na uzyskanie tego przychodu. Kosztami uzyska-
nia przychodu będą więc zarówno koszty pozostające w bez-
pośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i po-
zostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, 
że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania 
przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów 
przychód nie został osiągnięty (…).

Mając na uwadze zacytowane wyjaśnienie NSA, należy 
przyjąć, że wszystkie podane przez Czytelnika koszty sta-
nowią koszty pośrednie i spełniają kryteria ogólne z art. 15 
ust. 1 u.p.d.o.p.

Wydatki związane z organizacją 
i funkcjonowaniem rady nadzorczej 
będące kosztami uzyskania przychodów

Usługi gastronomiczne podczas posiedzeń rady nad-
zorczej. Ustawa o podatku dochodowym (art. 16 ust. 1 
pkt 28) wskazuje, że nie uważa się za koszty uzyskania 
przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności po-
niesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności 
oraz napojów, w tym alkoholowych. W postanowieniu 
NSA z 8 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FPS 7/12) wyjaśnia 
się, że: (...) Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworze-
nie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego ob-
razu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytyw-
nych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty 
mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie 
przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym 
celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takie-
go obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezen-
tacyjny (…).

Usługi gastronomiczne (catering) nabyte przez naszego 
Czytelnika są jednym z wielu kosztów związanych z orga-
nizacją posiedzeń rady nadzorczej, a w tych, jak należy 
założyć, nie uczestniczą kontrahenci. Nie są więc one po-
noszone w celu wykreowania dobrego wizerunku, lecz 
w celu zapewnienia warunków właściwych do przepro-
wadzenia zebrań rady nadzorczej. Oznacza to, że nie sta-
nowią kosztów reprezentacji i nie podlegają wyłączeniu 
z kosztów podatkowych. Potwierdzenie takiego stanowi-
ska można znaleźć np. w interpretacji indywidualnej Dy-
rektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 listopada 2013 r., 
sygn. IPTPB3/423-320/13-4/MF.

Także wydatki na nabycie przez jednostkę towarów 
w postaci napojów (woda mineralna, kawa, herbata, soki 
itp.) oraz drobnych przekąsek (ciastka, paluszki itp.) na 
spotkania wewnętrzne zarządu oraz rady nadzorczej, są 
uznawane za koszty uzyskania przychodów. Potwierdzenie 
tego stanowiska można znaleźć w interpretacji Dyrektora 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 lipca 2013 r. (sygn. 
ITPB3/423-167b/13/MK), który wskazał, że: (...) wydatki 
poczynione na zapewnienie napojów, drobnych przekąsek 
i posiłków zamawianych w czasie wielogodzinnych spotkań 
z kontrahentami oraz wewnętrznych spotkań pracowników 
lub rady nadzorczej i zarządu Spółki przyczyniają się do 
bardziej sprawnego prowadzenia prac oraz nie noszą zna-
mion reprezentacji i pozostają w związku z prowadzoną 
przez niego działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi 
przez niego przychodami (…).

Wynajem sali konferencyjnej w celu odbycia posie-
dzeń rady nadzorczej. Podobnie jak w przypadku usług 
gastronomicznych o tym, czy wydatek ten może stanowić 
koszt uzyskania przychodów, decyduje charakter „impre-
zy”, na rzecz której jest dokonywany wynajem pomiesz-
czeń. Niewątpliwie wydatki związane z wynajmem sali 
konferencyjnej w celu odbycia posiedzenia rady nadzor-
czej nie mają charakteru reprezentacyjnego, o którym 
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. Tym samym nie są 
wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki związane z organizacją 
i funkcjonowaniem rady nadzorczej 
wyłączone z kosztów uzyskania przychodów

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 
wskazuje (art. 16 ust. 1 pkt 38a), że nie zalicza się do kosz-
tów podatkowych wydatków na rzecz osób wchodzących 
w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych oraz orga-
nów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagro-
dzeń wypłaconych z tytułu pełnionych funkcji. Z treści 
cytowanego przepisu wyraźnie wynika, że kosztami uzy-
skania przychodów nie będą wydatki na rzecz członków 
tego organu, a więc wydatki o charakterze osobowym. 
W pytaniu Czytelnika taki właśnie charakter mają koszty 
biletów lub wynajmu autokaru oraz koszty szkolenia. Za-
tem wydatki te nie będą uznawane za koszty uzyskania 
przychodu. Potwierdzenie tego stanowiska można znaleźć 
np. w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2013 r., sygn. 
IPTPB3/423-418/12-6/GG, wydanej przez Dyrektora Izby 
Skarbowej w Łodzi.

Ewidencja księgowa wydatków 
związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem rady nadzorczej 
(z uwzględnieniem przepisów podatkowych)

Wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem rady 
nadzorczej stanowią koszty działalności operacyjnej i są 
księgowane na kontach kosztów w układzie rodzajowym, 
np. „Usługi obce” i/lub na kontach kosztów w układzie 
funkcjonalnym (w tym przypadku będzie to konto „Koszty 
zarządu”).
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PRZYKŁAD

1.  Wynajem sali konferencyjnej na posiedzenie rady nadzorczej – 5000,00 zł netto, 1150,00 zł VAT, 6150,00 zł brutto
Wn konto 402 „Usługi obce”  5000,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  5000,00 zł
Wn konto 550 „Koszty zarządu”  5000,00 zł
Wn konto 223 „Podatek VAT naliczony”  1150,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  6150,00 zł

2.  Wynajem autokaru na przewóz członków rady nadzorczej na posiedzenie – 1000,00 zł netto, 230,00 zł VAT, 
1230,00 zł brutto
Wn konto 402 „Usługi obce”; w analityce: „niestanowiące kosztu podatkowego”  1000,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  1000,00 zł
Wn konto 550 „Koszty zarządu”  1000,00 zł
Wn konto 223 „Podatek VAT naliczony”  230,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  1230,00 zł

3.  Naliczenie podatku VAT należnego w związku z nieodpłatnym przekazaniem świadczenia (z operacji 2) 
– 230,00 zł
Wn konto 403 „Podatki i opłaty”; w analityce: „niestanowiące kosztu podatkowego”  230,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  230,00 zł
Wn konto 550 „Koszty zarządu”  230,00 zł
Ma konto 222 „Podatek VAT należny”  230,00 zł
Opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatne świadczenie usług, które następuje na cele inne niż działalność gospo-
darcza (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT). Świadczenie usług na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą następu-
je wówczas, gdy ich wykonywanie nie jest konieczne do celów prowadzonej działalności, albo inaczej mówiąc, 
bez ich świadczenia działalność gospodarcza pozostanie w niezmienionym zakresie.

4.  Zakup usług gastronomicznych na posiedzenie rady nadzorczej – 700,00 zł netto, 161,00 zł VAT, 861,00 zł brutto
Wn konto 402 „Usługi obce”  861,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  861,00 zł
Wn konto 550 „Koszty zarządu”  861,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  861,00 zł

5.  Zakup szkolenia dla członków rady nadzorczej – 3000,00 zł
Wn konto 402 „Usługi obce”; w analityce: „niestanowiące kosztu podatkowego”  3000,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  3000,00 zł
Wn konto 550 „Koszty zarządu”  3000,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  3000,00 zł

6.  Wypłata wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej – 2000,00 zł brutto, 180,00 zł składka zdrowotna, 185,00 zł 
zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, 1635,00 zł do wypłaty.
Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 18% (lub 32% – na wniosek podatnika) przychodu pomniejszonego 
o koszty jego uzyskania. Ustaloną zaliczkę na podatek dochodowy pomniejsza się o składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki). Członkowie rady nadzorczej nie podlegają ubez-
pieczeniom społecznym.
Wn konto 404 „Wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej”  2000,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  2000,00 zł
Wn konto 550 „Koszty zarządu”  2000,00 zł
Ma konto 226 „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych”  185,00 zł
Ma konto 227 „Rozrachunki z ZUS z tytułu składek zdrowotnych”  180,00 zł
Ma konto 234 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”  1635,00 zł
Koszty bilansowe wynoszą 12 091,00 zł, koszty podatkowe 7861,00 zł.

202 – Rozrachunki z dostawcami 223 – Podatek VAT naliczony 402 – Usługi obce

 6150,00 (1 1) 1150,00 1) 5000,00

 1230,00 (2 2) 230,00 2) 1000,00

 861,00 (4 4) 861,00

 3000,00 (5 5) 3000,00
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490 – Rozliczenie kosztów 550 – Koszty zarządu 403 – Podatki i opłaty

 5000,00 (1 1) 5000,00 3) 230,00

 1000,00 (2 2) 1000,00

 230,00 (3 3) 230,00

 861,00 (4 4) 861,00

 3000,00 (5 5) 3000,00

 2000,00 (6 6) 2000,00

222 – Podatek VAT należny
234 – Rozrachunki z tytułu 

wynagrodzeń
404 – Wynagrodzenia dla 
członków rady nadzorczej

 230,00 (3  1635,00 (6 6) 2000,00

226 – Rozrachunki z US 
z tytułu podatku dochodowego 

od osób fizycznych
227 – Rozrachunki z ZUS 

z tytułu składek zdrowotnych

 185,00 (6  180,00 (6

Anna K. Kowal
biegły rewident, ekspert w zakresie podatków dochodowych i VAT

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 28 i 38a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915), 
■ art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 312). 

Kiedy wynajem maszyn budowlanych 
opodatkowany jest podatkiem „u źródła”

PYTANIE 
Spółka prowadzi działalność budowlaną w kraju i za 
granicą. Na potrzeby działalności wynajmuje maszyny 
budowlane (np. agregaty prądotwórcze, walce i dźwi-
gi) od zagranicznych firm. Z maszyn tych korzysta na 
budowach za granicą i w Polsce. Czy i w jakich przy-
padkach mamy obowiązek zapłaty podatku „u źródła”?

ODPOWIEDŹ 
Wynagrodzenia wypłacane przez spółkę za wynajem 

urządzeń budowlanych koniecznych do świadczenia 
usług za granicą nie są opodatkowane podatkiem „u źród-
ła” w Polsce. Odmienna sytuacja dotyczy maszyn budow-
lanych używanych w Polsce. Wynagrodzenie przekazy-
wane przez spółkę za granicę z tytułu wynajmowania 
wymienionych maszyn używanych w Polsce podlegają 
podatkowi „u źródła”. Tego rodzaju maszyny są trakto-
wane przez fiskusa jako urządzenia przemysłowe, któ-
rych wynajem jest opodatkowany „u źródła”. 

WYJAŚNIENIE
W przypadku spółki mamy do czynienia z dwoma sytu-

acjami:
■ spółka wynajmuje maszyny za granicą Polski, aby tam 

z nich korzystać,
■ spółka wynajmuje maszyny od zagranicznych kontra-

hentów i używa ich w Polsce.

Wynajem maszyn za granicą, 
by tam świadczyć usługi

Spółka, wynajmując niektóre z maszyn budowlanych, 
używa ich wyłącznie za granicą. Wynajmujący je kontra-
hent zagraniczny nie osiąga więc przychodu z ich wynaj-
mu w Polsce. Przychód ten osiągnął w kraju, w którym 
prowadzone są przez spółkę prace budowlane. Zagra-
niczni kontrahenci, nie mając na terytorium Polski sie-
dziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowe-
mu tylko od dochodów, które osiągają w Polsce (art. 3 
ust. 2 u.p.d.o.p.). W opisywanym przypadku dochód nie-
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rezydenta (kontrahenta, od którego spółka wynajęła ma-
szyny) był osiągnięty poza granicą Polski. Oznacza to, że 
spółka nie ma w tym przypadku obowiązku zapłacenia 
jako płatnik podatku „u źródła”. Takie stanowisko po-
twierdził m.in. wyrok WSA w Krakowie z 3 października 
2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 1371/13) i wyroki NSA: z 4 lip-
ca 2013 r. (sygn. akt II FSK 2200/11) oraz z 5 listopada 
2009 r. (sygn. akt II FSK 2194/08).

Czynsz za wynajem maszyn budowlanych 
odprowadzony za granicę

Opodatkowaniu podatkiem „u źródła” podlegają m.in. 
należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania 
urządzenia przemysłowego, w tym także środka trans-
portu, urządzenia handlowego lub naukowego. Tego ro-
dzaju należności uzyskane na terenie Polski przez niere-
zydentów podlegają opodatkowaniu w Polsce według 
stawki ryczałtowej 20% (art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.).

Niestety, dla spółki organy podatkowe i niektóre sądy 
administracyjne nakazują traktowanie szeroko rozumia-
nych maszyn budowlanych jako tzw. urządzeń przemy-
słowych. W przeszłości za urządzenia przemysłowe w in-
terpretacjach i orzeczeniach uznawano m.in.: wagony, 
walce, kontenery biurowe czy sanitarne. Jak bowiem ar-
gumentuje fiskus i sądy administracyjne, większość ma-
szyn budowlanych może być wykorzystana do celów 
przemysłowych.

Takie niekorzystne dla podatników stanowisko zajął 
niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczeci-
nie w wyroku z 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 
950/13: (...) ustawa o p.d.o.p. nie zawiera definicji termi-
nu urządzenie przemysłowe i nie odsyła w tej kwestii do 
klasyfikacji statystycznych. Przepis przywołuje jedynie 
przykładowe formy, tj. środek transportu, urządzenie han-
dlowe lub naukowe. W konsekwencji termin urządzenie 
przemysłowe powinno być rozumiane maksymalnie szero-
ko, bowiem zostało sformułowane w sposób ogólny, miesz-
czący w sobie wszelkie możliwe urządzenia stanowiące pe-
wien zespół elementów technicznych (...). Według składu 

orzekającego w sprawie, objęte zakresem wniosku o inter-
pretację indywidualną maszyny, urządzenia i wyposażenie 
budowlane, tj. (...) objęte są szeroko rozumianym termi-
nem urządzeń przemysłowych (…).

Dla spółki płacącej za granicę wynagrodzenie za wyna-
jem maszyn oznacza to obowiązek zapłaty podatku 
„u źród ła”. Należy pamiętać, że jeżeli spółka wypłaca 
należność przedsiębiorcy z kraju, z którym Polska podpi-
sała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, za-
stosowanie będą miały odpowiednie przepisy umowy. Je-
śli więc np. podpisana przez Polskę umowa nie zaliczałaby 
opłaty za korzystanie z urządzeń przemysłowych do na-
leżności licencyjnych, to obowiązek podatkowy nie po-
wstałby. Konieczne jest jednak posiadanie przez spółkę 
w momencie wypłaty ważnego certyfikatu rezydencji po-
datkowej kontrahenta.

Należy jednak zaznaczyć, że sądy administracyjne wy-
dawały także korzystne dla podatników wyroki, zajmując 
odmienne od przedstawionego stanowisko. I tak np. 
WSA w Krakowie w wyroku z 3 października 2013 r. 
(sygn. akt I SA/Kr 1371/13) uznał, że wobec braku defi-
nicji legalnej pojęcia urządzeń przemysłowych, należy 
posłużyć się definicją słownikową. Zdaniem sądu tym sa-
mym w zakres tego pojęcia nie wchodzi sprzęt budowla-
ny. Jeżeli spółka przyjęłaby takie stanowisko i zdecydo-
wała, że nie ma obowiązku płacenia podatku „u źródła” 
od wynajętych maszyn budowlanych, powinna potwier-
dzić je interpretacją podatkową. Istnieje tu bowiem duże 
ryzyko sporu z fiskusem.

Marek Smakuszewski
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji 

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 21 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-

wym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915). 

Czy odsetki od przejętego kredytu 
są kosztem podatkowym

PYTANIE
Do spółki z o.o. zostało wniesione aportem przedsię-
biorstwo. W skład przedsiębiorstwa wchodził kredyt, 
który zaciągnęła firma wnosząca aport. Czy spółka ma 
możliwość zaliczenia wydatków na spłatę odsetek od 
tego kredytu do kosztów podatkowych?

ODPOWIEDŹ
Odsetki naliczone za okres po dniu nabycia przedsię-

biorstwa są dla spółki kosztem uzyskania przychodu 
w momencie ich zapłaty. Należy jednak zastrzec, że 
niektóre organy podatkowe zajmują inne stanowisko. 

Jednak ewentualny spór z fiskusem powinien być roz-
strzygnięty na korzyść spółki. Ostatnie wyroki sądów 
administracyjnych rozstrzygają bowiem spory w tej 
kwestii na korzyść podatników. 

WYJAŚNIENIE
Spółka przejęła w drodze aportu przedsiębiorstwo. Częś-

cią tego przedsiębiorstwa był związany z nim kredyt. Jako 
następca spółka wstąpiła w prawa i obowiązki dłużnika 
z tytułu kredytu. Oznacza to także konieczność spłacania 
odsetek od kredytu, którego sama nie zaciągała. Spółka bę-
dzie miała prawo zaliczyć do kosztów podatkowych koszty 
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obsługi tego długu (odsetki) należne za okres od dnia na-
bycia przedsiębiorstwa w drodze aportu. Po dniu nabycia 
przedsiębiorstwa płacone odsetki będą bowiem służyć do 
osiągania przychodów podlegających opodatkowaniu 
przez spółkę.

Co istotne, takie stanowisko coraz częściej potwierdzają 
organy podatkowe. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 
2013 r., sygn. IBPBI/2/423-1145/13/AK: (...) przejęte przez 
Spółkę zobowiązania mają swe źródło w stosunkach praw-
nych zawartych przez spółkę wnoszącą aport, a przejęcie 
przez Spółkę tych zobowiązań nastąpiło w ramach konstruk-
cji szeroko rozumianego prawa cywilnego, niemniej jednak 
odnoszące się do nich koszty z tytułu spłaty odsetek dotyczą 
już działalności Spółki i w związku z jej działalnością powin-
ny być rozpatrywane w kontekście art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Pro-
wadzenie działalności gospodarczej (pierwotnie w ramach 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału 
samodzielnie sporządzającego bilans, a następnie po wniesie-
niu aportu, w ramach innego podmiotu (Spółki)) ma cha-
rakter permanentny. Przedsiębiorca jest na bieżąco zmuszo-
ny do ponoszenia określonych kosztów w celu zapewnienia 
niezakłóconego funkcjonowania prowadzonego przedsiębior-
stwa (…).

Jeżeli więc określony wydatek towarzyszący działalności 
gospodarczej ze swej istoty i z racji rozwiązań prawnych 
przyjętych w ustawie podatkowej jest kosztem podatkowym 
(zapłata odsetek od kredytu) i gdyby nie wniesienie aportu, 
byłby ze względu na wykazywanie związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą kosztem uzyskania przychodu, to 
takim kosztem powinien pozostać również u obejmującego 
aport (Spółki), gdyż analogiczny jest także u niej związek 
między takim kosztem a przychodami (prowadzoną działal-
nością); fakt, że dana operacja gospodarcza rodząca zobo-
wiązanie podjęta została jeszcze przez zbywcę, sam w sobie 
nie powinien mieć charakteru rozstrzygającego.

Innymi słowy, jeśli wniesiony majątek służy osiągnięciu 
przychodu Spółki, to również powstające po dniu aportu 
koszty, związane z obsługą przejętych zobowiązań, zgod-
nie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., stanowią koszt podatkowy 
uzyskanych przychodów Spółki.

Korzystne dla podatników stanowisko potwierdził nie-
dawno także Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocła-
wiu w wyroku z 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 
296/14, a wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gliwicach w wyroku z 10 czerwca 2013 r., sygn. akt 
I SA/Gl 388/13.

Spłata długów poprzednika nie jest kosztem 
– kontrowersyjne stanowisko 
organów podatkowych

Istnieją także interpretacje, w których organy podatko-
we zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko. 
Uznają one, że w sytuacji, w której przejmowany kredyt 
został przyznany i wykorzystywany przez zbywcę przed-
siębiorstwa, nie ma związku pomiędzy spłatą odsetek 
i przychodami nabywcy przedsiębiorstwa. Ich zdaniem 
w takim przypadku celem wydatków na spłatę odsetek od 
kredytu jest jedynie wykonanie stosunku zobowiązanio-
wego, w którym w miejsce dotychczasowego dłużnika 
wstąpił nabywca przedsiębiorstwa. Takie stanowisko za-
jął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpre-
tacji z 5 listopada 2013 r., sygn. ILPB3/423-367/13-2/EK.

Tego stanowiska nie można jednak uznać za prawidło-
we. Przejęcie zobowiązań (kredytu) związanego z funkcjo-
nowaniem wniesionego aportu było wydatkiem związa-
nym z działalnością spółki. Poniesienie wydatków na 
obsługę tego kredytu (płacenie odsetek) umożliwi spółce 
późniejsze osiąganie przychodów z pomocą wniesionego 
aportem przedsiębiorstwa. Spółka, przejmując dług na 
skutek nabycia przedsiębiorstwa, ciągle korzysta z kredy-
tu, wykorzystując w działalności np. majątek, który był ta-
kim długiem sfinansowany.

Tym samym należy uznać, że jest uzasadnione zaliczenie 
płaconych odsetek do kosztów podatkowych spółki. Roz-
bieżne interpretacje podatkowe oznaczają jednak, że ist-
nieje ryzyko zakwestionowania przez fiskusa stanowiska, 
zgodnie z którym odsetki od kredytu przejętego na skutek 
aportu przedsiębiorstwa mogą być kosztem podatkowym 
nabywcy. Jednak przedstawione najnowsze, korzystne dla 
podatników, wyroki sądów administracyjnych oznaczają, 
że istnieje duże prawdopodobieństwo wygrania ewentual-
nego sporu przez spółkę.

Marek Smakuszewski
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji 

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-

wym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915). 

Jak ująć w księgach rachunkowych i rozliczyć podatkowo 
otrzymany aport w formie rzeczowej

PYTANIE 
Spółka z o.o. wyemitowała udziały o wartości nomi-
nalnej 100 000 zł. W zamian za wydane udziały otrzy-

mała środki trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne o następujących wartościach rynkowych 
i księgowych:
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■  wartość księgowa środków trwałych u podmiotu 
wnoszącego wkład wynosi 50 000 zł, ich wartość 
rynkowa wynosi 80 000 zł,

■  wartość księgowa wartości niematerialnych 
i prawnych u podmiotu wnoszącego wkład wynosi 
30 000 zł, ich wartość rynkowa wynosi 120 000 zł.

Według jakiej wartości wprowadzić otrzymane środ-
ki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 
ewidencji? Czy ustalona wartość bilansowa nabytych 
w ten sposób aktywów jest tożsama z wartością po-
datkową? Jak ująć w księgach nadwyżkę wartości 
aportu nad wartością nominalną objętych udziałów? 
Czy spółka wnosząca aport postąpiła słusznie, 
wystawiając na nas fakturę w wysokości równej 
123 000 zł (wartości nominalnej przejętych udziałów 
plus VAT)?

ODPOWIEDŹ 
W księgach rachunkowych wartością początkową 

nabytych aportem środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych jest ich wartość rynkowa. 
Wartością początkową dla celów podatkowych powin-
na być niższa z dwóch wartości: wartość rynkowa lub 
wartość nominalna obejmowanych udziałów. Aport 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, który nie stanowi zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, jest opodatkowany podatkiem od 
towarów i usług. Podstawę opodatkowania stanowi 
zapłata pomniejszona o podatek od towarów i usług. 
Zakładając, że podatek od towarów i usług rozliczają 
Państwo z tytułu wystawionej faktury w gotówce, 
spółka wnosząca aport słusznie postąpiła, wystawia-
jąc fakturę w wysokości 123 000 zł brutto (zapłatą bę-
dzie objęty kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł 
plus 23 000 zł płatne gotówką). 

WYJAŚNIENIE 
Przedmiot wkładu niepieniężnego (aportu) powinien 

zostać wyceniony według wartości wynikającej z umowy 
zawartej z wnoszącym aport. Wartość ta zazwyczaj jest 
określana w umowie w wysokości rynkowej (lub inaczej 
określonej wartości godziwej). Zatem otrzymane środki 
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w spółce 
przejmującej wkład w postaci aportu powinny być ujęte 
w księgach rachunkowych w wartości rynkowej (godzi-
wej), zaś drugostronnie powinny być zaksięgowane jako 
odpowiednie pozycje kapitału własnego. Wartość godzi-
wa przejętych aktywów nie może być niższa od wartości 
nominalnej objętych udziałów/akcji (art. 154 i 309 
k.s.h.). Dodatnia różnica między wartością godziwą 
wnoszonych aktywów a obejmowanym kapitałem zakła-
dowym stanowi tzw. agio i odnoszona jest na kapitał za-
pasowy. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje 
dopiero z chwilą wpisania zmiany do rejestru sądowego 
(KRS).

W przypadku nabycia środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych w drodze wkładu niepie-
niężnego wartość podatkowa tych aktywów jest ustala-

na przez podatnika na dzień wniesienia wkładu, przy 
czym wartość ta nie może być wyższa od ich wartości 
rynkowej. Wynika to z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że 
wartość środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i prawnych po wniesieniu w postaci aportu może ulec 
zwiększeniu do wartości rynkowej.

Ustalając wartość początkową środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych będących wkła-
dem niepieniężnym, należy zwrócić uwagę, że:
■ wartość początkową składników wymagających mon-

tażu podwyższa się o wydatki poniesione na montaż 
(por. art. 16g ust. 6 u.p.d.o.p.),

■ dokonując odpisów amortyzacyjnych od środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
podmiot przejmujący wkład nie może zaliczyć do 
kosztów podatkowych tej części z nich, której wartość 
przy wniesieniu aportem nie została przekazana na 
kapitał zakładowy (por. art. 16 ust. 1 pkt 63d u.p.d.o.p.). 
A zatem ta część wartości początkowej środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która 
przypada na tzw. agio, będzie amortyzowana wy-
łącznie bilansowo. Nie można uznać za koszty uzy-
skania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 64 u.p.d.o.p.) 
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej 
wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do 
spółki w postaci wkładu niepieniężnego, stanowią-
cych równowartość uzyskanych informacji związa-
nych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej 
lub organizacyjnej (know-how). Przykładem takiego 
wkładu może być baza klientów wniesiona aportem 
do spółki.
Aport podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów 

i usług jako odpłatna dostawa towarów (w przypadku 
środków trwałych) lub odpłatne świadczenie usług 
(w przypadku wartości niematerialnych i prawnych). 
Wyjątkiem jest dostawa zorganizowanej części przedsię-
biorstwa, która nie podlega ustawie o VAT (por. art. 6 
ustawy o VAT). Niewątpliwe w przypadku wniesienia 
aportem środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych mamy do czynienia zarówno z dostawą, 
jak i z jej odpłatnością (w opisywanej sytuacji część tej 
zapłaty będzie w formie niepieniężnej).

W obecnie obowiązującym stanie prawnym (tj. od 
1 stycznia 2014 r.) podstawę opodatkowania wyznacza 
ogólna zasada zawarta w art. 29a ustawy o VAT. Wskazu-
je się w niej, że podstawą opodatkowania jest wszystko, 
co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy otrzymał 
lub ma otrzymać od nabywcy. W przypadku aportu wska-
zaną przez prawodawcę zapłatą będą nabyte za wniesio-
ny aport udziały. W opisywanej sytuacji faktyczną kwotą 
zapłaty za otrzymane środki trwałe oraz wartości niema-
terialne i prawne jest wartość nominalna objętych udzia-
łów plus zapłata dla nabywcy podatku od towarów i usług 
w formie gotówkowej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że 
zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o podatku od towarów 
i usług, aby ustalić podstawę opodatkowania, kwotę za-
płaty należy pomniejszyć o kwotę VAT.
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PRZYKŁAD

Spółka z o.o. wyemitowała udziały o wartości nominalnej 100 000 zł, otrzymując w zamian aport:
■ środków trwałych o wartościach:

– księgowej u podmiotu wnoszącego wkład równej 50 000 zł,
– rynkowej równej 80 000 zł;

■ wartości niematerialnych i prawnych o wartościach:
– księgowej u podmiotu wnoszącego wkład równej 30 000 zł,
– rynkowej równej 120 000 zł.

Zapisy w księgach rachunkowych:
1.  Przyjęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania

Wn konto 010 „Środki trwałe”  80 000 zł
Wn konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”  120 000 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  100 000 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”  100 000 zł

2.  Faktura VAT na wartość objętego kapitału zakładowego plus podatek od towarów i usług rozliczany gotówką 
(w dacie wydania towaru)
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  123 000 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  23 000 zł
Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”  100 000 zł

3.  Zapłata gotówką podatku VAT dla podmiotu wnoszącego aport
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  23 000 zł
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  23 000 zł

4.  Zwiększenie kapitału zakładowego (w wysokości wartości nominalnej udziałów) i zapasowego (w wysokości agio)
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  200 000 zł
Ma konto 801 „Kapitał zakładowy”  100 000 zł
Ma konto 803 „Kapitał zapasowy”  100 000 zł

Wartość podatkowa wniesionych aportem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniesie 
100 000 zł.

240 – Pozostałe rozrachunki 300 – Rozliczenie zakupu 010 – Środki trwałe

3) 23 000,00  100 000,00 (1 2) 100 000,00  100 000,00 (1 1) 80 000,00

4) 200 000,00  123 000,00 (2

020 – Wartości niematerialne 
i prawne

223 – Rozliczenie podatku VAT 
naliczonego

131 – Bieżący rachunek 
bankowy

1) 120 000,00 2) 23 000,00 Sp.) xxx  23 000,00 (3

801 – Kapitał zakładowy 803 – Kapitał zapasowy

 100 000,00 (4  100 000,00 (4

Robert Lubas
główny księgowy, Centrum Finansowo-Księgowe EKKOM Sp. z o.o., 

właściciel biura rachunkowego EKSPERT

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 16 ust. 1 pkt 63d i 64, art. 16g ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915), 
■ art. 6 i 29a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 312), 
■ art. 154 i 309 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 265). 
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Czy wydłużenie terminu zapłaty to konieczność korekty kosztów
PYTANIE 
Spółka z o.o. nabyła od kontrahenta partię towaru, 
a transakcja została udokumentowana fakturą z 31-dnio-
wym terminem płatności. Fakturę w kwocie netto spółka 
zaliczyła do kosztów podatkowych w dniu jej otrzymania. 
Na skutek przejściowych trudności z płynnością finanso-
wą spółka nie była w stanie dokonać zapłaty w umówio-
nym terminie i była zmuszona zwrócić się o odroczenie 
terminu płatności. Strony zawarły finalnie pisemne poro-
zumienie o przedłużeniu terminu płatności o kolejne 
80 dni. Spółka zamierza uregulować zobowiązanie z koń-
cem nowo umówionego terminu. Czy spółka słusznie 
uważa, że zapłata w tych warunkach nie będzie skutko-
wać koniecznością dokonania korekty (pomniejszenia) 
kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ 
Niestety, stanowisko spółki nie jest prawidłowe. Spółka 

zamierza dokonać płatności po upływie terminu płatności 
dłuższego niż 60 dni (łącznie 101 dni). Spółka będzie zo-
bligowana do zmniejszenia swych kosztów podatkowych 
z upływem 90 dni od daty zaliczenia kwoty z faktury do 
kosztów.

WYJAŚNIENIE 
W opisanym stanie faktycznym w związku z przedłużeniem 

terminu płatności o 80 dni od upływu pierwotnego terminu 
płatności, wynoszącego początkowo 21 dni – nowy termin 
płatności wynosi 101 dni. Oznacza to, że spółka powinna za-
stosować art. 15b ust. 2 u.p.d.o.p. Tym samym będzie zobowią-
zana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę 
wynikającą z faktury z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej 
kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Oczywiś cie strony 
umowy mają pełne prawo dokonywać w zasadzie dowolnych 
ustaleń w zakresie umówienia terminu zapłaty należności. Nie 
ma to jednak wpływu na konieczność zastosowania omawia-
nych przepisów podatkowych. Stosowanie przepisów o korek-
cie kosztów nie jest wyłączone w sytuacji zgody kontrahenta 
na przedłużenie terminu płatności. Termin 60-dniowy odnosi 
się do łącznego terminu płatności, a nie tylko do czasu przedłu-
żenia. W przypadku spółki dodatkowy termin wynosił 80 dni, 
jednak łączny termin płatności to 101 dni (21 plus 80).

Stanowisko takie potwierdził Minister Finansów, miedzy in-
nymi w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
z 25 kwietnia 2013 r., sygn. ITPB3/4230-40a/13/PS. W zbli-
żonym stanie faktycznym (przedłużenie terminu płatności 
łącznie do dłuższego niż 90-dniowy) organ podatkowy stwier-
dził: (...) w sytuacji ustalenia przez strony terminu płatności 
dłuższego niż 60 dni, podatnik będzie zobowiązany do dokona-
nia zmniejszenia kosztów podatkowych o kwotę wynikającą 
z faktury lub innego dokumentu z upływem 90 dni od daty zali-
czenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w tym 
terminie kwota ta nie zostanie uregulowana. Zmniejszenia kosz-
tów podatkowych (ewentualnie zwiększenia przychodów podat-
kowych) należy więc dokonać w odniesieniu do tej kwoty wyni-

kającej z faktury lub innego dokumentu, która została uprzednio 
zaliczona do kosztów podatkowych, a która nie została zapłaco-
na w terminie 30 dni od upływu terminu płatności lub 90 dni od 
zaliczenia jej do kosztów podatkowych, jeżeli termin płatności 
jest dłuższy niż 60 dni. Zmniejszenia kosztów należy dokonać 
w miesiącu, w którym upływa termin 90 dni (art. 15b ust. 3 
u.p.d.o.p.). Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia spółka ureguluje 
zobowiązanie, to zwiększy koszty uzyskania przychodów o kwotę 
dokonanego zmniejszenia (art. 15b ust. 4 u.p.d.o.p.). W sytuacji 
gdyby w miesiącu dokonania zmniejszenia spółka nie ponosiła 
kosztów podatkowych lub ponosiła je w kwocie niższej niż kwota 
zmniejszenia, to ma obowiązek zwiększyć przychody. Przychody 
należy zwiększyć o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty 
podatkowe (art. 15b ust. 5 u.p.d.o.p.) (…).

PRZYKŁAD

CINEX Sp. z o.o. zakupiła na potrzeby prowadzonej 
działalności dwa wyspecjalizowane samochody ciężaro-
we. Zakup został dokonany 1 lutego 2014 r. i w tym dniu 
spółka zaliczyła do kosztów podatkowych kwotę netto 
1 230 000 PLN wskazaną w fakturze. Termin płatności 
określono na 14 dni (15 lutego). Niestety, mimo otrzy-
mania promesy bank w ostatniej chwili odmówił spółce 
CINEX udzielenia kredytu, co spowodowało, że docho-
wanie terminu płatności nie było możliwe. CINEX 13 lu-
tego dokonała zapłaty jedynie kwoty 330 000 PLN netto, 
podczas gdy termin płatności pozostałej części ceny zo-
stał umownie przedłużony o kolejne 50 dni (do 5 kwiet-
nia). Czy CINEX powinna dokonać korekty kosztów po-
datkowych?
Należy zauważyć, że kwestia korekty dotyczy tu jedynie 
kwoty 900 000 PLN, ponieważ kwota 330 000 PLN zo-
stała zapłacona przez CINEX w pierwotnym terminie 
14-dniowym. Łączny termin płatności pozostałej kwoty 
900 000 PLN wynosi 64 dni, a więc jest dłuższy niż 
60 dni, co powoduje konieczność zastosowania przez 
CINEX przepisu art. 15b ust. 2. Oznacza to, że jeśli 
CINEX nie dokona płatności do 30 maja (90 dni od daty 
zaliczenia do kosztów podatkowych), będzie zobligowa-
na do pomniejszenia kosztów podatkowych maja 2014 r. 
Zakładając przykładowo, iż koszty podatkowe tego mie-
siąca wyniosą 350 000 PLN, to CINEX zmniejszy je do 0 
i jednocześnie powiększy swoje przychody w maju 
2014 r. o 550 000 PLN (pozostałą część z 900 000 PLN).

Marcin Gawlik
prawnik, doradca podatkowy, 

autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 15b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r.  poz. 915). 
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Pracownicy 
szczególnie chronieni 
przed zwolnieniem 

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Stan prawny na 15 sierpnia 2014 r.

PRACA ZBIOROWA

W polskim prawie istnieje wiele kategorii pracowników, którzy są 
chronieni przed zwolnieniem z pracy. Są to nie tylko kobiety w ciąży 
i w okresie urlopu macierzyńskiego, ale także pracownicy w okresie in-
nej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, radni, społeczni inspekto-
rzy pracy, związkowcy, przedstawiciele europejskich rad zakładowych, 
członkowie rad pracowników, radcowie prawni, żołnierze i wielu in-
nych. Różny jest zakres tej ochrony i skutki jej naruszenia, jednak dla 
pracodawców wiedza o tym, kiedy można zwolnić chronionego pra-
cownika i jak postąpić po podjęciu decyzji, jest niezwykle istotna. Naru-
szenie przepisów ochronnych to gotowe kłopoty dla firmy, które mogą 
skończyć się procesem w sądzie i koniecznością zapłaty wysokiego od-
szkodowania. „Poradnik” stanowi praktyczne kompendium rozwiązy-
wania umów o pracę z pracownikami chronionymi. 

Zachęcamy do lektury.
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Kobiety w ciąży i podczas 
urlopu macierzyńskiego
Podstawową grupą chronionych pracow-
ników są kobiety w ciąży. Ich stosunek 
pracy podlega w tym okresie bardzo sil-
nej ochronie. Jednak w pewnych przy-
padkach nawet z kobietą w ciąży można 
rozwiązać umowę o pracę.

Zakres ochrony 
i wypowiedzenie zmieniające

Jednym z najistotniejszych uprawnień 
pracowniczych jest ochrona stosunku pracy 
kobiet w ciąży i pozostających na urlopie 
macierzyńskim (przedstawione zasady do-
tyczą odpowiednio ojca dziecka, jeśli korzy-
stał on z urlopu macierzyńskiego). Jest ona 
bardzo silna i nie ma związku z okresem za-
trudnienia u danego pracodawcy, choć nie 
przysługuje kobietom zatrudnionym na 
okres próbny krótszy niż miesiąc. Na ochro-
nę tę składa się:
■ zakaz wypowiedzenia i rozwiązywania wy-

powiedzianej umowy,
■ zakaz wypowiedzenia zmieniającego,
■ zakaz rozwiązywania umowy bez wypo-

wiedzenia z przyczyn niezawinionych 
przez pracownicę,

■ przedłużenie z mocy prawa do dnia porodu 
umowy zawartej na okres próbny przekra-
czający miesiąc, na czas określony lub na 
czas wykonywania określonej pracy, jeśli 
miałyby one ulec rozwiązaniu po upływie 
trzeciego miesiąca ciąży.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani 
rozwiązać umowy o pracę z kobietą w okresie 
ciąży, a także w okresie urlopu macierzyń-
skiego pracownicy, chyba że zachodzą przy-
czyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez 
wypowiedzenia z jej winy i reprezentujący 
pracownicę związek zawodowy wyraził na to 
zgodę (art. 177 § 1 k.p.). Zasada ta dotyczy 
wszystkich rodzajów umów o pracę – z wyjąt-
kiem okresu próbnego nieprzekraczającego 
miesiąca. Nie ma zatem znaczenia podstawa 
zatrudnienia, jeśli nie jest to okres próbny 
krótszy niż miesiąc lub równy dokładnie mie-
siącowi. Pełna ochrona obowiązuje zarówno 
pracownicę zatrudnioną na czas nieokreślo-
ny, jak i zatrudnioną na trzymiesięczny okres 
próbny. Ochrona dotyczy również wypowie-
dzenia zmieniającego. Nie można też w ten 
sposób wymusić porozumienia zmieniające-
go. Nie ma więc w zasadzie możliwości 
zmniejszenia kobiecie ciężarnej pobieranego 
wynagrodzenia za pracę1. Nie wchodzą tu 
jednak w grę wszelkie składniki dodatkowe 
(nagrody, premie) czy też pieniądze otrzymy-
wane na podstawie umów cywilnoprawnych 
(o dzieło, zlecenia, agencji).

PRZYKŁAD

Pracownica w czwartym miesiącu ciąży 
została przesunięta z recepcji do działu 
marketingu. Jednocześnie pracodawca

1  Wy ją tek od tej za sa dy prze wi du ją prze pi sy do ty czą ce zwol nień gru po wych. W okre sie ob ję cia szcze gól ną 
ochro ną przed zwol nie niem pra co daw ca mo że wy po wie dzieć do tych cza so we wa run ki pra cy i pła cy pra-
cow ni ko wi, o któ rym mo wa w art. 39 k.p. (pra cow nik w czte ro let nim okre sie ochron nym przed eme ry tu rą) 
i w art. 177 k.p. (ko bie ta w cią ży oraz w trak cie urlo pu ma cie rzyń skie go i oj ciec w trak cie urlo pu na pra-
wach urlo pu ma cie rzyń skie go). Wynika to z art. 5 ust. 5 usta wy z 13 mar ca 2003 r. o szcze gól nych za sa dach 
roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków (Dz.U. nr 90, 
poz. 844 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654). Jak wska zał SN w wy ro ku z 21 li sto pa-
da 2006 r. (sygn. akt II PK 52/06, OSNP z 2007 r. nr 23–24, poz. 349), okre su urlo pu ma cie rzyń skie go nie 
za li cza się do okre su urlo pu trwa ją ce go co naj mniej trzy mie sią ce (nie su mu je się z okre sem in ne go urlo pu), 
w cza sie któ re go do pusz czal ne jest wy po wie dze nie sto sun ku pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków 
w sy tu acjach, o któ rych mo wa w art. 41 k.p. (art. 5 ust. 5 pkt 1 w związ ku z art. 5 ust. 3 usta wy o zwol nie-
niach gru po wych). Prze pi sy usta wy sto su je się w ra zie ko niecz no ści roz wią za nia przez pra co daw cę za trud-
nia ją ce go co naj mniej 20 pra cow ni ków sto sun ków pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków, w dro dze 
wy po wie dze nia do ko na ne go przez pra co daw cę, a tak że na mo cy po ro zu mie nia stron, je że li w okre sie nie 
dłuż szym niż 30 dni zwol nie nie obej mu je co naj mniej:
■ 10 pra cow ni ków, gdy pra co daw ca za trud nia mniej niż 100 pra cow ni ków,
■ 10% pra cow ni ków, gdy za trud nia co naj mniej 100, jed nak mniej niż 300 pracowników,
■  30 pra cow ni ków, gdy za trud nia co naj mniej 300 lub wię cej pra cow ni ków (art. 1 ust. 1 usta wy o zwol nie niach 

gru po wych).

okres 
zatrudnienia

zmniejszenie 
wynagrodzenia
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obniżył jej o 400 zł wynagrodzenie, uza-
sadniając to chwilowymi problemami 
z płynnością finansową. Obniżka miała 
obowiązywać do „czasu ustabilizowania 
się sytuacji finansowej firmy”. W tym 
przypadku doszło do wadliwego wypo-
wiedzenia zmieniającego. Oznacza to, 
że pracownica musi odwołać się do 
sądu, aby je ubezskutecznić. Będzie ono 
bowiem funkcjonowało, mimo swej wa-
dliwości, do czasu prawomocnego wy-
roku sądu pracy.

Potwierdzenie ciąży

Dla objęcia ochroną stosunku pracy istotny 
jest sam fakt zajścia w ciążę w czasie trwania 
zatrudnienia – a zatem również w trakcie 
okresu wypowiedzenia. Udowodnienie tego 
faktu za pomocą odpowiedniego zaświadcze-
nia lekarskiego jest wystarczającą przesłanką 
do uznania wypowiedzenia za bezskuteczne 
albo żądania przywrócenia do pracy. Warto 
podkreślić, że okres wypowiedzenia zaczyna 
się dopiero w momencie rozpoczęcia biegu 
właściwego terminu, a nie wcześniej. Dla 
ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiąza-
niem umowy nie jest istotny termin potwier-
dzenia ciąży, lecz wyłącznie obiektywny stan 
rzeczy, istniejący w chwili wypowiedzenia 
lub rozwiązania. Jak wskazał Sąd Najwyższy 
w wyroku z 29 marca 2001 r. (sygn. akt I PKN 
330/2000, OSNP z 2003 r. nr 1, poz. 11): (…) 
pracownica, która początkowo nie kwestiono-
wała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może 
żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, 
gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, 
że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedze-
nia zaszła w ciążę (…). W omawianej regula-
cji obiektywnie istniejąca rzeczywistość ma 
zatem pierwszeństwo przed literą prawa. Tak 
naprawdę pracodawca nie może zapobiec 
uznaniu wypowiedzenia za bezskuteczne, je-
śli okazałoby się, że zwalniana pracownica 
jest w ciąży, o czym pracodawca nie był pra-
widłowo poinformowany. Niepowiadomienie 
pracodawcy o ciąży już po rozwiązaniu umo-
wy o pracę nie powoduje utraty roszczeń, 
a tylko może wpływać na zmniejszenie pensji 
za okres, w którym kobieta nie pracowała 
i nie powiadomiła przełożonych o swoim sta-
nie. Jest to zatem bardzo silna i skuteczna 
ochrona.

Stan ciąży nie musi być stanem trwałym, 
a ochrona obowiązuje, także jeśli ciąża za-

kończy się poronieniem. Jak wskazał Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 16 grudnia 1999 r. (sygn. 
akt I PKN 468/99, Pr. Pracy z 2001 r. nr 5, 
poz. 31): (…) ochrona trwałości stosunku 
pracy ze względu na ciążę (art. 177 § 1 k.p.), 
obejmuje także sytuację, gdy ciąża zakończyła 
się poronieniem przed upływem okresu wypo-
wiedzenia. Ciężar udowodnienia ciąży spoczy-
wa na pracownicy (…).

PRZYKŁAD

Pracownica była zatrudniona w spółce 
jawnej „Kasjopea” na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślony z miesięcz-
nym okresem wypowiedzenia. Została 
zwolniona 15 lipca 2014 r., a okres wy-
powiedzenia upływał 31 sierpnia 2014 r. 
Na kilka dni przed upływem termi-
nu dowiedziała się, że jest w ciąży 
i w przeddzień rozwiązania umowy 
przedstawiła zaświadczenie, z którego 
wynikało, że zaszła w ciążę w połowie 
sierpnia. W takim przypadku samo po-
twierdzenie ciąży powoduje powstanie 
szczególnej ochrony przed zwolnieniem 
– pracownica przez okres ciąży i urlopu 
macierzyńskiego powinna dalej pozo-
stawać w stosunku pracy.

PRZYKŁAD

15 maja 2014 r. pracodawca wypo-
wiedział pracownicy umowę o pracę 
z 3-miesięcznym okresem wypowiedze-
nia. 3 sierpnia 2014 r. przyniosła ona do 
pracy zaświadczenie stwierdzające, że 
jest w 6. tygodniu ciąży z jednoczesnym 
zwolnieniem lekarskim na miesiąc 
z uwagi na obawy związane z utrzyma-
niem ciąży. Niestety podczas pobytu 
w szpitalu, w dniach 27–31 sierpnia, do-
szło do poronienia. W takiej sytuacji 
ochrona przed zwolnieniem trwa nadal. 
Mimo że w dniu rozwiązania stosunku 
pracy pracownica nie będzie już w ciąży, 
sąd uzna wypowiedzenie za bezskutecz-
ne lub przywróci pracownicę do pracy.

Umowy terminowe 

Stosunek pracy kobiet w ciąży zatrudnio-
nych na podstawie umów terminowych rów-

przywrócenie 
do pracy

poronienie
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nież podlega ochronie. Jest ona identyczna 
jak w przypadku umów zawartych na czas 
nieokreślony. Jedyna różnica polega na tym, 
że w pewnych sytuacjach umowy terminowe 
ulegają przedłużeniu do dnia porodu. Ozna-
cza to, że po porodzie przysługuje im również 
urlop macierzyński.

Umowa na czas określony lub na czas wyko-
nania określonej pracy albo na okres próbny 
przekraczający jeden miesiąc, która uległaby 
rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca 
ciąży, ulega automatycznemu przedłużeniu do 
dnia porodu. Nie dotyczy to umowy na czas 
określony zawartej w celu zastępstwa pracow-
nika w czasie jego usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy. Przy terminowym zatrudnieniu 
zaszła konieczność wzmocnienia podstawowej 
ochrony i przełamania zasady, że ustaje ono na 
skutek upływu czasu.

Z przytoczonymi regulacjami związany jest 
dość szeroko rozpowszechniony (choć błęd-
ny) pogląd, że prawo nie chroni matek za-
trudnionych na umowy okresowe. Jak widzi-
my, nic bardziej mylnego – jedyny wymóg jest 
taki, by umowa kończyła się po upływie 
3 miesiąca ciąży – wtedy jest przedłużana. Je-
śli zaś skończyłaby się wcześniej – wtedy, nie-
stety, wygasa, ale nie może zostać wypowie-
dziana. Receptą na tę sytuację może być po 
prostu odczekanie z informacją o ciąży albo 
przedłużenie umowy. Nie będą to zresztą zbyt 
częste przypadki. Zdecydowana większość 
pracodawców zawiera bowiem umowy o pra-
cę na okres próbny na 3 miesiące, aby sku-
teczniej sprawdzić pracownika.

■ ZAPAMIĘTAJ
Umowa o pracę na okres próbny ulega 
przedłużeniu do dnia porodu, chyba że nie 
przekracza ona miesiąca.

PRZYKŁAD

Pracownica była zatrudniona na roczny 
czas określony do końca sierpnia 2014 r. 
Na początku lipca 2014 r. zaszła w cią-
żę, o czym poinformowała pracodawcę 
20 lipca 2014 r. Jej umowa ulegnie za-
tem automatycznemu przedłużeniu do 
dnia porodu, a pracodawca nie może jej 
zwolnić (chyba że dyscyplinarnie) rów-
nież przed upływem trzeciego miesiąca 
ciąży. Jako ciekawostkę można wska-
zać, że termin upływu trzeciego miesią-
ca ciąży (art. 177 § 3 k.p.) oblicza się 
w równej miary miesiącach księżyco-

wych (28 dni) – wyrok SN z 5 grudnia 
2002 r., sygn. akt I PK 33/02, OSNP 
z 2004 r. nr 12, poz. 204. Dlatego trzy 
miesiące to 84, a nie 90 dni.

Co pracownica może 
wywalczyć w sądzie

Wypowiedzenie dokonane z naruszeniem 
prawa jest skuteczne i pracownica traci posa-
dę. Jest to podstawowa zasada polskiego pra-
wa pracy – w odróżnieniu od umów cywil-
nych, gdzie sprzeczność z prawem jest 
sankcjonowana nieważnością czynności. Przy 
wypowiedzeniu dopiero sąd może reaktywo-
wać umowę na podstawie odwołania (wraz 
z ewentualnym wnioskiem o przywrócenie 
terminu). Jest ono bezpłatne, choć w spra-
wach, w których wartość przedmiotu sporu 
przewyższa 50 000 zł, pobiera się opłatę sto-
sunkową – wynosi ona 5% wartości przed-
miotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie 
więcej niż 100 000 zł. Ponadto zażalenie 
i apelacja kosztuje 30 zł.

Należy jeszcze tylko wskazać na podstawę 
przywrócenia do pracy, ponieważ przy „nor-
malnej” umowie na czas określony sankcją za 
niezgodne z prawem wypowiedzenie jest tyl-
ko odszkodowanie. Zgodnie jednak z art. 50 
§ 5 k.p. – art. 50 § 3 k.p. nie ma zastosowania 
w razie wypowiedzenia umowy pracownicy 
w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. 
W tym przypadku stosuje się odpowiednio 
art. 45 k.p. w zw. z art. 177 k.p.

Z kolei w razie ustalenia, że wypowiedzenie 
umowy na czas nieokreślony jest nieuzasad-
nione lub narusza przepisy o wypowiadaniu, 
sąd – stosownie do żądania pracownika – orze-
ka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli 
umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróce-
niu go do pracy na poprzednich warunkach 
albo o odszkodowaniu (art. 45 k.p.). Sąd może 
nie uwzględnić żądania uznania wypowiedze-
nia za bezskuteczne lub przywrócenia do pra-
cy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żą-
dania jest niemożliwe lub niecelowe – w takim 
przypadku orzeka o odszkodowaniu.

Swoboda sądu nie dotyczy m.in. kobiet 
w ciąży (art. 45 § 3 k.p.), chyba że uwzględ-
nienie żądania przywrócenia jest niemożliwe 
z powodu upadłości lub likwidacji firmy 
– w takim przypadku sąd jednak orzeka o od-
szkodowaniu. Warto wiedzieć, że nie chodzi 
tu o stałe i faktyczne unieruchomienie firmy, 
ale o sam fakt ogłoszenia upadłości lub likwi-

umowa 
na zastępstwo

odszkodowanie
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dacji. Likwidacją nie jest też przejęcie firmy 
przez innego pracodawcę.

Przepisy są zatem dość skomplikowane, ale 
wynika z nich, że przywilejem kobiety w ciąży 
jest w zasadzie zawsze możliwość powrotu na 
poprzednie stanowisko. Z kolei pracodawca 
naraża się swym zachowaniem na odpowie-
dzialność wykroczeniową – grozi mu grzywna 
w wysokości 1000 zł, a w wypadku rażącego 
naruszenia prawa i sprawy przed sądem grodz-
kim – potencjalna kara wzrasta do 30 000 zł.

Zwolnienie 
z winy pracownicy

Ochrona stosunku pracy kobiety ciężar-
nej nie jest bezwzględna. Zawsze możliwe 
jest zwolnienie dyscyplinarne (bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika). Rozwiąza-
nie umowy w tym trybie nie może nastąpić 

po upływie miesiąca od uzyskania przez 
pracodawcę wiadomości o okoliczności 
uzasadniającej rozwiązanie umowy. Praco-
dawca podejmuje decyzję po uzyskaniu 
zgody reprezentującej pracownicę zakłado-
wej organizacji związkowej. Z uprawnienia 
takiego korzysta organizacja, która liczy 
co najmniej 10 członków.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przy okazji zwolnień dyscyplinarnych war-
to zapamiętać, że wskazany tryb nadaje się 
do zastosowania w każdym wypadku. Przy 
ciężkim naruszeniu podstawowych obo-
wiązków nie ma znaczenia zakres ochrony 
regulowany przez ogólne przepisy. Od tej 
reguły istnieją jednak wyjątki – niekiedy 
wymagana jest zgoda reprezentującej pra-
cownika organizacji związkowej. Tak bę-
dzie np. w wypadku kobiety w ciąży i pod-
czas urlopu macierzyńskiego.

Tabela 1. Kiedy można dyscyplinarnie zwolnić kobietę w ciąży

Przyczyna Opis

1 2

Cięż kie na ru sze nie przez 
pra cow ni ka pod sta wo wych 
obo wiąz ków pra cow ni czych

Cięż kie na ru sze nie przez pra cow ni ka je go obo wiąz ków pra-
cow ni czych na stę pu je wów czas, gdy je go dzia ła nie lub za nie-
cha nie ce chu je wi na umyśl na lub ra żą ce nie dbal stwo. O ist nie-
niu wi ny pra cow ni ka wnio sku je się na pod sta wie ca ło kształ tu 
oko licz no ści zwią za nych z je go za cho wa niem. Roz wią za nie 
umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka nie 
mu si być po dyk to wa ne wy stą pie niem szko dy po stro nie pra co-
daw cy (ani jej wy so ko ścią). Za zwy czaj tak wła śnie bę dzie, ale 
pra wo mil czy na ten te mat. A za tem sto su ją cy je pra co daw cy 
nie mu szą wy ka zy wać swych strat. Po twier dził to tak że SN, 
stwier dza jąc, że o stop niu i ro dza ju wi ny pra cow ni ka w cięż-
kim na ru sze niu pod sta wo wych obo wiąz ków, uza sad nia ją cym 
roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia na pod sta wie 
art. 52 § 1 k.p., nie de cy du je wy so kość szko dy wy rzą dzo nej 
pra co daw cy (wy rok SN z 15 kwiet nia 1999 r., sygn. akt I PKN 
12/99, OSNP z 2000 r. nr 12, poz. 467). Szko da mo że być za-
tem mi ni mal na lub na wet w ogó le nie wy stą pić.

Popełnienie przez pracowni-
ka w czasie trwania umowy 
o pracę przestępstwa, które 
uniemożliwia dalsze zatrud-
nianie go na zajmowanym 
stanowisku, jeżeli przestęp-
stwo jest oczywiste lub zosta-
ło stwierdzone prawomoc-
nym wyrokiem

W tym wy pad ku mu szą być speł nio ne łącz nie trzy wa run ki. Po 
pierw sze, przestępstwo mu si być po peł nio ne w cza sie trwa nia 
za trud nie nia (nie wcze śniej); po dru gie, mu si unie moż li wiać 
dal sze za trud nie nie; po trze cie, mu si być oczy wi ste lub stwier-
dzo ne pra wo moc nym wy ro kiem. Prze stęp stwem jest czyn za-
bro nio ny pod groź bą ka ry, za wi nio ny, o szko dli wo ści spo łecz-
nej wyż szej niż zni ko ma (ten sto pień oce nia sąd). Stwier dze nie 
„oczy wi sto ści” prze stęp stwa na le ży do pra co daw cy – nie trze-
ba za tem cze kać na za koń cze nie po stę po wa nia kar ne go. Oczy-
wi stość prze stęp stwa po win na być roz pa try wa na wszech stron-
nie. Trze ba wy ja śnić, czy pra cow nik fak tycz nie po peł nił czyn 
i czy czyn ów mie ści w so bie od po wied ni sto pień nie bez pie-
czeń stwa spo łecz ne go. Na le ży też zba dać wi nę pra cow ni ka. 
Oczy wi stość po peł nie nia prze stęp stwa po win na być stwier -

zwolnienie 
dyscyplinarne

związki 
zawodowe
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1 2

dzo na na pod sta wie kon kret ne go zda rze nia, któ re nie po zo sta-
wia wąt pli wo ści, że prze stęp stwo zo sta ło po peł nio ne. Co wię-
cej, prze stęp stwo na le ży uznać za oczy wi ste, je że li stan fak-
tycz ny po zwa la na pew ne stwier dze nie, że pra cow nik do pu ścił 
się czy nu za gro żo ne go ka rą przez usta wę. Nie moż na na to-
miast uznać oczy wi sto ści, je że li brak jest pew no ści, czy prze-
stęp stwo w ogó le zo sta ło po peł nio ne, al bo kto do pu ścił się 
czy nu prze stęp ne go. Wy da nie pra wo moc ne go wy ro ku, stwier-
dza ją ce go po peł nie nie prze stęp stwa przez pra cow ni ka, 
po twier dza oczy wi stość je go po peł nie nia. W przy pad ku roz-
wią za nia umo wy wsku tek po peł nie nia prze stęp stwa, po twier-
dzo ne go póź niej pra wo moc nym wy ro kiem, pra cow nik mo że 
twier dzić, że do ko na ne roz wią za nie jest bez za sad ne, gdyż 
w chwi li roz wią za nia umo wy prze stęp stwo nie speł nia ło wa-
run ku oczy wi sto ści. W prak ty ce jest to jed nak trud na dro ga.

Zawiniona przez pracownika 
utrata uprawnień koniecz-
nych do wykonywania pracy 
na zajmowanym stanowisku

Za wi nio na utar ta upraw nień to sy tu acja, w któ rej pra cow nik 
utra cił pra wo wy ko ny wa nia za wo du i moż na mu z te go ty tu łu 
po sta wić za rzut. Przy pa dek ten od no si się do wą skiej gru py 
pra cow ni ków – kie row ców, rad ców praw nych, ap te ka rzy, ar-
chi tek tów itp. Je śli np. rad ca praw ny zo stał skre ślo ny z li sty 
i moż na z te go ty tu łu po sta wić mu za rzut, bo np. nad użył za-
ufa nia jed ne go ze stra te gicz nych klien tów – to oma wia ny tryb 
znaj dzie za sto so wa nie.  Na le ży jed nak pod kre ślić, że utra ta po-
win na być de fi ni tyw na – np. za trzy ma nie pra wa jaz dy kie row-
cy jest tyl ko za wie sze niem upraw nień, stąd nie ma moż li wo ści 
(po wo łu jąc się tyl ko na tę pod sta wę) zwol nie nia dys cy pli nar-
ne go, a prze ło żo ny po wi nien po wie rzyć pra cow ni ko wi in ną 
pra cę (np. do 3 mie się cy w cią gu ro ku ka len da rzo we go). Utra-
ta upraw nień mo że na stą pić w dro dze wy ro ku są do we go 
– skut kiem po zba wie nia praw pu blicz nych lub za ka zu zaj mo-
wa nia okre ślo nych sta no wisk, wy ko ny wa nia okre ślo ne go za-
wo du, pro wa dze nia po jaz dów lub pro wa dze nia okre ślo nej 
dzia łal no ści. Mo że to być pod sta wa roz wią za nia umo wy o pra-
cę wów czas, gdy pra cow nik zo sta nie po zba wio ny tych upraw-
nień z wła snej wi ny, wsku tek na ru sze nia obo wiąz ków pra cow-
ni czych, do pusz cze nia się wy kro cze nia lub prze stęp stwa. 
De cy du je w tym wy pad ku nie sam czyn za wi nio ny przez pra-
cow ni ka, lecz stwier dze nie je go skut ków w sfe rze upraw nień 
za wo do wych. Jest to zresz tą naj prost sza pod ką tem for mal-
nym sy tu acja. Pra co daw ca mu si po pro stu spraw dzić, czy pra-
cow nik utra cił upraw nie nia i zde cy do wać się, czy zwol nić go 
bez wy po wie dze nia, czy też za pro po no wać mu in ne sta no wi-
sko pra cy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Kobietę w ciąży można zwolnić dyscypli-
narnie, a także w razie ogłoszenia upad-
łości lub likwidacji pracodawcy.

Porozumienie stron
Ochrona stosunku pracy nie ma zastosowa-

nia w sytuacji, gdy strony rozwiązują umowę 
za porozumieniem stron (również w przy-
padku porozumienia zmieniającego warunki 

umowy o pracę). Porozumienie jest zgodnym 
oświadczeniem woli dwóch podmiotów, któ-
re potrafią zadbać o swoje prawa i nie ma 
żadnego powodu, dla którego należałoby 
chronić kobietę przed skutkami suwerennej 
decyzji. Nie może być ono jednak wymuszo-
ne. W takim wypadku można uchylić się od 
skutków oświadczenia woli złożonego pod 
wpływem błędu. Jak wskazał Sąd Najwyższy 
w wyroku z 11 czerwca 2003 r. (sygn. akt I PK 
206/02, OSNP z 2004 r. nr 16, poz. 278): (…) 
oświadczenie woli pracownicy o wypowiedze-

oświadczenie 
woli
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niu umowy o pracę dotyczy czynności prawnej 
odpłatnej. Dla uchylenia się od skutków praw-
nych takiego oświadczenia woli, w przypadku 
złożenia go przez pracownicę pozostającą 
w błędzie co do stanu ciąży, nie jest wymagane, 
by błąd został wywołany przez pracodawcę, 
chociażby bez jego winy albo by pracodawca 
wiedział o błędzie lub z łatwością mógł go za-
uważyć (art. 84 § 1 k.c. stosowany odpowied-
nio i zgodnie z zasadami prawa pracy – art. 300 
k.p.) (…). Wskazaną zasadę można odpo-
wiednio zastosować do oświadczenia o roz-
wiązaniu umowy za porozumieniem. Ważne 
jest tylko, by zmieścić się w ustawowym ter-
minie – uchylenie się od skutków błędnego 
oświadczenia jest możliwe w ciągu roku od 
dnia wykrycia błędu (będzie to np. moment 
powzięcia informacji o ciąży). Jednak w sy-
tuacji, gdy błąd wywołała druga strona pod-
stępnie, uchylenie się od skutków oświad-
czenia woli złożonego pod wpływem błędu 
może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był 
istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył 
treści czynności prawnej. W praktyce wy-
starczy tu zatem jakakolwiek nieświado-
mość lub urojenie.

CO NA TO SĄD?
Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży 
(art. 177 § 3 k.p.) oblicza się w równej miary 
miesiącach księżycowych (28 dni).
Wyrok SN z 5 grudnia 2002 r., sygn. akt 
I PK 33/02, OSNP z 2004 r. nr 12, poz. 204

Pracownica, która nie wiedząc, że jest w cią-
ży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do 
rozwiązania umowy o pracę może się uchylić 
od skutków tego oświadczenia niezależnie od 
tego, czy błąd został wywołany przez praco-
dawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go 
z łatwością zauważyć.
Wyrok SN z 19 marca 2002 r., sygn. akt 
I PKN 156/01, OSNP z 2004 r. nr 5, poz. 78

1. Wynikający z art. 177 § 1 k.p. zakaz roz-
wiązywania umowy o pracę z pracownicą 
w okresie ciąży obowiązuje również w sytu-
acji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypo-
wiedzenia.
2. Powiadomienie zakładu pracy o ciąży już 
po rozwiązaniu umowy o pracę może mieć 
wpływ tylko na roszczenie o wynagrodzenie 
za okres pozostawania bez pracy, nie ma na-
tomiast znaczenia dla oceny nieprawidłowo-
ści rozwiązania umowy o pracę.
Wyrok SN z 2 czerwca 1995 r., sygn. akt 
I PRN 23/95, OSNP z 1995 r. nr 22, poz. 276

Urlop macierzyński

Ochrona przed zwolnieniem dotyczy także 
urlopu macierzyńskiego. Okres ten jest trakto-
wany jak przedłużenie ciąży, co oznacza, że 
pracownicy przysługuje taka sama jak podczas 
ciąży ochrona przed zwolnieniem. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Ochrona przed zwolnieniem dotyczy rów-
nież pracownika-ojca wychowującego dziec-
ko w okresie korzystania z urlopu macie-
rzyńskiego.

CO NA TO SĄD?
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowie-
dzenia z pracownicą, która w okresie urlopu 
wychowawczego urodziła następne dziecko 
i nie podjęła pracy po zakończeniu urlopu 
wychowawczego i wyczerpaniu prawa do za-
siłku macierzyńskiego, ale przed upływem 
okresu urlopu macierzyńskiego określone-
go art. 180 § 1 k.p. – jest rażąco sprzeczne 
z art. 177 § 1 k.p.
Wyrok SN z 7 marca 1985 r., sygn. akt 
I PRN 12/85, niepublikowany

Przeniesienie pracownicy w ciąży z cztero-
brygadowej organizacji pracy do pracy jed-
nozmianowej ze względu na ustawowy zakaz 
zatrudnienia w godzinach nadliczbowych 
i w porze nocnej (art. 178 § 1 k.p.), jako prze-
niesienie do innej pracy w rozumieniu art. 179 
§ 1 k.p., uzasadnia na podstawie art. 179 § 2 
k.p. wypłatę dodatku wyrównawczego w razie 
obniżenia wynagrodzenia tej pracownicy, cho-
ciażby rodzaj wykonywanej przez nią pracy 
pozostał niezmieniony.
Uchwała SN z 15 marca 1979 r., sygn. akt 
V PZP 13/78, OSNC z 1979 r. nr 6, poz. 110

Ochrona w okresie 
urlopu wychowawczego

Z ochrony przed wypowiedzeniem i roz-
wiązaniem stosunku pracy korzystają też oso-
by przebywające na urlopach wychowaw-
czych. Pracodawca nie może wypowiedzieć 
ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od 
dnia złożenia przez pracownika wniosku 
o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia 
zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie umo-
wy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w ra-
zie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pra-
codawcy, a także gdy zachodzą przyczyny 
uzasadniające rozwiązanie umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

ogłoszenie 
upadłości

termin 
ustawowy
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W przypadku złożenia przez pracownika 
wniosku o udzielenie urlopu wychowawcze-
go po dokonaniu czynności zmierzającej do 
rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwią-
zuje się w terminie wynikającym z tej czynno-
ści. Oznacza to, że jeśli pracownik po otrzy-
maniu wypowiedzenia umowy o pracę złoży 
wniosek o udzielenie urlopu wychowawcze-
go, pracodawca ma obowiązek udzielić mu 
urlopu, ale tylko do dnia rozwiązania umowy 
o pracę w przewidzianym w wypowiedzeniu 
terminie.

Największe wątpliwości dotyczące ochrony 
stosunku pracy z tytułu korzystania z urlopu 
wychowawczego związane są z możliwością 
rozwiązania umowy o pracę z powodu likwi-
dacji stanowiska pracy. W takiej sytuacji moż-
na rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem 
jedynie w związku ze zwolnieniami grupowy-
mi lub indywidualnymi odbywającymi się na 
podstawie przepisów ustawy o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników2. Żadnych problemów nie powinna 
stwarzać sytuacja, gdy pracownik przebywa 
na urlopie wychowawczym co najmniej 
3 miesiące. W takiej sytuacji wypowiedzenie 
pracownikowi stosunku pracy jest dopusz-
czalne. Natomiast pewne problemy praktycz-
ne może stwarzać sytuacja, gdy pracownik 
przebywa na urlopie wychowawczym krócej 
niż 3 miesiące. Wówczas jednak z pomocą 
przychodzi ogólna zasada, zgodnie z którą 
przy wypowiadaniu pracownikom stosunku 
pracy w ramach zwolnienia grupowego nie 
stosuje się art. 38 i art. 41 k.p. oraz odrębnych 
związanych ze szczególną ochroną przed wy-
powiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku 
pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
W przypadku przeprowadzania zwolnień 
grupowych osobom przebywającym na urlo-
pie wychowawczym nie przysługuje ochrona, 
ponieważ prawo pozwala m.in. na niestoso-
wanie przepisów odrębnych dotyczących 
szczególnej ochrony przed zwolnieniem.

Ponadto wobec takich osób można też zasto-
sować wypowiedzenie zmieniające bez ko-
nieczności wypłaty dodatków wyrównaw-
czych. Natomiast w przypadku tzw. zwolnień 
indywidualnych wypowiedzenie umowy 
o pracę pracownikowi korzystającemu z urlo-
pu wychowawczego będzie dopuszczalne tyl-
ko wówczas, gdy po pierwsze – przebywa on 
na urlopie co najmniej 3 miesiące, a po drugie 
– zakładowa organizacja związkowa nie zgłosi 
sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia zawiadomienia o zamierzonym wypowie-
dzeniu.

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 177–186 ustawy z  26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208). 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 177 Kodeksu pracy
§ 1. Pracodawca nie może wypowie-
dzieć ani rozwiązać umowy o pracę 
w okresie ciąży, a także w okresie urlopu 
macierzyńskiego pracownicy, chyba że 
zachodzą przyczyny uzasadniające roz-
wiązanie umowy bez wypowiedzenia 
z jej winy i reprezentująca pracownicę 

2  Pod sta wą za sto so wa nia zwol nień gru po wych jest ko niecz ność roz wią za nia sto sun ku pra cy z przy czyn nie do ty-
czą cych pra cow ni ka. War to pod kre ślić, że na grun cie sta rej usta wy o zwol nie niach gru po wych (usta wa z 28 grud-
nia 1989 r. o szcze gól nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn do ty czą cych za-
kła du pra cy – t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 112, poz. 980; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 – nie obo wią zu je od 
1 stycz nia 2004 r.) przy czy na mi uza sad nia ją cy mi zwol nie nia by ły te do ty czą ce pra co daw cy. Obec nie roz sze rzo no 
za kres przy czyn – są to bo wiem wszel kie oko licz no ści, któ re znaj du ją się „po za pra cow ni kiem”, czy li ta kie, na któ re 
nie ma on bez po śred nie go wpły wu i któ re po zo sta ją bez związ ku z za cho wa nia mi i wła ści wo ścia mi pra cow ni ka. 
Przy czy na zwol nień gru po wych to po ję cie bar dzo zbli żo ne do przy czy ny wy po wie dze nia. Wska za nie przez pra co-
daw cę przy czy ny wy po wie dze nia umo wy o pra cę sta no wi oświad cze nie wie dzy, a nie oświad cze nie wo li i dla te go 
nie pod le ga wy kład ni we dług re guł okre ślo nych w art. 65 § 1 k.c. Zgod nie z tym prze pi sem oświad cze nie wo li na-
le ży tak tłu ma czyć, jak te go wy ma ga ją ze wzglę du na oko licz no ści, w któ rych zło żo ne zo sta ło, za sa dy współ ży cia 
spo łecz ne go oraz usta lo ne zwy cza je. W umo wach na le ży ra czej ba dać, ja ki był zgod ny za miar stron i cel umo wy, 
ani że li opie rać się na jej do słow nym brzmie niu. Kwe stia do sta tecz nie kon kret ne go i zro zu mia łe go dla pra cow ni-
ka wska za nia przy czy ny jest pod le ga ją cą usta le niu oko licz no ścią fak tycz ną. Je że li oko licz no ści wpły wa ją ce na roz-
wią za nie umo wy o pra cę z kon kret nym pra cow ni kiem (np. nie wła ści we wy ko ny wa nie obo wiąz ków pra cow ni czych, 
brak kwa li fi ka cji, ne ga tyw na oce na pra cy, utra ta za ufa nia, dłu go trwa ła nie obec ność w pra cy) sa me w so bie – bez 
wy stę po wa nia przy czyn wy mie nio nych w usta wie o zwol nie niach gru po wych – nie do pro wa dzi ły by do pod ję cia de-
cy zji o roz wią za niu z kon kret nym pra cow ni kiem sto sun ku pra cy (wy po wie dze niu zmie nia ją cym), do pie ro wów czas 
uza sad nio ny jest po gląd, że ta ka „współ przy czy na” nie wy łą cza sto so wa nia prze pi sów usta wy, któ rej ce lem jest stwo-
rze nie osło ny eko no micz nej dla pra cow ni ków zwal nia nych z przy czyn do ty czą cych za kła dów pra cy, a nie z in nych 
przy czyn (por. wy rok SN z 11 lu te go 2005 r., sygn. akt I PK 178/04, nie pu bli ko wa ny).
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zakładowa organizacja związkowa wy-
raziła zgodę na rozwiązanie umowy.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pra-
cownicy w okresie próbnym, nieprze-
kraczającym jednego miesiąca.
§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas okre-
ślony lub na czas wykonania określonej 
pracy albo na okres próbny przekraczają-
cy jeden miesiąc, która uległaby rozwią-
zaniu po upływie trzeciego miesiąca cią-
ży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy 
o pracę na czas określony zawartej w ce-
lu zastępstwa pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umo-
wy o pracę za wypowiedzeniem w okresie 

ciąży lub urlopu macierzyńskiego może 
nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadło-
ści lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca 
jest obowiązany uzgodnić z reprezentują-
cą pracownicę zakładową organizacją 
związkową termin rozwiązania umowy 
o pracę. W razie niemożności zapewnie-
nia w tym okresie innego zatrudnienia, 
pracownicy przysługują świadczenia okre-
ślone w odrębnych przepisach. Okres po-
bierania tych świadczeń wlicza się do 
okresu zatrudnienia, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze.
§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpo-
wiednio także do pracownika-ojca wy-
chowującego dziecko w okresie korzy-
stania z urlopu macierzyńskiego.

Wiek przedemerytalny 
– prawidłowe obliczanie 
momentu uzyskania ochrony 
przez pracownika
Pracodawca nie może wypowiedzieć umo-
wy o pracę pracownikowi, któremu bra-
kuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia 
wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrud-
nienia umożliwia mu uzyskanie prawa do 
emerytury z osiągnięciem tego wieku. 
Może jednak rozwiązać z nim umowę 
o pracę bez wypowiedzenia z powodu 
ciężkiego naruszenia podstawowych obo-
wiązków pracownika, jak i długotrwałe-
go przebywania na zwolnieniu lekarskim. 
W niektórych przypadkach (np. przy zwol-
nieniach grupowych) może jedynie wypo-
wiedzieć warunki pracy i płacy.

Ochrona przed wypowiedzeniem obejmuje 
wszystkie rodzaje umów, które można zgodnie 
z przepisami ustawy – Kodeks pracy  wypowie-
dzieć, tj. umowy na czas nieokreślony i okres 
próbny, a także umowy na czas określony, je-
żeli strony przewidziały możliwość ich wypo-
wiedzenia w umowie. A zatem w przypadku 
zawarcia umowy na czas określony, chociaż do 
formalnego jej wypowiedzenia nie ma potrze-
by wskazywania przyczyny, to jednak nie bę-
dzie możliwości jej wypowiedzenia, jeżeli pra-

cownikowi na dzień wręczenia jego złożenia 
brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia 
wieku emerytalnego.

Ochrona nie będzie natomiast obowiązy-
wała w przypadku, gdy wręczenie wypowie-
dzenia nastąpiło jeszcze przed rozpoczęciem, 
a zakończenie okresu wypowiedzenia przypa-
dało już w okresie jej obowiązywania. Liczy 
się w tym przypadku moment wręczenia pra-
cownikowi pisma wypowiadającego umowę.

PRZYKŁAD

20 mar ca 2014 r. pracodawca wręczył 
pracownikowi wypowiedzenie umowy 
o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, który upłynął 
30 czerwca 2014 r. Pracownik uzys-
kał 4-letnią ochronę przedemerytalną 
20 ma ja 2014 r. Nie ma to już w tym 
przypadku znaczenia i jego umowa 
o pracę rozwiąże się z upływem okresu 
wypowiedzenia. Postępowanie praco-
dawcy było prawidłowe.

umowa 
na czas 

określony

moment 
wręczenia 
pisma
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Ochrona przedemerytalna stosunku pra-
cy dotyczy wyłącznie pracowników, którzy 
nie nabyli jeszcze uprawnień emerytal-
nych. Nie obejmuje pracowników z już usta-
lonym prawem do emerytury, którzy pobiera-
jąc to świadczenie, wykonują dodatkowo 
pracę w formie stosunku pracy.

Reforma emerytalna 
nie zmieniła ochrony

Od 1 stycznia 2013 r. następuje stopniowe 
podwyższenie wieku emerytalnego kobiet 
i mężczyzn do 67. roku życia. W przypadku 
kobiet docelowy wiek emerytalny zostanie 
osiągnięty w 2040 r., a w przypadku męż-
czyzn – w 2020 r. Podwyższanie wieku eme-
rytalnego obejmie zatem kobiety urodzone 
po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzo-
nych po 31 grudnia 1947 r.

Reforma emerytalna spowodowała, że dla 
niektórych grup pracowników okres ochron-
ny będzie dłuższy niż 4 lata.

Dotyczy to kobiet urodzonych w latach 
1953–1956. Te pracownice objęła już reforma 
emerytalna, tj. przedłużenie wieku emerytal-
nego. Jednocześnie jeszcze przed 1 stycznia 
2013 r. zostały one objęte ochroną przedeme-
rytalną. W związku z tym takim pracownicom 
ochrona przedemerytalna będzie przysługiwa-
ła do osiągnięcia „nowego” (wydłużonego) 
wieku emerytalnego.

PRZYKŁAD

Pracownica urodzona 30 marca 1954 r. 
na podstawie dotychczasowych przepi-
sów emerytalnych miała osiągnąć wiek 
emerytalny 30 marca 2014 r. A zatem 
od 30 marca 2010 r. pracownica podle-
ga ochronie przedemerytalnej, która 
skończyłaby się 29 marca 2014 r. W tym 
dniu obowiązuje już reforma emerytal-
na i wiek emerytalny pracownicy został 
wydłużony o 5 miesięcy. Będzie ona 
mogła zatem przejść na emeryturę do-
piero 30 sierpnia 2014 r. W związku 
z tym jej okres ochronny wydłuża się do 
29 sierpnia 2014 r. (w sumie wyniesie 
4 lata i 5 miesięcy).

Takie same zasady ustalania ochrony 
przedemerytalnej dotyczą mężczyzn. Także 
ich wiek emerytalny od 1 stycznia 2013 r. ule-
ga stopniowemu wydłużaniu. W związku 

z tym mężczyźni urodzeni w okresie od 
1 stycznia 1948 r. do 31 grudnia 1951 r. będą 
przechodzili na emeryturę po osiągnięciu 
„nowego” wieku emerytalnego. Mężczyźni 
z tych roczników zostali objęci ochroną 
przedemerytalną przed 1 stycznia 2013 r. 
Dlatego im także zapewniono dłuższy niż 
4-letni okres ochrony przedemerytalnej. Męż-
czyźni urodzeni począwszy od 1 stycznia 
1952 r. osiągają wiek emerytalny według no-
wych przepisów. A zatem 4-letni okres 
ochronny rozpoczął się dla nich najwcześniej, 
czyli 1 stycznia 2013 r., kiedy obowiązuje już 
reforma emerytalna. Ochrona przedemery-
talna będzie im więc przysługiwać 4 lata 
przed osiągnięciem tego nowego wieku eme-
rytalnego. W związku z tym, że wiek ten 
przez pewien okres będzie ruchomy, trudniej-
sze będzie ustalenie początkowego dnia ter-
minu, od którego będzie pracownikowi przy-
sługiwała ochrona przed emerytalna.

PRZYKŁAD

Pracownik urodzony 15 marca 1952 r. 
nabędzie prawo do emerytury po upły-
wie 66 lat i 5 miesięcy. Osiągnie wiek 
emerytalny 15 sierpnia 2018 r. Jego 
ochrona przed wypowiedzeniem sto-
sunku pracy rozpocznie się 15 sierpnia 
2014 r. i będzie wynosiła 4 lata.

Wiek ochronny, 
ale brak ochrony

Przepis ochronny dotyczący zakazu wy-
powiadania umów o pracę pracownikowi, 
któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do 
osiągnięcia wieku emerytalnego, nie zapo-
biega przed rozwiązaniem umowy w trybie 
natychmiastowym bez wypowiedzenia. 
Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowa-
nia okresu wypowiedzenia uzasadnia za-
równo ciężkie naruszenia podstawowych 
obowiązków pracownika, jak i jego długo-
trwałe przebywanie na zwolnieniu lekar-
skim związanym z chorobą. W obu przy-
padkach dochodzi do natychmiastowego 
ustania stosunku pracy łączącego praco-
dawcę z pra cownikiem. Po spełnieniu wy-
nikających z Kodeksu pracy warunków od 
wyłącznej woli pracodawcy będzie zależa-
ło, czy skorzysta on z uprawnienia do ta-
kiego rozwiązania z pracownikiem umowy 
o pracę.

wiek emerytalny 
mężczyzn
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Zwolnienie dyscyplinarne 
pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pra-
cę bez wypowiedzenia z winy pracownika 
w razie:
■ ciężkiego naruszenia podstawowych obo-

wiązków pracowniczych,
■ popełnienia przez pracownika w czasie 

trwania umowy o pracę przestępstwa, któ-
re uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na 
zajmowanym stanowisku, jeżeli przestęp-
stwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem,

■ zawinionej przez pracownika utraty upraw-
nień koniecznych do wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku. Wskutek utraty 
takich uprawnień zatrudnianie pracownika 
na danym stanowisku staje się bezprzed-
miotowe.
W każdym z tych przypadków pracodawca 

będzie mógł rozwiązać z pracownikiem umo-
wę o pracę w trybie natychmiastowym, bez 
względu na to, że pracownik znajduje się 
w przedemerytalnym wieku ochronnym.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę na stanowisku portie-
ra 15 stycznia 2013 r. wszedł w 4-letni 
okres ochronny przed uzyskaniem
prawa do emerytury. 17 maja 2014 r. 
stawił się do pracy pod wpływem alko-
holu, co potwierdzono badaniem wy-
konanym przez wezwaną policję. 
W związku z tym, że nie był to pierw-
szy taki incydent tego pracownika, 
pracodawca 18 maja 2014 r. wręczył 
mu dyscyplinarne zwolnienie z pracy 
z tym dniem. Postępowanie praco-
dawcy było prawidłowe. Nie ma w tym 
przypadku znaczenia, że pracownik 
znajdował się w przedemerytalnym 
wieku ochronnym.

Rozwiązanie umowy 
bez wypowiedzenia 
i bez winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie na-
tychmiastowym, bez zachowania okresu wy-
powiedzenia, jest również możliwe w przy-
padku przedłużającej się usprawiedliwionej 
nieobecności pracownika w pracy. Wpraw-

dzie Kodeks pracy gwarantuje każdemu pra-
cownikowi ochronę stosunku pracy podczas 
usprawiedliwionej nieobecności, jednak tylko 
przez pewien okres (art. 41 k.p. w zw. 
z art. 53 § 1 k.p.).

Dlatego pracodawca ma prawo rozwiązać 
umowę o pracę bez wypowiedzenia nawet 
pracownikowi, któremu brakuje nie więcej 
niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, 
jeżeli:
■ niezdolność pracownika do pracy wskutek 

choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy 
pracownik był zatrudniony u danego pra-
codawcy krócej niż 6 miesięcy, lub

■ niezdolność pracownika do pracy wskutek 
choroby trwa dłużej niż łączny okres pobie-
rania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku 
oraz pobierania świadczenia rehabilitacyj-
nego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pra-
cownik był zatrudniony u danego praco-
dawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli 
niezdolność do pracy została spowodowa-
na wypadkiem przy pracy albo chorobą za-
wodową,

■ usprawiedliwiona nieobecność pracownika 
w pracy z innych przyczyn niż wskazane 
trwa dłużej niż 1 miesiąc.
Niezdolność pracownika do pracy upraw-

niająca do rozwiązania z nim umowy musi 
być potwierdzona stosownym orzeczeniem 
lekarskim. Wówczas pracodawca mimo 
wieku ochronnego pracownika może roz-
wiązać z nim umowę o pracę bez wypowie-
dzenia.

Upadłość i likwidacja
Ochrona pracowników w wieku przed-

emerytalnym nie ma zastosowania w przy-
padku ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy. Ochrona zostaje wyłączona jed-
nak tylko w przypadku formalnego ogłosze-
nia upadłości przez sąd. Ponadto dotyczy 
wyłącznie upadłości powodującej likwidację 
majątku dłużnika. Nie ma zastosowania 
w razie ogłoszenia upadłości z możliwością 
zawarcia układu. Ochrona przestaje obowią-
zywać od daty ogłoszenia upadłości przez 
sąd.

Nieco bardziej skomplikowane jest ustale-
nie wyłączenia ochrony spowodowanej likwi-
dacją pracodawcy – ze względu na nieostrość 
i wieloznaczność tego pojęcia. Należy jednak 
przyjąć, że chodzi w tym przypadku o całko-
wite, pod względem formalnym i prawnym, 
zaprzestanie prowadzenia działalności przez 
pracodawcę.

utrata 
uprawnień choroba 

pracownika
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PRZYKŁAD

Wojciech B. prowadzi firmę budowlaną 
w formie 1-osobowej działalności gospo-
darczej, zatrudniając 2 pracowników. 
Z powodu pogorszenia sytuacji finansowej 
i spadku zapotrzebowania na usługi jego 
firmy postanowił zwolnić pracowników 
i wyrejestrować działalność gospodarczą. 
W takim przypadku będzie mógł złożyć 
wypowiedzenie umowy o pracę pracowni-
kom, chociażby byli w wieku ochronnym 
przed uzyskaniem praw emerytalnych. 
Jego postępowanie będzie prawidłowe.

Ochrona częściowa

W przypadku prowadzonych w zakładzie 
zwolnień grupowych pracownicy, którym bra-
kuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku 
emerytalnego (jeżeli okres zatrudnienia umoż-
liwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiąg-
nięciem tego wieku), podlegają wyłącznie częś-
ciowej ochronie. Pracodawca może jedynie 
wypowiedzieć im dotychczasowe warunki pra-
cy i płacy. Nie może natomiast zastosować defi-
nitywnego sposobu wypowiedzenia umowy.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudniający ponad 200 pra-
cowników wszczął procedurę zwolnień 
grupowych, zamierzając wypowiedzieć 
umowy 50 spośród nich. W związku 
z tym, że jeden z pracowników był w wie-
ku uprawniającym do uzyskania praw 
emerytalnych w okresie niecałych 2 lat, 
otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie 
zmieniające dotychczasowe warunki pra-
cy. Zmiana warunków polegała na zapro-
ponowaniu nowego stanowiska pracy 
oraz obniżeniu jego wynagrodzenia za 
pracę do kwoty 1680 zł, tj. wynagrodzenia 
minimalnego obowiązującego w 2014 r. 
W takim przypadku pracodawca musi jed-
nak wypłacać pracownikowi dodatek wy-
równawczy do wynagrodzenia.

Wypowiedzenie zmieniające

Osobom w wieku przedemerytalnym nie 
można wręczyć wypowiedzenia zmieniają-

cego. Wyjątek ustanawiają przepisy o szcze-
gólnych zasadach rozwiązywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników. Ponadto dwa 
istotne wyjątki przewiduje także Kodeks pra-
cy. Otóż można wypowiedzieć warunki pra-
cy lub płacy pracownikowi przed emeryturą, 
jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze 
względu na:
■ wprowadzenie nowych zasad wynagra-

dzania dotyczących ogółu pracowników 
zatrudnionych u danego pracodawcy 
lub tej ich grupy, do której pracownik 
należy,

■ stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę 
zdolności do wykonywania dotychczaso-
wej pracy albo niezawinioną przez pracow-
nika utratę uprawnień koniecznych do jej 
wykonywania.

■ ZAPAMIĘTAJ
Z tytułu obniżenia wynagrodzenia pracow-
nikowi nie przysługuje dodatek wyrów-
nawczy.

CO NA TO SĄD?
Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art. 39 
k.p. nie obowiązuje przed osiągnięciem wieku 
przedemerytalnego, chociażby wiek ten pra-
cownik przekroczył w okresie wypowiedzenia.
Wyrok SN z 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt 
I PKN 643/98, OSNAPiUS z 2000 r. nr 11, 
poz. 418

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy nie stosuje się art. 38, art. 39 
i art. 41 k.p. i przepisów szczególnych doty-
czących ochrony pracowników przed wypo-
wiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pra-
cę, także do wypowiedzenia zmieniającego 
(art. 42 § 1 k.p.).
Wyrok SN z 15 marca 2001 r., sygn. akt 
I PKN 447/2000, OSNAPiUS z 2002 r. 
nr 24, poz. 593

Przewidziany w art. 39 k.p. zakaz wypowie-
dzenia umowy o pracę obejmuje również 
pracowników zatrudnionych w szczegól-
nych warunkach lub w szczególnym charak-
terze, którym brakuje nie więcej niż 4 la ta 
do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku 
emerytalnego, jeżeli dalszy okres zatrudnie-
nia umożliwia im uzyskanie prawa do eme-
rytury z osiągnięciem niższego wieku eme-
rytalnego.
Wyrok SN z 28 marca 2002 r., sygn. akt 
I PKN 141/2001, OSNP z 2004 r. nr 5, 
poz. 86

zwolnienia 
grupowe

nowe zasady
wynagradzania
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PODSTAWA PRAWNA
■ art. 39, 40, 401, 43, 52 i 53 ustawy z 26 czerw-

ca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■ art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami umów o pracę z przyczyn 
niedotyczących pracownika (Dz.U. nr 90, 
poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, 
poz. 1654).

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 39 Kodeksu pracy
Pracodawca nie może wypowiedzieć umo-
wy o pracę pracownikowi, któremu braku-
je nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wie-
ku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia 
umożliwia mu uzyskanie prawa do eme-
rytury z osiągnięciem tego wieku.

Ochrona związkowca 
przed zwolnieniem
Kolejną grupą pracowników chronionych 
przed zwolnieniem są osoby będące 
przedstawicielami związków zawodowych. 
Mimo że przynależność związkowa nie jest 
w prywatnych firmach zbyt często spotyka-
na, to jednak warto poznać przepisy chro-
niące związkowców, choćby z tej przyczyny, 
że związek jest bardzo łatwo założyć. 

Zgodnie z ogólnymi zasadami pracodawca 
bez zgody zarządu zakładowej organizacji 
związkowej nie może:
■ wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy 

z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego 
członkiem lub z innym pracownikiem będą-
cym członkiem danej zakładowej organizacji 
związkowej, upoważnionym do reprezento-
wania tej organizacji wobec pracodawcy albo 
organu lub osoby dokonującej za pracodawcę 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

■ zmienić jednostronnie warunków pracy lub 
płacy na niekorzyść takiego pracownika

– z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne 
przepisy (art. 32 ust. 1 ustawy o związkach za-
wodowych). Ochrona przysługuje przez okres 
wskazany w uchwale zarządu, a po jego upływie 
– dodatkowo przez czas odpowiadający połowie 
okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak 
niż rok po jego upływie. Zarząd zakładowej or-
ganizacji związkowej, reprezentatywnej w rozu-
mieniu art. 24125a k.p., wskazuje pracodawcy 
pracowników podlegających ochronie, w liczbie 
nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę 
kierowniczą w zakładzie pracy albo ustalona 
w następujący sposób. Zarząd organizacji zrze-
szającej do 20 członków ma prawo wskazać pra-
codawcy 2 pracowników podlegających ochro-
nie, a w przypadku organizacji zrzeszającej 
więcej niż 20 członków będących pracownikami 

ma prawo wskazać, jako podlegających tej 
ochronie, 2 pracowników oraz dodatkowo po 
jednym pracowniku na:
■ każde rozpoczęte 10 członków tej organi-

zacji będących pracownikami, w przedzia-
le od 21 do 50 tych członków,

■ każde rozpoczęte 20 członków tej organi-
zacji będących pracownikami, w przedzia-
le od 51 do 150 tych członków,

■ każde rozpoczęte 30 członków tej organi-
zacji będących pracownikami, w przedzia-
le od 151 do 300 tych członków,

■ każde rozpoczęte 40 członków tej organi-
zacji będących pracownikami, w przedzia-
le od 301 do 500 tych członków,

■ każde rozpoczęte 50 członków tej organi-
zacji będących pracownikami, w przedzia-
le powyżej 500 tych członków.
Ochrona przysługuje także członkom ko-

mitetu założycielskiego zakładowej organi zacji 
związkowej. Komitet musi podjąć stosowną 
uchwałę w tej sprawie i wyznaczyć do ochrony 
nie więcej niż trzech imiennie wskazanych pra-
cowników. Będą oni mieli ochronę przez 6 mie-
sięcy od dnia założenia komitetu założycielskie-
go. Liczba członków komitetu założycielskiego 
może wynosić od trzech do siedmiu osób. 
Ochronie podlegają członkowie komitetu zało-
życielskiego związku zawodowego, bez wzglę-
du na to, czy doprowadzili do zarejestrowania 
związku, czy też związek taki nie został zareje-
strowany, oraz czy zostali wybrani do zarządu 
lub komisji rewizyjnej powstałego związku. 
W przypadku gdy nie doszło jeszcze do zareje-
strowania utworzonego związku zawodowego, 
do wyrażania zgody na zmianę treści albo wypo-
wiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy 
z członkiem komitetu założycielskiego związku 
jest upoważniony komitet założycielski.
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■ ZAPAMIĘTAJ
Ochrona przysługuje, przez okres 6 mie-
sięcy od dnia utworzenia komitetu założy-
cielskiego zakładowej organizacji związko-
wej, nie więcej niż trzem pracownikom 
imiennie wskazanym uchwałą komitetu 
założycielskiego.

CO NA TO SĄD?
Korzystanie z ochrony przed rozwiązaniem 
stosunku pracy w związku z pełnieniem funkcji 
w organizacji związkowej, następnie z powodu 
długotrwałej niezdolności do pracy, wreszcie 
z tytułu wyboru na społecznego inspektora pra-
cy, dokonane po podjęciu działań zmierzających 
do wypowiedzenia pracownikowi stosunku pra-
cy, mogło być uznane za sprzeczne z art. 8 k.p.
Wyrok SN z 30 stycznia 2008 r., sygn. 
akt I PK 198/07, M.P.Pr. z 2008 r. nr 6, 
poz. 316

Chronieni przed wypowiedzeniem są tak-
że związkowcy pełniący funkcje z wyboru 
poza zakładem pracy i w związku z tym ko-
rzystają z urlopu bezpłatnego lub ze zwol-
nienia z obowiązku pracy. Ten rodzaj działa-
czy jest chroniony w czasie trwania urlopu 
bezpłatnego lub zwolnienia od świadczenia 
pracy oraz przez rok po upływie tego okresu. 
Należy przyjąć, że ochroną tą objęci są pra-
cownicy pełniący jakąkolwiek funkcję z wy-
boru we wszystkich statutowych organach 
organizacji związkowych działających poza 
zakładem pracy. Przez organy organizacji 
związkowych działających poza zakładem 
pracy należy rozumieć organy tych organi-
zacji działających zarówno na obszarze ogól-
nokrajowym, jak i terenowym. Ochrona ta 
dotyczy jednak nie członków tych organów, 
jak to ma miejsce w stosunku do pracowni-
ków wchodzących w skład zarządu zakłado-
wej organizacji związkowej, lecz jedynie 
pracowników pełniących z wyboru funkcje 
w tych organach, które wyraźnie uznane zo-
stały za takie w statucie organizacji związko-
wej działającej poza zakładem pracy. Nie 
obejmuje ona natomiast tych pracowników, 
którzy powołani zostali np. do działających 
w tych organizacjach związkowych komisji 
lub innych gremiów o charakterze doradczo-
-konsultacyjnym i nie są organami związku 
w rozumieniu statutu. Ochroną objęci są 
działacze związkowi nie tylko wówczas, gdy 
ich wybór nastąpi zgodnie z postanowienia-
mi statutu danego związku zawodowego, 
lecz również wtedy, gdy pracownik faktycz-
nie pełni funkcje w zarządzie zakładowej or-
ganizacji związkowej, mimo że jego wybór 

odbył się z naruszeniem statutu. Naruszenie 
postanowień statutowych przy wyborach do 
organów związkowych jest bowiem we-
wnętrzną sprawą związku i nie podlega oce-
nie pracodawcy. Pracodawcę wiąże informa-
cja związku o tym, że pracownik został 
wybrany na członka zarządu lub komisji re-
wizyjnej zakładowej organizacji związkowej 
lub pełni funkcję z wyboru w statutowym or-
ganie organizacji związkowej poza zakła-
dem pracy.

Termin na wyrażenie 
stanowiska przez związek

Prawo nie określa terminu, w jakim orga-
ny związkowe powinny wypowiedzieć się 
w sprawie wyrażenia zgody lub jej odmowy. 
W związku z tym, że milczenia organu związko-
wego nie można uznać ani za dorozumiane wy-
rażenie zgody, ani za dorozumianą odmowę 
wyrażenia zgody, zatem w praktyce trzeba sięg-
nąć do przepisów Kodeksu pracy. Są tam okreś-
lone terminy wyrażania opinii przez organy 
związkowe przy wypowiadaniu i rozwiązywa-
niu bez wypowiedzenia umów o pracę ogółowi 
pracowników. Należy je przyjąć przez analogię 
jako terminy, w których organy związkowe po-
winny zająć stanowisko w sprawie udzielenia 
lub odmowy udzielenia zgody dotyczącej dzia-
łaczy związkowych. W związku z tym wyraże-
nie zgody lub jej odmowa powinny nastąpić 
w ciągu pięciu dni przy wypowiedzeniu warun-
ków pracy lub płacy i wypowiedzeniu defini-
tywnym oraz w ciągu trzech dni przy rozwiązy-
waniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. 
Istotne przekroczenie tych terminów lub – po 
ich upływie – milczenie organów związkowych, 
uniemożliwiające podjęcie przez pracodawcę 
zgodnych z prawem działań, należy zakwalifi-
kować jako nadużycie przysługującego tym or-
ganom prawa. Jest to bowiem zaniechanie 
uprawnionego, które nie jest uważane za wyko-
nywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Jeżeli 
po przekroczeniu terminu i dalszym milczeniu 
organu związkowego pracodawca podejmie 
działania zmierzające do zmiany treści stosun-
ku pracy lub wypowie ten stosunek albo roz-
wiąże go bez wypowiedzenia, bez uzyskania 
zgody organu związkowego, naruszy wpraw-
dzie obowiązek uzyskania zgody, nie będzie 
jednak ponosił skutków postawy organu związ-
kowego, która spowodowała takie naruszenie. 
W razie gdyby doszło z tego powodu do rozpra-
wy sądowej, można wystąpić do sądu o ustale-
nie nadużycia prawa przez organ związkowy 
i oddalenie wniosku powoda.
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PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 30 ustawy z 23 maja 1991 r. o związ-

kach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 167). 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 30 ust. 1–3 ustawy o związkach 
zawodowych
1. W zakładzie pracy, w którym działa 
więcej niż jedna organizacja związko-
wa, każda z nich broni praw i reprezen-
tuje interesy swych członków.
2. Pracownik niezrzeszony w związku 
zawodowym ma prawo do obrony 
swoich praw na zasadach dotyczących 
pracowników będących członkami 
związku, jeżeli wybrana przez niego 
zakładowa organizacja związkowa wy- 

razi zgodę na obronę jego praw pra-
cowniczych.
21. W indywidualnych sprawach ze sto-
sunku pracy, w których przepisy pra-
wa pracy zobowiązują pracodawcę do 
współdziałania z zakładową organiza-
cją związkową, pracodawca jest obo-
wiązany zwrócić się do tej organizacji 
o informację o pracownikach korzysta-
jących z jej obrony, zgodnie z przepisa-
mi ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informa-
cji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od 
obowiązku współdziałania z zakładową 
organizacją związkową w sprawach do-
tyczących tych pracowników.
3. W sprawach dotyczących zbioro-
wych praw i interesów pracowników or-
ganizacje związkowe mogą tworzyć 
wspólną reprezentację związkową.

Inne wypadki ochrony 
przed zwolnieniem
W tym miejscu omówimy inne przypadki 
ochrony pracowników przed zwolnie-
niem. Są one mniej istotne w praktyce, 
ponieważ dotyczą raczej odosobnionych 
wypadków. Ich znajomość jest jednak 
bardzo ważna – pracodawca może bo-
wiem łatwo narazić się na zarzut naru-
szenia prawa.

Młodociani

Do zawierania i rozwiązywania z młodocia-
nymi umów o pracę w celu przygotowania za-
wodowego mają zastosowanie przepisy doty-
czące umów o pracę na czas nieokreślony. 
Wynika z tego, że umowa w celu przygotowa-
nia zawodowego jest, co do zasady, umową 
na czas nieokreślony. Odstępstwa od zasady, 
że umowę o pracę w celu przygotowania za-
wodowego zawiera się na czas nieokreślony, 
wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie przygotowania zawodowego mło-
docianych i ich wynagradzania. Zgodnie 
z nim, jeśli pracodawca zatrudnia w celu na-
uki zawodu większą liczbę młodocianych, niż 
wynika to z potrzeb pracodawcy, to można 
zawierać z nimi umowy o pracę w celu przy-
gotowania zawodowego na czas określony.

Stosunek pracy młodocianego zatrudnio-
nego w celu przygotowania zawodowego 
podlega szczególnej ochronie przed wypo-
wiedzeniem. Wyraża się ona w ustanowieniu 
wyczerpującego katalogu przyczyn uzasad-
niających rozwiązanie umowy w tym trybie. 
Jest to możliwe tylko w razie:
■ niewypełniania przez młodocianego obo-

wiązków wynikających z umowy o pracę 
lub obowiązku dokształcania się, mimo 
stosowania wobec niego środków wycho-
wawczych,

■ ogłoszenia upadłości lub likwidacji praco-
dawcy,

■ reorganizacji zakładu pracy uniemożliwia-
jącej kontynuowanie przygotowania zawo-
dowego,

■ stwierdzenia nieprzydatności młodociane-
go do pracy, w zakresie której odbywa 
przygotowanie zawodowe.
Wymienione przyczyny, uzasadniające wy-

powiedzenie umowy o pracę w celu przy-
gotowania zawodowego, odnoszą się do każ-
dego rodzaju takiej umowy, a więc zarówno 
umowy na czas nieokreślony, jak i umowy na 
czas określony. Oznacza to, iż umowa na 
czas okreś lony zawarta w celu przygotowa-
nia zawodowego może być wypowiedziana 
tylko wówczas, gdy została zawarta na okres 
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dłuższy niż 6 miesięcy, a strony dopuściły 
możliwość wcześniejszego jej rozwiązania 
za wy po wiedzeniem, co może nastąpić tylko 
z wy mie nionych przyczyn. Trzeba także 
pamiętać, że o konieczności wypowiedzenia 
młodocianemu, zatrudnionemu w celu na-
uki zawodu, a więc nie w celu przyuczenia 
do wykonywania określonej pracy, należy 
zawiadomić jego przedstawiciela ustawowe-
go oraz szkołę, jeżeli młodociany dokształca 
się w szkole, w celu umożliwienia młodocia-
nemu kontynuowania nauki w dotychczaso-
wym lub pokrewnym zawodzie (§ 4 roz-
porządzenia w sprawie przygotowania za-
wodowego młodocianych i ich wynagradza-
nia). Zawiadomienie to powinno poprze-
dzać złożenie oświadczenia woli w sprawie 
wypowiedzenia stosunku pracy.

Wprowadzone wyjątki na rzecz pracowni-
ków młodocianych dotyczą tylko zasadności 
wypowiedzenia umowy o pracę w celu przy-
gotowania zawodowego, co oznacza, że 
w pozostałym zakresie do rozwiązania takiej 
umowy pełne zastosowanie mają przepisy 
prawa pracy o rozwiązywaniu umowy o pra-
cę, dotyczące formy rozwiązania umowy 
i treści oświadczenia woli o jej wypowiedze-
niu lub rozwiązaniu, trybu wypowiadania 
umowy o pracę, odprawy pieniężnej w razie 
rozwiązania stosunku pracy z przyczyn do-
tyczących pracodawcy, przyczyn i trybu roz-
wiązania umowy o pracę bez wypowiedze-
nia, wypowiedzenia umowy o pracę przez 
pracownika, przyczyn i trybu rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia przez 
pracownika, roszczeń pracownika w razie 
wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia, rosz-
czeń pracodawcy w razie wadliwego rozwią-
zania umowy o pracę bez wypowiedzenia 
przez pracownika oraz szczególnej ochrony 
trwałości stosunku pracy przed wypowie-
dzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.

■ ZAPAMIĘTAJ
Po zakończeniu przygotowania zawodowe-
go umowa zawarta na czas nieokreślony 
nie podlega rozwiązaniu, lecz trwa nadal, 
natomiast z mocy prawa przekształceniu 
ulega jej treść.

Zatrudnienie młodocianego 
w celu innym niż 
przygotowanie zawodowe

Od kilku lat jest możliwe zatrudnianie 
młodocianego w celach innych niż przygoto-

wanie zawodowe. Jest to jednak dopuszczal-
ne tylko przy pracach lekkich, niepowodują-
cych zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju 
psychofizycznego młodocianego, oraz nie-
utrudniających młodocianemu wypełniania 
obowiązku szkolnego. W przypadku zatrud-
nienia pracownika młodocianego w celach 
wyłącznie zarobkowych nie przysługuje mu 
już taka ochrona jak w przypadku młodocia-
nych zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę zawartej w celu przygotowania za-
wodowego.

PRZYKŁAD

Młodociany Andrzej W. został zatrud-
niony w wieku 17 lat przy pracach 
oświetleniowych w jednym z seriali. 
Zawarta umowa o pracę była zwykłą 
umową na okres próbny. 21 sierpnia 
2014 r. Andrzej W. nie pojawił się jed-
nak na planie bardzo ważnego odcin-
ka i w związku z tym pracodawca 
wypowiedział mu umowę o pracę. W ta-
kiej sytuacji nie obowiązuje ochrona 
przed zwolnieniem, a zatem sąd (do 
którego młodociany może wystąpić za 
pośrednictwem swego przedstawiciela 
ustawowego) oddali ewentualne po-
wództwo powołujące się na przepisy 
chroniące stosunek pracy młodocianego.

Społeczna inspekcja pracy

Społeczna inspekcja pracy reprezentuje in-
teresy wszystkich pracowników w zakładach 
pracy i jest kierowana przez zakładowe orga-
nizacje związkowe. Służbę tę pełnią w zakła-
dzie pracy:
■ zakładowy inspektor – dla całego zakładu 

pracy,
■ oddziałowi (wydziałowi) inspektorzy – dla 

poszczególnych oddziałów (wydziałów),
■ grupowi inspektorzy – dla komórek organi-

zacyjnych oddziałów (wydziałów).
Ochrona polega na tym, że nie można wy-

powiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę 
z pracownikiem pełniącym funkcję społecz-
nego inspektora pracy w czasie trwania man-
datu oraz w okresie roku po jego wygaś-
nięciu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Okres ochronny społecznego inspektora 
pracy trwa dłużej niż jego mandat.
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Z ochrony korzysta zakładowy, oddziałowy 
(wydziałowy) i grupowy społeczny inspektor 
pracy. Oznacza to, że nie można rozwiązać 
stosunku pracy w sytuacji, w której po doko-
naniu wypowiedzenia pracownik uzyskał 
mandat społecznego inspektora pracy (wypo-
wiedzenie na skutek wyboru na stanowisko 
społecznego inspektora pracy staje się wadli-
we), oraz gdy jeszcze przed upływem roku po 
wygaśnięciu mandatu dochodzi do złożenia 
oświadczenia woli o wypowiedzeniu stosun-
ku pracy, niezależnie od tego, czy okres tego 
wypowiedzenia kończy się przed tą datą czy 
po niej. W razie istnienia przyczyn uzasadnia-
jących rozwiązanie umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia, i to zarówno z tzw. przyczyn za-
winionych (art. 52 k.p.), jak i przyczyn 
niezawinionych (art. 53 k.p.), ochrona przed 
rozwiązaniem stosunku pracy ma charakter 
względny, gdyż zależy od zgody statutowo 
właściwego organu zakładowej organizacji 
związkowej na rozwiązanie. Jeżeli przyczyny 
te istnieją i jednocześnie pracodawca uzyska 
zgodę na rozwiązanie stosunku pracy, to 
może ono nastąpić w trybie natychmiasto-
wym lub w drodze wypowiedzenia.

■ ZAPAMIĘTAJ
Ochrona stosunku pracy społecznych in-
spektorów pracy obejmuje pracowników 
wykonujących pracę na podstawie umowy 
o pracę, na podstawie mianowania lub 
spółdzielczej umowy o pracę. Nie są nią 
więc objęci pracownicy zatrudnieni na 
podstawie powołania.

Inspekcja a członkostwo 
w związku zawodowym

Społeczny inspektor pracy w pewnych przy-
padkach może nie należeć do związku zawo-
dowego, ponieważ zakładowe organizacje 
związkowe mogą postanowić, że społecznym 
inspektorem pracy może być również pracow-
nik zakładu niebędący członkiem związku za-
wodowego. W związku z tym pojawia się py-
tanie, czy także w jego przypadku istnieje 
obowiązek uzyskiwania zgody na rozwiąza-
nie stosunku pracy bez wypowiedzenia. 
W praktyce nie będzie takiego obowiązku, je-
żeli społeczny inspektor pracy nie należy do 
związku zawodowego i jednocześnie nie wy-
brał organizacji związkowej do obrony swo-
ich praw bądź organizacja ta nie wyraziła 
zgody na występowanie na jego rzecz. Stosu-
nek pracy ze społecznym inspektorem będzie 
można także rozwiązać bez żadnych ogra-

niczeń wtedy, gdy zakładowa organizacja 
związkowa w terminie 5 dni nie przekaże 
pracodawcy odpowiedzi na pytanie, czy spo-
łeczny inspektor pracy korzysta z jej ochrony. 
Pracodawca będzie wówczas zwolniony 
z obowiązku współdziałania z zakładową or-
ganizacją związkową w sprawie dotyczącej 
tego inspektora.

Wyłączenie 
lub ograniczenie ochrony

Ochrona stosunku zatrudnienia społeczne-
go inspektora pracy wyłączona jest w przy-
padku ogłoszenia upadłości lub likwidacji za-
kładu pracy (pracodawcy). Natomiast ma ona 
zastosowanie w sytuacji dokonywania zwol-
nień grupowych lub indywidualnych na pod-
stawie ustawy o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników. 
Oznacza to, że w przypadku dokonywania 
zwolnień na tej podstawie nie będzie można 
zwolnić społecznego inspektora pracy. Do-
puszczalne będzie natomiast w takim przy-
padku wypowiedzenie warunków pracy i pła-
cy. Jeżeli jednak spowoduje to obniżenie 
wynagrodzenia, inspektorowi przysługuje 
dodatek wyrównawczy do końca okresu, 
w którym jest on objęty szczególną ochroną 
stosunku pracy.

CO NA TO SĄD?
Korzystanie z ochrony przed rozwiązaniem 
stosunku pracy w związku z pełnieniem funkcji 
w organizacji związkowej, następnie z powodu 
długotrwałej niezdolności do pracy, wreszcie 
z tytułu wyboru na społecznego inspektora 
pracy, dokonane po podjęciu działań zmierza-
jących do wypowiedzenia pracownikowi sto-
sunku pracy, mogło być uznane za sprzeczne 
z art. 8 k.p.
Wyrok SN z 30 stycznia 2008 r., sygn. 
akt I PK 198/07, M.P.Pr. z 2008 r. nr 6, 
poz. 316

Szczególne podstawy 
zatrudnienia 
(wybór, mianowanie)

Stosunek pracy z wyboru ustaje wyłącznie 
wraz z wygaśnięciem mandatu, a ten wygasa 
w przypadkach przewidzianych w przepisach 
wewnątrzorganizacyjnych, m.in. wskutek 
śmierci pracownika, pozbawienia mandatu, 

rozwiązanie 
umowy z winy 

pracownika

zwolnienia 
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upływu kadencji. W związku z tym nie można 
rozwiązać stosunku pracy z wyboru, powołu-
jąc się na przepisy Kodeksu pracy dotyczące 
rozwiązania umowy za wypowiedzeniem 
albo bez wypowiedzenia. Pracownik pozosta-
jący w związku z wyborem na urlopie bez-
płatnym ma prawo powrotu do pracy u praco-
dawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru 
na stanowisko równorzędne pod względem 
wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, 
jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od roz-
wiązania stosunku pracy z wyboru. Niedo-
trzymanie tego warunku powoduje wygaś-
nięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od pracownika.

CO NA TO SĄD?
Przez objęcie przez powoda funkcji prezesa 
zarządu spółki nawiązany został stosunek 
pracy, którego podstawą był wybór dokona-
ny przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. 
Wybór jako forma nawiązania stosunku pracy 
przewidziany jest w art. 2 k.p. Stosunek pra-
cy, który powstał na podstawie wyboru doko-
nanego przez walne zgromadzenie, różni się 
od umownego stosunku pracy nie tylko spo-
sobem jego nawiązania, ale przede wszyst-
kim sposobem jego rozwiązania. Wynika to 
z art. 73–75 k.p., które to przepisy w tym przy-
padku mają zastosowanie.
Wyrok SA w Rzeszowie z 4 sierpnia 1994 r., 
sygn. akt III APr 8/94, OSA z 1995 r. nr 1, 
poz. 8

Złożenie zaświadczenia o czasowej niezdol-
ności do pracy trwającej po rozwiązaniu 
stosunku pracy z wyboru, przez pracownika 
pozostającego w związku z nim na urlopie 
bezpłatnym, nie powoduje wygaśnięcia sto-
sunku pracy na podstawie art. 74 k.p., nawet 
jeśli pracownik w ciągu 7 dni nie zgłosił za-
miaru powrotu do pracy.
Wyrok SN z 22 stycznia 2003 r., sygn. akt II 
UK 12/2002, OSNP z 2004 r. nr 7, poz. 126

Z kolei pracownikami mianowanymi są 
m.in. pracownicy urzędów państwowych, pra-
cownicy służby cywilnej, pracownicy samorzą-
dowi, nauczyciele, nauczyciele akademiccy, 
sędziowie (w tym sędziowie Sądu Najwyższe-
go oraz sądów administracyjnych), prokurato-
rzy. Jedną z podstawowych cech stosunku pra-
cy powstałego na podstawie mianowania jest 
większa stabilizacja zatrudnienia pracownika. 
Rozwiązanie stosunku pracy jest bowiem moż-
liwe tylko w przypadkach określonych w prze-
pisach szczególnych – dotyczących pracowni-

ków określonych kategorii. Przyczyny ustania 
stosunków pracy z mianowania nie pokrywają 
się z przyczynami powszechnymi.

PRZYKŁAD

Podczas wykonywania obowiązków służ-
bowych mianowany pracownik urzędu 
miasta naruszył obowiązek zachowania 
tajemnicy służbowej. W przypadku gdy-
by jego stosunek pracy powstał na pod-
stawie umowy o pracę, wówczas praco-
dawca mógłby rozwiązać z nim umowę 
bez wypowiedzenia z winy pracownika, 
powołując się na ciężkie naruszenie pod-
stawowych obowiązków pracowniczych. 
W analizowanym wypadku jednak pra-
codawca musi najpierw wszcząć postę-
powanie dyscyplinarne. Dopiero wów-
czas, gdy w jego wyniku zapadnie 
orzeczenie nakładające na pracownika 
karę dyscyplinarną wydalenia z pracy 
w urzędzie, może rozwiązać stosunek 
pracy bez wypowiedzenia.

Radni

W okresie ochronnym, obejmującym czas peł-
nienia mandatu, rozwiązanie stosunku pracy 
z radnym wymaga zgody odpowiednio rady 
gminy, rady powiatu, sejmiku województwa. 
Wymienione organy odmówią zgody na rozwią-
zanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą 
rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związa-
ne z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Radcowie prawni

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedze-
niem z radcą prawnym, z powodu nienależyte-
go wykonywania obowiązków radcy prawnego 
wynikających z przepisów tej ustawy, może na-
stąpić jedynie po uprzednim zasięgnięciu opinii 
rady okręgowej izby radców prawnych. Opinia 
ta powinna być przesłana w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania przez radę zawiadomienia 
o zamiarze rozwiązania stosunku pracy. Dla 
pracodawcy w praktyce istotny jest fakt, że 
wskazany obowiązek ma charakter formalny. 
Przy wypowiadaniu umowy o pracę lepiej jest 
zatem powstrzymywać się od negatywnej oce-
ny prac, a wskazać na inne przesłanki, które 
same w sobie uzasadniają wypowiedzenie. 
W takiej sytuacji bowiem obowiązek uzyskania 

pracownik 
mianowany

opinia rady 
okręgowej
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opinii odpada i jest możliwe rozwiązanie sto-
sunku pracy na zasadach ogólnych – bez dodat-
kowych formalności.

Obowiązek uprzedniego zasięgania opinii 
w razie rozwiązania za wypowiedzeniem sto-
sunku pracy nie dotyczy sytuacji, w której 
przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest 
reorganizacja (likwidacja) stanowiska pracy 
radcy prawnego, niełącząca się z negatywną 
oceną jego pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Konieczność uzyskania opinii samorządu 
radcowskiego dotyczy zamierzonego wy-
powiedzenia umowy z powodu wskazane-
go przez pracodawcę nienależytego wyko-
nywania obowiązków radcy prawnego. Nie 
obejmuje przypadku, gdy zarzutu takiego 
pracodawca nie formułuje, a jedynie radca 
prawny uważa, że rzeczywistą przyczyną 
wypowiedzenia jest takie jego zachowanie.

Europejskie 
rady zakładowe (ERZ)

Zadaniem specjalnego zespołu negocjacyjne-
go ERZ jest zawarcie z zarządem centralnym 
porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady 
zakładowej lub ustaleniu sposobu informowa-
nia pracowników i konsultacji z pracownikami. 
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia po-
rozumienia następuje z inicjatywy zarządu cen-
tralnego albo na pisemny wniosek co najmniej 
100 pracowników lub przedstawicieli reprezen-
tujących taką liczbę pracowników, zatrudnio-
nych w co najmniej dwóch przedsiębiorstwach 
lub zakładach pracy w co najmniej dwóch pań-
stwach członkowskich. Z kolei europejska rada 
zakładowa składa się z przedstawicieli pracow-
ników zatrudnionych na terytorium państw 
członkowskich w przedsiębiorstwie lub w gru-
pie przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. 
Europejska rada zakładowa składa się co naj-
mniej z 3 i nie więcej niż z 30 członków (art. 21 
ustawy o europejskich radach zakładowych).

Prawo stanowi, że pracodawca nie może 
wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy 
z pracownikiem będącym członkiem specjal-
nego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej 
rady zakładowej w czasie trwania mandatu 
oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu bez 
zgody reprezentującej pracownika zakłado-
wej organizacji związkowej, a jeżeli pracow-
nik nie jest reprezentowany przez żadną za-
kładową organizację związkową – bez zgody 
okręgowego inspektora pracy właściwego 
miejscowo dla siedziby pracodawcy. Praco-

dawca nie może też zmienić jednostronnie 
warunków pracy lub płacy na niekorzyść ta-
kiego pracownika w czasie trwania mandatu 
oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu bez 
zgody reprezentującej pracownika zakłado-
wej organizacji związkowej, a jeżeli pracow-
nik nie jest reprezentowany przez żadną za-
kładową organizację związkową – bez zgody 
okręgowego inspektora pracy właściwego 
miejscowo dla siedziby pracodawcy. Członek 
specjalnego zespołu negocjacyjnego lub euro-
pejskiej rady zakładowej ma prawo do zwol-
nienia od pracy zawodowej w związku 
z udziałem w pracach tych organów, z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia obliczone-
go zgodnie z zasadami dotyczącymi zwolnie-
nia od pracy przysługującego członkowi 
zarządu zakładowej organizacji związkowej. 

Spółka europejska oraz EZIG

Spółka europejska może zostać zawiązana 
w obrębie terytorium Wspólnoty w formie 
europejskiej spółki akcyjnej (Societas Euro-
paea lub SE) na warunkach i w sposób okreś-
lony przez rozporządzenie w sprawie statutu 
spółki europejskiej. Posiada osobowość praw-
ną. Z kolei celem EZIG jest ułatwianie lub roz-
wój działalności gospodarczej jej członków 
oraz poprawa lub intensyfikacja wyników tej 
działalności; celem ugrupowania nie jest 
osiąganie zysków dla siebie. Działalność EZIG 
odnosi się do działalności gospodarczej jego 
członków i nie może mieć bardziej znaczące-
go charakteru od jedynie pomocniczego dla 
tej działalności. Strony zamierzające utwo-
rzyć EZIG muszą zawrzeć umowę oraz doko-
nać rejestracji. W ten sposób utworzone ugru-
powanie, od dnia swojej rejestracji, posiada 
we własnym imieniu zdolność do nabywania 
praw i zaciągania zobowiązań wszelkiego ro-
dzaju, do zawierania umów lub dokonywania 
innych czynności prawnych oraz do pozywa-
nia i bycia pozywanym. Państwa członkow-
skie określają, czy ugrupowania wpisane do 
rejestrów posiadają osobowość prawną.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani 
rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem bę-
dącym członkiem specjalnego zespołu nego-
cjacyjnego, organu przedstawicielskiego albo 
przedstawicielem pracowników w radzie nad-
zorczej albo radzie administrującej SE w czasie 
trwania mandatu oraz w okresie roku po jego 
wygaśnięciu bez zgody reprezentującej pra-
cownika zakładowej organizacji związkowej, 
a jeżeli pracownik nie jest reprezentowany 
przez zakładową organizację związkową – bez 
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zgody okręgowego inspektora pracy właściwe-
go miejscowo dla siedziby pracodawcy. To 
samo dotyczy wypowiedzenia zmieniającego.

Transgraniczne 
łączenie spółek

W tym wypadku zadaniem specjalnego ze-
społu negocjacyjnego jest zawarcie z właściwy-
mi organami spółek uczestniczących porozu-
mienia w sprawie uczestnictwa pracowników 
w spółce powstałej w wyniku połączenia trans-
granicznego spółek. Specjalny zespół negocja-
cyjny reprezentuje pracowników zatrudnionych 
w spółkach uczestniczących oraz w zaintereso-
wanych spółkach zależnych i zakładach. Z kolei 
zespół przedstawicielski składa się z pracowni-
ków spółki powstałej w wyniku połączenia 
transgranicznego spółek oraz jej spółek zależ-
nych i zakładów, wyznaczonych lub wybranych 
spośród pracowników przez przedstawicieli pra-
cowników, a w razie ich braku – przez zebra-
nia załóg.

W tym wypadku pracodawca nie może wy-
powiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy 
z pracownikiem będącym członkiem spe-
cjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu 
przedstawicielskiego albo przedstawicielem 
pracowników w radzie nadzorczej spółki po-
wstałej w wyniku połączenia transgraniczne-
go spółek w czasie trwania mandatu bez zgo-
dy reprezentującej pracownika zakładowej 
organizacji związkowej, a jeżeli pracownik 
nie jest reprezentowany przez zakładową or-
ganizację związkową – bez zgody okręgo-
wego inspektora pracy właściwego miejsco-
wo dla siedziby pracodawcy. Podobnie jak 
w omówionych już przypadkach zakaz doty-
czy także wypowiedzenia zmieniającego.

Przedsiębiorstwa państwowe

Bez zgody rady pracowniczej przedsiębior-
stwa państwowego nie można wypowiedzieć 
ani rozwiązać stosunku pracy z członkiem 
rady pracowniczej w czasie trwania kadencji 
tej rady oraz w ciągu jednego roku po jej upły-
wie. Oznacza to w praktyce, że bez zgody rady 
rozwiązaniu w tym okresie nie będzie mogła 
ulec wcześniej wypowiedziana umowa o pra-
cę. Ponadto zabronione jest także bez zgody 
rady pracowniczej zmienianie w tym czasie 
członkowi rady warunków pracy i płacy na 
jego niekorzyść. Ochrona ta przysługuje od 
chwili wyboru pracownika do rady pracowni-
czej przedsiębiorstwa państwowego. Tak okreś-

lony zakres ochrony nie dotyczy rozwiązywa-
nia stosunku pracy bez wypowiedzenia.

CO NA TO SĄD?
Zakład pracy nie może bez zgody rady pra-
cowniczej (robotniczej) rozwiązać umowy 
o pracę z członkiem rady pracowniczej (ro-
botniczej) także wówczas, gdy został on wy-
brany do tej rady po dokonaniu mu wypowie-
dzenia umowy o pracę.
Uchwała SN z 11 stycznia 1982 r., sygn. akt 
I PZP 42/81, OSNPG z 1983 r. nr 2, poz. 9

Byłemu członkowi rady pracowniczej przed-
siębiorstwa państwowego przysługuje ochro-
na stosunku pracy przewidziana w art. 6 ust. 1 
ustawy o samorządzie załogi przedsiębior-
stwa państwowego w sytuacji, gdy przedsię-
biorstwo państwowe przekształciło się w jed-
noosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa 
na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych.
Uchwała SN z 12 lutego 1993 r., sygn. 
akt I PZP 5/93, OSNCP z 1993 r. nr 11, 
poz. 192

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 6 ustawy z  25 września 1981 r. o samo-

rządzie załogi przedsiębiorstwa państwowe-
go (Dz.U. nr 24, poz. 123; ost. zm. Dz.U. 
z 2006 r. nr 79, poz. 550), 

■ ustawa z  24 czerwca 1983 r. o społecznej in-
spekcji pracy (Dz.U. nr 35, poz. 163; ost. zm. 
Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228). 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 196 Kodeksu pracy
Rozwiązanie za wypowiedzeniem umo-
wy o pracę zawartej w celu przygotowa-
nia zawodowego dopuszczalne jest tylko 
w razie:
1)  niewypełniania przez młodocianego 

obowiązków wynikających z umowy 
o pracę lub obowiązku dokształca-
nia się, pomimo stosowania wobec 
niego środków wychowawczych,

2)  ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy,

3)  reorganizacji zakładu pracy unie-
możliwiającej kontynuowanie przy-
gotowania zawodowego,

4)  stwierdzenia nieprzydatności młodo-
cianego do pracy, w zakresie której 
odbywa przygotowanie zawodowe.

zespół 
negocjacyjny
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Pracownicy szczególnie chronieni 
przed zwolnieniem 
Czy należy ponownie konsultować zamiar wypowiedzenia 
warunków pracy
PYTANIE 
Poinformowałem związki zawodo-
we o zamiarze wypowiedzenia 
pracownikowi zatrudnionemu na 
umowę na czas nieokreślony wa-
runków pracy w zakresie stanowi-
ska pracy. Zapomniałem dopisać, 
że zmienia się też jego płaca na 
niższą. Związki nie dały mi odpo-
wiedzi, pracownik poszedł na 
zwolnienie lekarskie i nie otrzymał 
wypowiedzenia. Czy muszę jeszcze 
raz poinformować związki o za-
miarze wypowiedzenia warunków 
pracy i płacy tego pracownika? 
Pracownik nie jest chroniony, ale 
jest członkiem związku.

ODPOWIEDŹ 
Wypowiedzenie zmieniające wa-

runki pracy będą mogli Państwo 
wręczyć pracownikowi po jego po-
wrocie ze zwolnienia lekarskiego 
bez konieczności ponownych kon-
sultacji z organizacją związkową, 
chyba że przyczyna wypowiedzenia 
będzie już nieaktualna lub upłynie 
długi okres od poprzedniej konsul-
tacji. Natomiast zmiana wynagro-
dzenia na niższe wymaga dodatko-
wej konsultacji.

WYJAŚNIENIE 
W związku z tym, że do zmiany 

warunków pracy i płacy stosuje się od-
powiednio przepisy dotyczące wypo-

wiedzenia umowy o pracę, należy 
każdorazowo skonsultować zamiar 
dokonania wypowiedzenia zmieniają-
cego z działającą w danym zakładzie 
organizacją związkową.

Podczas zwolnienia lekarskiego pra-
cownikowi przysługuje ochrona przed 
wypowiedzeniem umowy o pracę. 
Z tego powodu do czasu powrotu pra-
cownika ze zwolnienia lekarskiego nie 
jest możliwe wręczenie mu wypowie-
dzenia warunków pracy w zakresie 
stanowiska pracy.

Konsultacje z zakładową organiza-
cją związkową dotyczące zamiaru 
zmiany warunków pracy temu pra-
cownikowi będą skuteczne, jeżeli od 
momentu przekazania informacji or-
ganizacji związkowej do czasu wrę-
czenia wypowiedzenia pracownikowi 
przyczyna wypowiedzenia będzie na-
dal aktualna oraz nie upłynie zbyt 
długi okres. Wskazuje na to orzecznic-
two Sądu Najwyższego. Przyjmuje się, 
że orientacyjnym terminem do uzna-
nia upływu czasu za zbyt długi 
jest okres miesięczny (uchwała SN 
z 19 maja 1978 r., sygn. akt V PZP 
6/77, OSNC 1978/8/27).

Pracodawca będzie musiał ponow-
nie skonsultować zamiar wypowie-
dzenia umowy o pracę, jeżeli od po-
przedniej konsultacji upłynął zbyt 
długi okres.

W odniesieniu do wypowiedzenia, 
mającego na celu zmianę płacy na 

niższą, nie przeprowadzili Państwo 
konsultacji, więc w tym przypad-
ku niezbędne jest poinformowanie 
związku zawodowego o zamiarze 
zmiany płacy, a dopiero wtedy wrę-
czenie pracownikowi wypowiedzenia 
i zaproponowanie nowych warun-
ków płacy. Konsultacje związkowe 
mogą odbyć się już w tej chwili, 
a wręczenie wypowiedzenia w zakre-
sie płacy – po powrocie pracownika 
ze zwolnienia.

Jeżeli zakładowa organizacja związ-
kowa uzna, że wypowiedzenie zmie-
niające jest nieuzasadnione, może 
w ciągu 5 dni od otrzymania zawiado-
mienia zgłosić pracodawcy na piśmie 
umotywowane zastrzeżenia. Opinia 
związków nie wiąże jednak praco-
dawcy.

Po rozpatrzeniu stanowiska organi-
zacji związkowej, a także w razie nie-
zajęcia przez nią stanowiska w ustalo-
nym terminie, pracodawca podejmuje 
samodzielnie decyzję w sprawie wy-
powiedzenia.

Ewa Podgórska-Rakiel
specjalista w zakresie 

prawa związkowego

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 38, 41 i art. 42 § 1 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

Czy pracodawca może wystąpić o zgodę na zwolnienie 
związkowca po rozwiązaniu umowy o pracę

PYTANIE 
Wręczyliśmy zwolnienie dyscypli-
narne pracownikowi magazynu za 

udowodnione braki materiałów, za 
które ponosił odpowiedzialność. 
Przeoczyliśmy jednak konsultację 

związkową, a pracownik ten był 
wpisany na listę związkową ja-
ko osoba podlegająca szczególnej 
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ochronie. Już po rozwiązaniu umo-
wy o pracę uzyskaliśmy akceptację 
związku zawodowego na dyscypli-
narne rozwiązanie umowy o pracę. 
Czy w tej sytuacji nasze postępowa-
nie było prawidłowe?

ODPOWIEDŹ 
Rozwiązanie umowy o pracę 

z pracownikiem jest skuteczne. 
Jednak Państwa decyzja o rozwią-
zaniu umowy o pracę z chronionym 
magazynierem jest wadliwa. Nie 
mieli bowiem Państwo zgody zarzą-
du zakładowej organizacji związko-
wej na rozwiązanie umowy o pracę 
przed wręczeniem pisma rozwiązu-
jącego umowę o pracę. Zgoda uzy-
skana po rozwiązaniu umowy 
o pracę nie ma znaczenia prawne-
go. Pracownik może więc zostać 
przywrócony do pracy przez sąd 
pracy, jeżeli odwoła się od złożone-
go wypowiedzenia.

WYJAŚNIENIE 
Pracodawca, który przed dyscypli-

narnym zwolnieniem pracownika nie 
wystąpił o zgodę do związku, może 
być zobowiązany do przywrócenia 
podwładnego do pracy.

Jeżeli chcieli Państwo zwolnić dys-
cyplinarnie pracownika podlegające-
go ochronie związkowej, należało 
uzyskać zgodę organu związkowego 
na to zwolnienie przed złożeniem 
pracownikowi pisma o rozwiązaniu 
umowy o pracę w trybie dyscyplinar-
nym. W podobnej sprawie wypowie-
dział się Sąd Najwyższy w wyroku 
z 20 września 1994 r., w którym 
stwierdził, że zgodnie z art. 32 ust. 1 
ustawy z 23 maja 1991 r. o związ-
kach zawodowych (...) zgoda zarzą-
du zakładowej organizacji związkowej 
na rozwiązanie umowy o pracę powin-
na być wyrażona przed złożeniem 
przez zakład pracy oświadczenia 
o rozwiązaniu umowy o pracę (sygn. 
akt I PRN 58/94, OSNP 1995/2/17) 
(…). Chodzi o to, by przed podjęciem 
ostatecznej decyzji o zwolnieniu 
z pracy danego pracownika praco-
dawca rozważył także ewentualne ar-
gumenty przedstawione przez stronę 
związkową. Opinia związków za-
wodowych powinna być przekazana 
Państwu jeszcze przed dokonaniem 

rozwiązania umowy o pracę. W prze-
pisach ustawy o związkach zawodo-
wych nie jest uregulowany termin, 
w jakim powinno być wyrażone sta-
nowisko zarządu związku zawodowe-
go dotyczące zgody na zwolnienie 
chronionego działacza. Należy uznać, 
że powinno to nastąpić najpóźniej 
w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia 
przez pracodawcę o wyrażenie zgody 
na zwolnienie chronionego działacza. 
Taki termin ma związek zawodowy na 
zajęcie stanowiska w sprawie zwol-
nienia dyscyplinarnego pracownika, 
który jest członkiem związku, ale nie 
podlega ochronie związkowej (art. 52 
§ 3 k.p.).

Opinię związków zawodowych pra-
codawca powinien uzyskać przed wy-
powiedzeniem pracownikowi umowy 
o pracę.

Państwo powinni zatem wystąpić 
do związku zawodowego o zgodę na 
rozwiązanie umowy o pracę z pra-
cownikiem magazynu, która mogła 
być wyrażona, zanim zostało mu do-
ręczone zwolnienie dyscyplinarne. 
W obecnej sytuacji pracownik może 
skutecznie odwołać się do sądu pracy 
o przywrócenie do pracy lub odszko-
dowanie. W wyroku z 15 maja 2001 r. 
Sąd Najwyższy stwierdził, że (...) nie-
wystąpienie przez pracodawcę do za-
rządu zakładowej organizacji o wyra-
żenie zgody na rozwiązanie umowy 
o pracę z pracownikiem szczególnie 
chronionym z tytułu pełnionej funk-
cji związkowej przesądza w zasadzie 
o słuszności roszczenia pracownika 
domagającego się przywrócenia go do 
pracy (sygn. akt I PKN 393/00, nie-
publ.) (…).

Zgoda na rozwiązanie umowy 
o pracę z chronionym działaczem nie 
może zostać wyrażona przez milcze-
nie. Tym samym brak stanowiska or-
ganu związku zawodowego nie nale-
ży traktować jako wyrażenie zgody na 
zwolnienie chronionego związkowca.

Pracodawca nie może uznać braku 
opinii związku zawodowego za wyra-
żenie zgody na zwolnienie związ-
kowca.

W razie sporu sądowego z działa-
czem związkowym można powoływać 
się na zasadę, że gwarancja trwałości 
zatrudnienia przewidziana w ustawie 
związkowej nie może być w praktyce 

wykorzystywana przez związkowców 
w celach, dla których ochrona nie zo-
stała ustanowiona (art. 8 k.p.). Prze-
pis ten może być podstawą do oddale-
nia roszczenia działacza związkowego 
o przywrócenie do pracy i do zasądze-
nia jedynie odszkodowania. Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 12 września 
2000 r. (sygn. akt I PKN 23/00, OSNP 
2002/7/160) stwierdził, że (...) 
z ustawowych gwarancji wzmożonej 
ochrony trwałości stosunku pracy nie 
powinien korzystać działacz związko-
wy, któremu można zarzucić ciężkie 
naruszenie podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych i nadużywanie 
funkcji związkowej dla ochrony przed 
uzasadnionymi sankcjami prawa pra-
cy (…).

PRZYKŁAD

Pracownik wpisany na listę 
związkową jako szczególnie 
chroniony, kolejny już raz spo-
żywał alkohol w miejscu pracy 
i pijany obrażał swoich współ-
pracowników. W związku z tym 
dyrektor zakładu wystąpił do 
zarządu związku o zgodę na 
rozwiązanie z tym pracowni-
kiem umowy o pracę w trybie 
dyscyplinarnym. Zarząd nie 
wyraził zgody na zwolnienie 
tego pracownika. Dyrektor roz-
wiązał jednak z działaczem 
umowę o pracę. W tej sytuacji 
jest duże prawdopodobieństwo, 
że sąd pracy, z uwagi na naru-
szanie zasad współżycia spo-
łecznego, nie przywróci tego 
pracownika do pracy, lecz tylko 
zobowiąże zakład do zapłaty 
odszkodowania.

Jadwiga Krukowska
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 167),

■ art. 8 i 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208).
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Czy osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego 
można wypowiedzieć warunki umowy o pracę 
dotyczące jej rozkładu czasu pracy

PYTANIE 
Jedna z naszych pracownic upraw-
niona do urlopu wychowawczego 
złożyła wniosek o obniżenie jej wy-
miaru czasu pracy z pełnego etatu 
do 4/5 etatu i wskazała rozkład, 
w którym chciałaby pracować. Od 
ponad roku dział, w którym pra-
cownica była zatrudniona, funkcjo-
nuje w innych godzinach. Rozkład 
godzin pracy pracownicy został za-
warty w jej umowie o pracę. Jak 
możemy zmienić postanowienia 
umowy o pracę w zakresie rozkładu 
czasu pracy?

ODPOWIEDŹ 
W tej sytuacji najbezpieczniej-

szym rozwiązaniem byłoby wrę-
czenie pracownicy porozumienia 
zmieniającego jej warunki pracy 
wynikające z zawartej umowy.

WYJAŚNIENIE 
Pracodawca nie może uzależniać 

zmian godzin funkcjonowania zakładu 
pracy od indywidualnych preferencji 
jednej z pracownic. W omawianym 
przypadku pracownica mo że zostać 
poinformowana o zmianie godzin 
pracy (funkcjonowania za kładu) 
przez wskazanie jej odpo wiednich 
wewnętrznych regulacji. W razie 
rozbieżności między aktem we-
wnątrzzakładowym a umową o pra-
cę przede wszystkim obowiązują za-
pisy umowy.

Trudno jednak wyobrazić sobie sytu-
ację, w której ze względu na jedną pra-
cownicę zakład pracy będzie funkcjo-
nował w innych godzinach. Formalnie 
istnieje zakaz dokonywania zarówno 
wypowiedzenia definitywnego, jak 
i co do zasady zmieniającego, w okre-
sie, m.in. pracy w obniżonym czasie 
pracy, w którym pracownica mogłaby 
korzystać z urlopu wychowawczego. 
Powstaje wówczas pytanie, czy zakaz 
ten obejmuje swoim zasięgiem każde 
postanowienie kształtujące warunki 
zatrudnienia.

Można się spotkać z poglądem, że 
zagadnienia o charakterze porządko-
wym dotyczące funkcjonowania pra-
codawcy, takie jak np. termin i czas 
wypłaty wynagrodzenia czy wspólne 
dla ogółu pracowników godziny pracy 
pokrywające się z godzinami funkcjo-
nowania zakładu pracy, nie wymagają 
co do zasady porozumienia czy wypo-
wiedzenia zmieniającego. Pogląd ten 
wynika z tego, że zagadnienia o cha-
rakterze porządkowym nie mają co do 
zasady indywidualnego charakteru. 
W przypadku gdyby omawiane posta-
nowienia nie były elementami umo-
wy, nie można mówić o legalności po-
stępowania, w którym pracodawca 
nie dokonuje ich zmiany w wyniku 
porozumień czy wypowiedzeń zmie-
niających.

Sprawa komplikuje się, gdy posta-
nowienia te zostają wprowadzone do 
umów o pracę. Dyskusyjna staje się 
wówczas kwestia, na ile wspólne dla 
ogółu pracowników zapisy stają się 
warunkami indywidualnymi w związ-
ku z umieszczeniem ich w umowach. 
Uwzględniając jednak to, że zmiana 
rozkładu czasu pracy jest uzależniona 
od obiektywnych przyczyn dotyczą-
cych pracodawcy (nowe godziny pra-
cy dotyczą ogółu pracowników), nale-
ży przyjąć, że mimo iż rozkład czasu 
pracy wynika z umowy, nie stanowi 
on jej indywidualnego warunku.

Inaczej przedstawiałaby się sytu-
acja, gdyby każdemu z pracowników 
wskazano w umowie inne godziny 
rozpoczynania pracy. Nie ma wów-
czas wątpliwości, że są to warun-
ki indywidualne i skonkretyzowane 
w odniesieniu do danego pracowni-
ka. W takim przypadku umowa wy-
magałaby zmiany.

Można przyjąć, mimo że rozkład 
czasu pracy wynika z umowy o pracę, 
to nie stanowi on jej indywidualnego 
warunku.

W przedstawionych okolicznościach 
kluczowym zagadnieniem jest forma 
i możliwość dostosowania godzin pra-

cy pracownicy do nowego rozkładu 
czasu pracy, który wszedł w życie pod 
jej nieobecność spowodowaną obo-
wiązkami rodzicielskimi. Z art. 1868 
k.p. wynika, że niedopuszczalne jest 
wypowiedzenie ani rozwiązanie przez 
pracodawcę umowy o pracę w okresie 
od dnia złożenia przez pracownika 
uprawnionego do urlopu wychowaw-
czego wniosku o obniżenie wymiaru 
czasu pracy do dnia powrotu do nie-
obniżonego wymiaru czasu pracy, nie 
dłużej jednak niż przez okres 12 mie-
sięcy. Uwzględniając fakt, że przepisy 
o wypowiedzeniu definitywnym stosu-
je się odpowiednio do wypowiedzenia 
zmieniającego, można przyjąć, że za-
kaz wynikający z art. 1868 k.p. obejmu-
je czynność, jaką jest wypowiedzenie 
zmieniające. Warto w tym miejscu 
przywołać wyrok z 12 maja 2011 r., 
w którym Sąd Najwyższy wskazał, że: 
(...) wypowiedzenie zmierzające do 
zmiany warunków umowy o pracę w sy-
tuacji określonej w art. 24113 § 2 k.p. nie 
jest wyłączone, gdy pracownik upraw-
niony do urlopu wychowawczego korzy-
sta z obniżenia wymiaru czasu pracy na 
podstawie art. 1867 k.p. (sygn. akt II PK 
6/11, OSNP 2012/13-14/165). Z przy-
wołanego wyroku można zatem wnio-
skować, że pozostałe – a przynajmniej 
część warunków umowy o pracę, są 
chronione przed wy powiedzeniem 
zmieniającym w przypadku pracowni-
ka korzystającego z obniżenia etatu. 
Przywołany wyrok dotyczy co prawda 
art. 24113 § 2 k.p. wyłączającego jaką-
kolwiek ochronę stosunku pracy 
(w tym pracownicy korzystającej z ob-
niżonego etatu) w razie zmian prawa 
płacowego (układu lub regulaminu 
wynagradzania) na mniej korzystne, 
powstaje jednak wątpliwość, czy po-
wszechna zmiana godzin funkcjono-
wania zakładu pracy nie uzasadnia 
możliwości złożenia pracownikowi 
wypowiedzenia zmieniającego w przy-
padku braku porozumienia z nim 
w tym zakresie, tym bardziej że zmia-
ny te miały miejsce przed dniem złoże-
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nia przez pracownicę wniosku o obni-
żenie etatu.

Pracodawca, który umieścił rozkład 
czasu pracy w umowie o pracę, po-
winien przede wszystkim dążyć do 
polubownego usunięcia tego zapisu 
z umowy. Powinien zaproponować 
pracownicy porozumienie zmieniają-
ce, które jest pewnym i legalnym dzia-
łaniem. Inną możliwością jest zawarcie 
porozumienia w kwestii wprowadze-
nia do umowy nowych godzin funkcjo-
nowania zakładu. Jest to jednak roz-
wiązanie tymczasowe i obowiązuje do 
czasu ponownej zmiany godzin dzia-
łalności pracodawcy. Uwzględniając 
całokształt okoliczności, pracownica, 
mając świadomość, że zmiana dotyczy 
wszystkich pracowników działu, nie 
powinna odmawiać przyjęcia nowych 
warunków, mimo że nie są one do koń-
ca zgodne z jej oczekiwaniami.

Powstaje jednak problem dotyczą-
cy możliwości wręczenia pracownicy 
wypowiedzenia zmieniającego zawie-
rającego nowe godziny wyko nywania 
pracy, dostosowane do pozostałych 
pracowników. Kwestia legalności zło-
żenia takiego wypowiedzenia może 
być dyskusyjna. Uwzględniając cało-
kształt okoliczności, można zaryzyko-
wać wręczenie wypowiedzenia zmie-
niającego warunki pracy w zakresie 
zmiany rozkładu czasu pracy i liczyć 
na wyrozumiałość pracownika, który 
może jednak taką czynność zaskarżyć. 
Chcąc przekonać pracownika, praco-
dawca powinien rzetelnie uzasadnić 
wypowiedzenie (co w przypadku umo-
wy na czas nieokreślony jest obowiąz-
kowe), powołując się na obiektywne 
przesłanki. W omawianym przypadku 
nie jest to bez znaczenia w kontekście 
dość kontrowersyjnego charakteru tej 
czynności. Uzasadnienie powinno za-
wierać informację, że proponowana 
zmiana ma związek z modyfikacjami 
organizacyjnymi w zakresie godzin 
funkcjonowania zakładu (działu) i wy-
nika z potrzeby dostosowania zapisów 
umowy do powszechnie stosowanych 
nowych godzin funkcjonowania praco-
dawcy.

Wypowiedzenie zmieniające umo-
wę na czas nieokreślony powinno być 
uzasadnione.

Warto zwrócić uwagę na wyrok 
z 2 kwietnia 1998 r., w którym Sąd 

Najwyższy wskazał, że: (…) istotna 
zmiana rozkładu czasu pracy, uzgod-
nionego przez pracodawcę z pracowni-
kiem, wymaga wypowiedzenia warun-
ków pracy (art. 42 § 1 k.p.) lub 
porozumienia stron (…) (sygn. akt 
I PKN 559/97, OSNP 1999/6/205).

Omawiany przypadek zupełnie 
inaczej będzie przedstawiał się 
u większego pracodawcy, zatrudnia-
jącego co najmniej 20 pracowników. 
Istnieje bowiem wówczas możliwość 
skorzystania z przepisów ustawy 
z 13 marca 2003 r. o szczególnych za-
sadach rozwiązywania z pracowni-
kami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników, dalej: 
ustawa o zwolnieniach grupowych. 
W takiej sytuacji należałoby powołać 
się na art. 10 ust. 3 ustawy o zwolnie-
niach grupowych, zgodnie z którym 
pracodawca może wypowiedzieć wa-
runki pracy i płacy pracownikom, 
których stosunek pracy podlega 
z mocy odrębnych przepisów szcze-
gólnej ochronie przed wypowiedze-
niem lub rozwiązaniem wtedy, gdy 
nie jest możliwe ich dalsze zatrud-
nianie na dotychczasowych stano-
wiskach pracy, a przyczyna uzasad-
niająca wypowiedzenie zmieniające 
dotyczy pracodawcy. W omawianym 
przypadku należy przyjąć, że taka sy-
tuacja ma miejsce. Zmiana godzin 
funkcjonowania działu pracodawcy 
jest przyczyną leżącą po stronie pra-
codawcy i powoduje niemożliwość 
zatrudnienia pracownicy uprawnio-
nej do urlopu wychowawczego, 
uwzględniając jej dotychczasowe wa-
runki pracy w zakresie rozkładu cza-
su pracy.

Zmiana godzin funkcjonowania 
pracodawcy jest przyczyną leżącą 
po jego stronie i powoduje brak 
możliwości zatrudniania pracowni-
cy uprawnionej do urlopu wycho-
wawczego na dotychczasowych wa-
runkach pracy w zakresie rozkładu 
czasu pracy.

Treść umowy o pracę powinna co do 
zasady zawierać postanowienia doty-
czące stron umowy, jej rodzaju oraz 
warunków pracy i płacy – w szcze-
gólności m.in. wymiar czasu pracy 
(art. 29 § 1 k.p.). Ustawodawca nie 
wymaga, aby strony zawierały w umo-
wie o pracę postanowienia dotyczące 

rozkładu czasu pracy pracownika. 
Jest to podyktowane względami prak-
tycznymi, ponieważ wprowadzenie 
zapisów w tej kwestii w przypadku 
zmiany rozkładu czasu pracy może 
powodować konieczność zmiany treś-
ci umowy. W takiej sytuacji powsta-
je problem, jak dokonać zmiany go-
dzin pracy, gdy pracownik z różnych 
względów jest chroniony przed mody-
fikacjami stosunku pracy. Sporną 
kwestią jest ustalenie, czy taka infor-
macja powinna być traktowana jak 
element istotny, który w przypadku 
zmiany wymaga zastosowania wy-
powiedzenia zmieniającego. Z uwagi 
na brak jednoznacznych przepisów 
w tym zakresie, wśród ekspertów pra-
wa pracy ukształtowały się dwa po-
glądy. Pierwszy zakłada, że w przy-
padku zmiany każdego (niezależnie 
od ważności) elementu umowy o pra-
cę należy wręczyć pracownikowi wy-
powiedzenie zmieniające. Pogląd ten 
zakłada, że każdy z elementów za-
trudnienia zawarty w umowie ma in-
dywidualny charakter. Druga koncep-
cja zakłada, że tylko istotne elementy 
umowy należy zmieniać wypowie-
dzeniem zmieniającym. W praktyce 
przeważa pogląd, który zakłada, 
że jeżeli strony zdecydowały się na 
wprowadzenie określonego zapisu 
do umowy o pracę, to niezależnie od 
tego, czy jest to element obligatoryj-
ny, czy fakultatywny (z punktu wi-
dzenia ważności zawartej umowy), 
w razie konieczności dokonania jego 
zmiany niezbędne jest porozumienie 
lub w razie jego nieprzyjęcia – wypo-
wiedzenie zmieniające. Wtedy po-
winniście Państwo zawrzeć z pra-
cownicą porozumienie w zakresie 
zmiany umowy o pracę. Należy pod-
kreślić, że – co do zasady – wypowie-
dzenia wymagają zmiany dokony-
wane na niekorzyść pracownika. 
Problem nie powstaje, jeżeli zmiana 
rozkładu czasu pracy jest korzystna 
dla pracownika.

Sebastian Kryczka
specjalista z zakresu prawa pracy, 

prawnik, współpracuje 
m.in. z Ministerstwem Pracy 

i Polityki Społecznej 
oraz z Dolnośląską Komisją 

Ochrony Pracy
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PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 29 § 1, art. 42 § 1, art. 1867–1868, 

art. 24113 § 2 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 

z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208),

■ art. 10 ust. 3 ustawy z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywa-

nia z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków (Dz.U. nr 90, poz. 844; ost. zm. 
Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654).

Czy nieprzystąpienie działacza związkowego do pracy 
po upływie kadencji skutkuje wygaśnięciem umowy o pracę

PYTANIE 
Nasz informatyk był zwolniony od 
pracy na okres kadencji jako prze-
wodniczący organizacji związko-
wej. Nie został wybrany do władz 
związkowych na następną kaden-
cję, a do pracy związkowej został 
oddelegowany nowy przewodni-
czący. Informatyk nie przystąpił do 
pracy po zakończeniu kadencji, tyl-
ko poinformował nas, że pozosta-
nie na etacie związkowym jako do-
radca. Żadnych pism od nowego 
przewodniczącego w tej sprawie 
nie dostaliśmy. Czy możemy uznać, 
że byłemu przewodniczącemu wy-
gasła umowa o pracę?

ODPOWIEDŹ 
Nie. Zwolnienie z obowiązku 

świadczenia pracy działacza związ-
kowego obowiązuje w okresie wska-
zanym pracodawcy przez zarząd za-
kładowej organizacji związkowej. 
Zakończenie okresu zwolnienia jest 
równoznaczne z obowiązkiem przy-
stąpienia pracownika do pracy. 

Zlekceważenie tego obowiązku nie 
powoduje jednak wygaśnięcia umo-
wy o pracę.

WYJAŚNIENIE 
Państwa pracownik powinien sta-

wić się do pracy po zakończeniu ka-
dencji. Zarząd zakładowej organiza-
cji związkowej jest zobowiązany 
poinformować pracodawcę o ustaniu 
okoliczności uprawniających pra-
cownika do korzystania ze zwolnie-
nia od pracy (§ 5 ust. 1 rozporządze-
nia w sprawie trybu udzielania 
urlopu bezpłatnego i zwolnień od 
pracy pracownikom pełniącym z wy-
boru funkcje w związkach zawodo-
wych oraz zakresu uprawnień przy-
sługujących pracownikom w czasie 
urlopu bezpłatnego i zwolnień od 
pracy). Po zakończeniu kadencji 
w zarządzie związku zawodowego 
Państwa pracownik powinien więc 
podjąć pracę jako informatyk.

Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwiet-
nia 2002 r. (sygn. akt I PKN 233/01, 
OSNP 2004/6/96) uznał, że pracow-

nik zwolniony w całości lub w części ze 
świadczenia pracy na okres kadencji 
w zarządzie zakładowej organizacji 
związkowej ma obowiązek niezwłocz-
nie i bez uprzedniego wezwania praco-
dawcy przystąpić do pracy po upływie 
tej kadencji. Niewykonanie tego obo-
wiązku uprawnia pracodawcę do wy-
ciągnięcia konsekwencji dyscyplinar-
nych, aż do rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia włącznie, 
nie powoduje to jednak wygaśnięcia 
stosunku pracy z mocy prawa. Wy-
gaśnięcie umowy o pracę następuje je-
dynie w przypadkach określonych 
w Kodeksie pracy oraz w przepisach 
szczególnych (np. art. 63 k.p.). Nie 
mieści się w tych przepisach kwestia 
nieprzystąpienia do pracy po zakoń-
czeniu okresu, na jaki pracownik był 
oddelegowany do pracy związkowej. 
Do wygaśnięcia umowy o pracę docho-
dzi natomiast wówczas, gdy działacz 
związkowy nie powróci do pracy w cią-
gu 7 dni od zakończenia urlopu bez-
płatnego, z którego korzystał w związ-
ku z pełnieniem funkcji związkowej.

Najważniejsze różnice między zwolnieniem od pracy a korzystaniem z urlopu bezpłatnego przez działaczy związ-
kowych

Zwolnienie od pracy Urlop bezpłatny

Stosunek pracy nie wygasa po zakończeniu kadencji związ-
kowca, jeżeli nie wraca on do pracy.

Stosunek pracy wygasa po zakończeniu kadencji związkow-
ca, jeżeli nie wróci do pracy w ciągu 7 dni od zakończenia 
kadencji.

Zwolnienie od pracy może być płatne lub bezpłatne. Za okres urlopu bezpłatnego pracownik nie ma prawa do 
wynagrodzenia.

Nie ma ściśle określonego terminu, w którym należy wystą-
pić do pracodawcy o zwolnienie pracownika od pracy.

Wniosek o urlop bezpłatny trzeba złożyć najpóźniej 
na 14 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

Mogą zatem Państwo wezwać pra-
cownika do podjęcia pracy zawodowej. 
W przypadku odmowy przystąpienia 
do pracy można udzielić mu kary po-
rządkowej lub rozwiązać z nim umowę 
o pracę na zasadzie porozumienia 

stron. Jeżeli pracownik nie zgodzi się 
na to, można z nim rozwiązać umo-
wę bez wypowiedzenia. Pracownik 
bezpodstawnie nie przystępuje do 
pracy, a tym samym ciężko narusza 
pod stawowy obowiązek pracowniczy 

(art. 100 § 2 pkt 1 i 2 k.p.). Państwa 
pracownik podlega jednak ochronie 
przed zwolnieniem z pracy. Przysługu-
je ona po upływie kadencji przez czas 
odpowiadający połowie okresu kaden-
cji, ale nie dłużej niż przez rok od za-
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kończenia kadencji (art. 32 ust. 2 usta-
wy o związkach zawodowych).

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony jako 
elektryk był oddelegowany do 
pracy związkowej w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Po za-
kończeniu kadencji pracownik 
zgłosił gotowość do pracy na 
poprzednio zajmowanym sta-
nowisku. Okazało się jednak, 
że nie ma dla niego pracy, po-
nieważ na czas nieokreślony 
został zatrudniony nowy elek-
tryk, którego trudno byłoby 
zwolnić, tym bardziej że jest 
on bardzo dobrym pracowni-
kiem. Prezes firmy postanowił 
więc rozwiązać umowę o pracę 
za wypowiedzeniem z działa-
czem związkowym i wypłacić 
mu odprawę z tytułu redukcji 
etatu. W konsekwencji pra-

cownik odwołał się do sądu 
pracy, który uznał, że praco-
dawca nie miał prawa zwolnić 
pracow nika, ponieważ znajdu-
je się on pod ochroną związko-
wą, która przysługuje przez 
rok od zakończenia jego ka-
dencji. Pracownik został przy-
wrócony do pracy.

Aby rozwiązać z pracownikiem 
umowę bez wypowiedzenia, muszą 
zatem Państwo uzyskać zgodę zarzą-
du organizacji związkowej. Brak zgo-
dy powoduje, że pracownika nie moż-
na zwolnić dyscyplinarnie.

Jeżeli jednak oczywiste jest ciężkie 
naruszenie obowiązków przez pra-
cownika, pracodawca może zaryzyko-
wać zwolnienie pracownika bez wy-
powiedzenia i bez zgody zarządu 
organizacji związkowej. Sąd Najwyż-
szy bowiem w swoich niektórych 
orzeczeniach stwierdzał, że w takim 
przypadku ochrona związkowa nie 

przysługuje (np. wyrok SN z 10 marca 
2005 r., sygn. akt II PK 242/04).

Jadwiga Krukowska
specjalista z zakresu prawa pracy, 

praktyk z 30-letnim doświadczeniem 
w działach kadrowo-płacowych, 

od 20 lat nadzoruje pracę 
w tych działach

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 52, 63, 74 i art. 100 § 2 pkt 1 i 2 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz.  208), 

■ § 1–3 i 5 rozporządzenia Rady Mini-
strów z 11 czerwca 1996 r. w sprawie 
trybu udzielania urlopu bezpłatnego 
i zwolnień od pracy pracownikom peł-
niącym z wyboru funkcje w związkach 
zawodowych oraz zakresu uprawnień 
przysługujących pracownikom w cza-
sie urlopu bezpłatnego i zwolnień od 
pracy (Dz.U. nr 71, poz. 336), 

■ art. 31–32 ustawy z 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. 
z 2014 r.  poz. 167). 

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 
25 września 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Gyöngyvér Takáts 

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Zmiany w ustawie  
o rachunkowości.  
Praktyczne warsztaty dla firm

Zapraszamy na warsztaty

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
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Fundusze europejskie 
– zagadnienia 
podatkowe a dotacje
JOANNA GAWROŃSKA – biegły rewident

Stan prawny na 19 sierpnia 2014 r. 

W przypadku korzystania z funduszy europejskich 
istotne znaczenie mają też kwestie podatkowe. Częs-
to podatnicy mają wątpliwości, czy VAT można zali-
czyć do kosztów kwalifikowanych i jakie są skutki 
w podatku dochodowym otrzymania dotacji?

Koszt kwalifikowany

Określenie „VAT jako koszt kwalifikowany” wynika z roz-
porządzenia Unii Europejskiej, którego przepisy państwa 
członkowskie Wspólnoty Europejskiej powinny bezpośred-
nio stosować.

W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 448/2004 określającego zasady kwalifikowania wy-
datków wprowadzono m.in. zasadę nr 7 dotyczącą VAT 
i innych podatków oraz opłat:
1.  VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym, z wyjąt-

kiem przypadków, gdy jest on faktycznie i ostatecz-
nie wytworzony przez końcowego beneficjenta lub 
indywidualnego odbiorcę w ramach programu pomo-
cy zgodnie z art. 87 Traktatu oraz w przypadku po-
mocy finansowanej przez instytucję wyznaczoną 
przez państwo członkowskie. VAT, który podlega 
zwrotowi przy zastosowaniu jakichkolwiek środków, 
nie może być uznany za wydatek kwalifikowany, na-
wet jeżeli końcowy beneficjent lub indywidualny od-
biorca nie odzyska go w danym momencie. Przy usta-
laniu, czy VAT stanowi wydatek kwalifikowany 
zgodnie z zapisami niniejszych zasad, nie jest brany 
pod uwagę publiczny lub prywatny status beneficjen-
ta końcowego lub odbiorcy.

2.  VAT, którego zwrotu beneficjent końcowy lub odbiorca 
końcowy nie może uzyskać na mocy określonych prze-
pisów krajowych, stanowi wydatek kwalifikowany tylko 
wtedy, gdy takie przepisy są pod każdym względem 

zgodne z szóstą dyrektywą Rady nr 77/388/EWG 
w sprawie VAT.

3.  W przypadku gdy końcowy beneficjent lub indywidual-
ny odbiorca podlega programowi pomocy zryczałtowa-
nej, zgodnie z tytułem XIV szóstej dyrektywy Rady 
77/388/EWG w sprawie VAT, na potrzeby pkt 1 zapła-
cony VAT jest uznawany za podlegający zwrotowi.

4.  Bez naruszania przepisów art. 29 ust. 6 rozporządzenia 
ogólnego współfinansowanie ze strony Wspólnoty nie 
może przekroczyć całkowitych kosztów kwalifikowa-
nych, z wyłączeniem VAT.

5.  Inne podatki i opłaty (zwłaszcza podatki bezpośrednie 
oraz składka na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia 
i pensje), które wynikają ze współfinansowania przez fun-
dusze strukturalne, nie stanowią wydatków kwalifikowa-
nych, z wyjątkiem przypadków, gdy dotyczą one faktycz-
nie i definitywnie wytworzonego środka trwałego przez 
końcowego beneficjenta lub indywidualnego odbiorcę.

VAT wliczany 
do ogólnego kosztu projektu

Jednostka może uznać VAT naliczony za koszt kwalifiko-
wany, tj. wliczany do ogólnego kosztu projektu finansowa-
nego przez UE, jeśli jednostka ta (korzystająca z unijnego 
wsparcia), zgodnie z przepisami prawa, nie może odliczyć 
tego podatku.

Najczęściej do kosztów kwalifikowanych VAT zaliczają 
samorządy, które są największymi beneficjentami unijnych 
środków.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Jeśli zgodnie z zapisami ustawy o VAT jednostka ma 
prawo do odliczenia tego podatku, to nie może być on 
kosztem kwalifikowanym.
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PRZYKŁAD

Jeśli w ramach funduszy UE będzie realizowana in-
westycja publiczna, np. w postaci budowy drogi, słu-
żąca czynnościom niepodlegającym należnemu VAT, 
to naliczony VAT zawarty w fakturach zakupu tej in-
westycji będzie kosztem kwalifikowanym.

Warto zwrócić uwagę, że do współfinansowania w ra-
mach unijnych funduszy kwalifikuje się naliczony VAT 
(także inne podatki), który nie jest odzyskiwany bądź nie 
jest refundowany.

W wielu programach istnieją zapisy dotyczące zasad fi-
nansowania projektów, zawierające zastrzeżenie, że VAT nie 
jest kosztem kwalifikowanym, jeśli może być przez benefi-
cjenta odzyskany na podstawie obowiązujących przepisów.

VAT może być natomiast uznany za koszt kwalifikowany, 
jeżeli w danym przypadku nie jest możliwe jego odzyskanie.

Gdy beneficjent chce uznać VAT za koszt kwalifikowany, 
jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie 
oświadczenie, w którym zadeklaruje, czy w ramach reali-
zowanego projektu będzie miał możliwość odzyskania VAT 
poniesionego w związku z realizacją projektu, a w przy-
padku zaistnienia przesłanek umożliwiających beneficjen-
towi odzyskanie VAT zwróci on środki pobrane na rzecz 
zrefundowania sobie zapłaconego podatku.

Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT

W związku z przyznaniem  ...........................................................................................................................................
     (nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny) 

dofinansowania ze środków  .........................................................................................................................................
                                                                                             (np. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 

na realizację projektu ...............................................................................                 .......................................................
 (nazwa i nr projektu) (nazwa Beneficjenta) 

oświadcza, że realizując ten projekt, nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, 
którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu. 
Jednocześnie ............................................................................................... zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej 
 (nazwa Beneficjenta) 

w ramach Projektu  ................................................................................................................  części poniesionego VAT, 
 (nazwa i nr projektu)

jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez  ....................................................................
 (nazwa Beneficjenta)

 ............................................................................................  zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji 
 (nazwa Beneficjenta)

finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację 
kwalifikowalności VAT.

   ......................…………………………
  (podpis i pieczęć)

Indywidualne interpretacje podatkowe 
w sprawie kwalifikowalności VAT

Jednostki, pozyskujące pieniądze na sfinansowanie swoich 
projektów ze środków unijnych, często mają także obowiązek 
przedstawienia instytucji zarządzającej/pośredniczącej inter-
pretacji wydanej przez organ podatkowy, potwierdzającej 
brak prawnych możliwości odliczenia VAT od zakupów towa-
rów i usług związanych z konkretnym projektem.

Jednostka, występując o interpretację, nie zadaje py-
tania tylko o kwalifikowalność VAT, ale także o to, czy 
VAT w określonym przypadku dokonywania zakupów 
sfinansowanych w ramach projektów unijnych podlega 
odliczeniu.

Występując z wnioskiem o wydanie interpretacji, jed-
nostka przedstawia własne stanowisko w sprawie możli-
wości odliczenia VAT. Jednostki najczęściej sugerują, że 
możliwość odliczenia VAT im nie przysługuje, gdyż:

■ nie są zarejestrowane jako „czynni podatnicy VAT”,
■ w ramach realizowanego projektu wykonują wyłącznie 

czynności zwolnione od VAT,
■ w ramach realizowanego projektu wykonują wyłącznie 

czynności niepodlegające VAT,
■ nabycie konkretnych towarów i usług zostało objęte za-

kazem odliczeń (np. wydatki niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów, wydatki na usługi noclegowe 
i gastronomiczne, zakup paliwa do samochodu osobo-
wego, import usług od podmiotów mających siedzibę 
w raju podatkowym itp.).
A zatem jednostka, dokonująca zakupów finansowa-

nych w ramach realizowanego projektu, musi określić 
sposób wykorzystania tych zakupów. Dopiero wtedy moż-
liwa jest odpowiedź organu podatkowego na temat możli-
wości odliczenia VAT.

Organy podatkowe, odpowiadając na pytania dotyczące 
VAT, analizują, czy w świetle przepisów ustawy o VAT jed-
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nostka, przy określonym przez jednostkę niejako „z góry” 
sposobie wykorzystania tych zakupów w przyszłości, uzy-
ska prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów 
i usług.

Uzyskaną od organów podatkowych indywidualną inter-
pretację beneficjenci dołączają do wniosku o dofinansowa-
nie unijne.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że po wydaniu inter-
pretacji po jakimś czasie stan faktyczny jednostki może 
ulec zmianie, np. przez zmianę wykorzystania zakupu 
finansowanego dotacją. W takiej sytuacji jednostka po-
winna ponownie wystąpić z wnioskiem o interpretację 
podatkową VAT, przedstawiając stan faktyczny po zmia-
nach.

Procedura kwalifikowalności VAT

Kwalifikowalność VAT zależy od tego, czy beneficjent ma 
status podatnika VAT, czy nie. W przypadku beneficjentów, 
którzy nie posiadają statusu podatnika VAT, naliczony po-
datek stanowi koszt kwalifikowany.

VAT może być kwalifikowany również w przypadku be-
neficjentów posiadających status podatnika VAT pod pew-
nymi warunkami. Procedurę kwalifikowalności VAT przed-
stawia schemat.

Interpretacja podatkowa dotycząca 
kwalifikowalności VAT

Z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 
sygn. IBPP1/443-943/08/AS (KAN-6679/07/08/KAN- 
-8101/08/08/KAN-8933/08/08/KAN-10229/10/08), 
z 2 października 2008 r. wynikają następujące rozważania: 

(...) Gmina Z. od stycznia 2009 r. przystąpi wspólnie 
z Gminą K. i O. do realizacji projektu utworzenia Regional-
nego Centrum Turystycznego współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa O. na lata 2007–2013 – Oś prioryte-
towa 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, 
działanie 1.4, Rozwój infrastruktury turystycznej i rekre-
acyjno-sportowej, poddziałanie 1.4.2. Usługi turystyczne 
i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, nie 
prowadzi działalności gospodarczej i w myśl art. 15 ust. 6 
ustawy o VAT nie jest podatnikiem.

W ramach projektu na terenie Gminy Z. będzie realizowane:
■ wytyczenie oraz modernizacja szlaków rowerowych,
■ budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej na 

szlakach rowerowych,
■ budowa przystani kajakowych,
■ przebudowa budynku kinoteatru w Z. na budynek Cen-

trum Informacji Turystycznej (poprzez utworzenie: Biu-

Schemat. Kwalifikowalność VAT

 Źródło: Wytyczne, Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departament Koordy-
nacji Polityki Strukturalnej, Jednostka Monitorująco-Kontrolna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Warszawa, sier-
pień 2004 r., str. 64.

Czy beneficjent ma status podatnika VAT?

    
Nie

   
Tak

Status beneficjenta nie uprawnia go 
do odzyskania VAT, zatem jest kosztem 

kwalifikowanym

Czy zakup, w ramach którego beneficjent opłacił 
VAT, ma bezpośredni związek z czynnościami 

opodatkowanymi?

   
Tak   

  
Nie

Czy działalność beneficjenta jest zwolniona z VAT? Podatek nie może zostać odliczony, 
jest więc kwalifikowany

    
Tak

    
Nie

Podatek nie może zostać odliczony, 
jest więc kwalifikowany

Czy beneficjent jest objęty ograniczeniami 
odliczalności VAT na podstawie art. 88 ustawy 

o podatku od towarów i usług?

  
Nie

   
Tak

Można odzyskać VAT, więc nie może być on kosztem 
kwalifikowanym

Podatek nie może zostać odliczony, 
dlatego jest kwalifikowany
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ra Informacji Turystycznej, sali konferencyjno-szkole-
niowej wraz z projektorem i systemem nagłośnienia, 
miejsca spotkań turystów i zaplecza gastronomicznego, 
przechowalni i pomieszczeń magazynowych dla rowe-
rów i kajaków, galerii wystawienniczo-artystycznej, oraz 
zagospodarowanie terenu wokół obiektu).
Gmina Z. nie będzie prowadziła na wytworzonym mie-

niu działalności opodatkowanej. Po zakończeniu rzeczo-
wej realizacji projektu budynek powstałego Centrum In-
formacji Turystycznej (byłego kinoteatru) pozostanie 
własnością gminy i zostanie przekazany nieodpłatnie 
w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu 
i Rekreacji. W budynku tym będzie prowadzona działal-
ność statutowa Ośrodka, która zostanie rozszerzona 
o prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej. Przewi-
duje się, że część pomieszczeń (przechowalnia i miejsca 
magazynowe oraz miejsce spotkań turystów i zaplecze 
gastronomiczne) zostanie przekazana przez MOKSiR 
podmiotom gospodarczym.

Pozostałe wytworzone mienie również zostanie przeka-
zane nieodpłatnie w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Z.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Z. od 
1 stycznia 2009 r. (czyli przed zakończeniem rzeczowej 
realizacji projektu, która jest przewidziana na rok 2011) 
będzie samorządową instytucją kultury (...).

Działalność ośrodka nie będzie stanowić działalności go-
spodarczej i nie będzie on nastawiony na osiąganie zysku. 
Ośrodek będzie jedynie prowadził w ramach usług komu-
nalnych działalność gospodarczą w celu uzyskania środ-
ków na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Ośrod-
ka zgodnie z celami statutowymi.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Z. w Cen-
trum Informacji Turystycznej oraz na pozostałym wytwo-
rzonym mieniu będzie realizował zadania własne gminy 
(...).

Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa O. na la-
ta 2007–2013.

Zarejestrowanym podatnikiem VAT jest Urząd Miejski 
w Z., który w składanych przez siebie deklaracjach VAT-7 
rozlicza czynności opodatkowane w imieniu gminy, która 
nie jest zarejestrowana odrębnie do VAT (...).

Pytanie:
Czy gminie przysługuje prawo do odliczenia bądź zwro-

tu podatku przy realizacji projektu utworzenia Regionalne-
go Centrum Turystycznego?

(...)
Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia 

podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez nie-
go tzw. przesłanek pozytywnych (m.in. tego, że zakupy 
będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodat-
kowanych) oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, 
określonych w art. 88 ustawy.

Należy zauważyć, że jednostki samorządu terytorialne-
go, takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi 
niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finan-

sów publicznych, a zatem nie korzystają z wyłączenia 
z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy 
o VAT, lecz są objęte zwolnieniem (...).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czyn-
ności związane z wykonywaniem zadań publicznych na-
łożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu 
własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki 
samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wy-
konywanych na podstawie zawartych umów cywilno-
prawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 
ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu 
własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast 
zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania 
gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne 
obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym udo-
stępnianie terenów rekreacyjnych i budowanie urządzeń 
sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cytowanej ustawy o samo-
rządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jed-
nostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi 
podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi 
(art. 9 ust. 1 cytowanej ustawy).

(...)
Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednost-

ką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samo-
rządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespo-
łem osób i środków służących do pomocy organowi 
administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocni-
czą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi 
techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę niero-
zerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy 
i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów 
i usług, należy stwierdzić, że nie występuje odrębna od 
podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem 
urząd gminy, działając w imieniu gminy, realizuje zadania 
własne gminy i w tym zakresie jest zwolniony z podatku 
od towarów i usług.

(...)
W myśl powyższych przepisów nabywane towary i usłu-

gi, związane z realizacją ww. projektu, nie służą czynnoś-
ciom opodatkowanym, ponieważ gmina jako jednostka sa-
morządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie 
czynności związanych z wykonywaniem zadań publicz-
nych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym nie 
przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należ-
nego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur 
dokumentujących nabycie towarów i usług związanych 
z realizacją przedmiotowego zadania.

Z wniosku wynika ponadto, że gmina Z. nie będzie pro-
wadziła na wytworzonym mieniu działalności opodatko-
wanej. Po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu bu-
dynek powstałego Centrum Informacji Turystycznej oraz 
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pozostałe wytworzone mienie zostaną przekazane nieod-
płatnie w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Z.

W tym miejscu należy zauważyć, że oddanie nierucho-
mości w trwały zarząd jest dokonywane w drodze decyzji 
przez właściwy organ. Nieruchomości stanowiące przed-
miot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego 
jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w drodze 
decyzji w trwały zarząd (będący formą prawną władania 
nieruchomością) odpowiedniej jednostce organizacyjnej 
na czas oznaczony lub nieoznaczony.

(...)
Reasumując, skoro nabywane towary i usługi, związane 

z realizacją projektu inwestycyjnego: Utworzenie Regio-
nalnego Centrum Turystycznego, nie służą czynnościom 
opodatkowanym, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nali-
czonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie 
towarów i usług związanych z realizacją tego projektu. 
Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do 
zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 
ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku pra-
wa do odliczenia podatku naliczonego należało uznać za 
prawidłowe.

(...)
Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są 

kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników co 
do możliwości zaliczania wartości podatku od towarów 
i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie do-
konać oceny, czy podatek naliczony przy nabyciu towarów 
i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego po-
datnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony 
w trybie przewidzianym przepisami o podatku od towarów 
i usług. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć 
zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze 
środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i prze-
pisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej in-
terpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu 
kwalifikacji, czy VAT w tej sytuacji może być kosztem kwa-
lifikowanym.

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 marca 
2014 r. (sygn. IPPP2/443-155/14-2/KOM).

PRZYKŁAD

Gmina Z realizuje projekt i jest jego jedynym benefi-
cjentem. Część prac zleciła podwykonawcom wy-
branym w drodze procedury zamówień publicz-
nych. Jednostki te mają prawo do odliczenia 
podatku. Możliwości takiej nie ma jednak gmina, 
która ostatecznie ponosi koszty VAT, opłacając fak-
tury wystawione przez swoich podwykonawców. 
W tym przypadku VAT dla gminy Z jest wydatkiem 
kwalifikowanym.

PRZYKŁAD

Gmina Y zleciła wykonanie części zadań swojemu za-
kładowi budżetowemu, który ma możliwość odzyska-
nia VAT. Zakład budżetowy ma prawo do odliczenia 
VAT z faktur zakupowych, w związku z czym VAT nie 
kwalifikuje się do wsparcia. Natomiast w przypadku 
wydatków poniesionych przez gminę Y w ramach re-
alizacji projektu VAT jest kwalifikowany.

PRZYKŁAD

Spółka komunalna A zarządzająca miejskimi środka-
mi transportu realizuje projekt dofinansowany środ-
kami unijnymi. Świadczone przez spółkę A usługi 
transportu podlegają opodatkowaniu VAT, co skutku-
je odliczaniem podatku od zakupów przez tę spółkę. 
W związku z tym spółka nie ma możliwości zalicze-
nia VAT do kosztów kwalifikowanych.

VAT jako koszt kwalifikowany 
niesłużący sprzedaży z VAT

Warto zwrócić uwagę, że możliwość zaliczania VAT do 
kosztów kwalifikowanych dotyczy także podmiotów, któ-
re są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Jeśli ze wzglę-
du na specyfikę inwestycji czynności opodatkowane nie 
wystąpią, czyli nie wystąpi żaden podatek należny zwią-
zany bezpośrednio z eksploatacją inwestycji, to VAT może 
być kosztem kwalifikowanym zwróconym w ramach po-
mocy.

Jednostki nie mogą zaliczyć VAT do kosztów kwalifi-
kowanych, jeśli przysługuje im prawo do obniżenia kwo-
ty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tyl-
ko i wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi są 
wykorzystywane do wykonywania czynności opodatko-
wanych. Przy czym są to wyłącznie czynności ze stawka-
mi VAT.

PRZYKŁAD

Gmina realizowała różnego rodzaju inwestycje, 
np. budowę drogi, wodociągu, kanalizacji, hali spor-
towej. Po zakończeniu realizacji inwestycji gmina 
przekazała je swoim zakładom (spółkom) komunal-
nym czy innym podmiotom.
Przekazanie to miało formę:
■  nieodpłatnego przeniesienia prawa własności 

(np. darowizny),
■  oddania w bezpłatne użytkowanie (nieodpłatna 

usługa),
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■  trwałego zarządu (czynność potwierdzana decyzją 
administracyjną, niemająca charakteru cywilno-
prawnego).

Nieodpłatne przekazania zazwyczaj nie są przedmio-
tem opodatkowania VAT. A zatem VAT należny nie 
wystąpi w związku z żadną z wymienionych wyżej in-
westycji, ponieważ wszystkie zostały przekazane nie-
odpłatnie. VAT naliczony znajdujący się w kosztach 
tych inwestycji może być więc kosztem kwalifikowa-
nym.

Jednak czynnościami niepodlegającymi VAT są nie tylko 
transakcje nieodpłatne, ale także niektóre transakcje od-
płatne. Przykładami transakcji, które są odpłatne, ale nie 
podlegają VAT, są m.in.:
■ czynności prawnie nieskuteczne, tj. karalne,
■ czynności publicznoprawne,
■ czynności sankcyjne typu odszkodowawczego,
■ czynności jednorazowe itp.

PRZYKŁAD

Gmina realizowała różnego rodzaju inwestycje, 
np. budowała drogę, wodociąg, kanalizację, halę 
sportową. Po zakończeniu realizacji inwestycji gmina 
odpłatnie przekazała je swoim zakładom (spółkom) 
komunalnym czy innym podmiotom.
Przekazanie inwestycji miało formę:
■  odpłatnego przeniesienia prawa własności 

(np. sprzedaży),
■  oddania w odpłatne użytkowanie (np. odpłatna 

usługa najmu, dzierżawy lub inna o podobnym cha-
rakterze).

W związku z tym, że odpłatne przekazanie, co do za-
sady, jest przedmiotem opodatkowania, wystąpi VAT 
należny. W niniejszym przykładzie VAT należny wy-
stąpi od przekazania drogi, wodociągu, kanalizacji 
i hali sportowej.
W takiej sytuacji VAT naliczony od faktur zakupo-
wych dotyczący realizowanych inwestycji nie może 
być kosztem kwalifikowanym.

W Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów 
nr 6/2006 także zwrócono uwagę na to, że przed rozpo-
częciem jakiejkolwiek inwestycji konieczne jest przepro-
wadzenie analizy, czy nie byłoby lepiej dla korzystającego 
z pomocy zrealizowanie inwestycji w całości na własny 
rachunek, a następnie przekazanie jej w nieodpłatne użyt-
kowanie.

Przy dokonywaniu zakupów inwestycyjnych, a następ-
nie wykorzystaniu ich do wykonywania czynności zwol-
nionych od VAT, należny podatek od towarów i usług nie 
występuje. A zatem jednostka korzystająca z funduszy 
unijnych w celu dokonywania zakupów inwestycyjnych 

nie nabywa prawa do obniżenia kwoty podatku należne-
go o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym VAT 
od tych zakupów, których celem jest dostarczanie towa-
rów czy świadczenie usług przedmiotowo zwolnionych 
z opodatkowania VAT, może stanowić koszt kwalifi-
kowany.

VAT jako koszt kwalifikowany 
służący tylko w części 
sprzedaży nieobjętej VAT

W praktyce często się zdarza, że jednostka wykonuje 
czynności zarówno opodatkowane, jak i nieopodatkowa-
ne VAT. Dokonując zakupów inwestycyjnych, jednostka 
powinna określić, jaka część będzie służyć uzyskiwaniu 
należności opodatkowanych VAT, a jaka będzie służyć 
działalności zwolnionej od VAT lub niepodlegającej VAT.

VAT naliczony od zakupów może stanowić koszt kwalifi-
kowany tylko i wyłącznie w części odpowiadającej ponie-
sionym nakładom na towary czy usługi przedmiotowo 
zwolnione lub niepodlegające VAT. W części odpowiadają-
cej poniesionym nakładom na towary czy usługi opodatko-
wane tym podatkiem naliczony VAT nie może więc stano-
wić kosztu kwalifikowanego.

PRZYKŁAD

Gmina wyremontowała szkołę oraz salę gimna-
styczną będącą odrębnym budynkiem. Na remont 
pozyskała środki z funduszy unijnych. Jednostka 
ma zamiar wykorzystywać salę gimnastyczną 
w części także do celów opodatkowanych VAT we-
dług stawki 23% (odpłatne wynajmowanie na róż-
nego typu imprezy rozrywkowe, tj. wesela, za-
bawy).
W związku z wykorzystywaniem sali gimnastycznej 
(nawet tylko w części) do celów opodatkowanych 
podatkiem od towarów i usług VAT naliczony od wy-
datków remontowych nie będzie mógł być uznany 
za koszt kwalifikowany. W związku z tym gmina bę-
dzie mogła zaliczyć do kosztów kwalifikowanych 
podatek naliczony i zapłacony jedynie za faktury 
dotyczące remontu szkoły. Remont szkoły jest bo-
wiem związany z celami edukacyjnymi szkoły. Jako 
że edukacja jest zwolniona przedmiotowo od VAT, 
naliczony VAT od zakupów związanych z remontem 
szkoły (VAT w materiałach i usługach budowlanych) 
nie może być przedmiotem prawa do odliczeń 
i zwrotów VAT.

Dokonując analizy pod kątem możliwości zaliczenia 
VAT do kosztów kwalifikowanych, jednostka powinna 
przewidzieć wszelkie możliwe sytuacje, które mogą się 
wydarzyć w przyszłości. Na przykład gmina wybuduje 
halę sportową, której w początkowym okresie nie zamie-
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rza wykorzystywać w celach opodatkowanych podat-
kiem od towarów i usług, ale w późniejszym okresie hala 
ta może zostać np. wynajęta do organizacji koncertu czy 
wesela. Gmina nabędzie wtedy prawo do odliczenia 
VAT, ale podatek ten nie może stanowić kosztu kwalifi-
kowanego, co będzie się wiązało z koniecznością zwrotu 
VAT zaliczonego do kosztów kwalifikowanych.

Dotacje do ceny sprzedaży a VAT

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów 
i usług podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem 
jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona 
o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje 
zaś całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby 
trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, sub-
wencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające 
bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów 
dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, 
pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Taki zapis w ustawie oznacza, że otrzymana kwota do-
tacji jest kwotą brutto, a podatek należny od tej dotacji 
trzeba liczyć rachunkiem „w stu”. Przykładem tego typu 
dotacji są dopłaty do ceny leków.

Przy tego typu dopłatach otrzymanych przez jednostkę 
ustawodawca określił, że obowiązek podatkowy powsta-
je z chwilą uznania rachunku bankowego po dat nika. 
W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika 
zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o po-
dobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje 
w tej części.

A zatem przy sprzedaży leków refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązek podatkowy 
w VAT powstaje w dwóch różnych terminach:
■ z chwilą wydania towaru od kwoty zapłaconej przez 

klienta,
■ z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika 

kwotą otrzymanej refundacji z NFZ od kwoty refun-
dacji.
Natomiast gdy dotacja nie ma bezpośredniego wpływu 

na cenę sprzedaży jednostki, otrzymanie dotacji nie wy-
wołuje żadnych skutków prawnych w VAT.

Podatek dochodowy

W przypadku otrzymania przez jednostkę pomocy 
przeznaczonej na inwestycje wydatki poniesione na pro-
jekty objęte dotacją nie stanowią kosztów uzyskania 
przychodów. Za koszty uzyskania przychodów nie uwa-
ża się więc odpisów amortyzacyjnych w części wartości 
inwestycji, która została zrefundowana środkami unij-
nymi. Jednocześnie otrzymane środki jako zwrot wydat-
ków (które nie były zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów) nie są przychodami podatkowymi.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych do przychodów nie zalicza się m.in. war-

tości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie 
rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych 
lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub 
współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jed-
nostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rzą-
dowych lub ze środków pochodzących od rządów państw 
obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynaro-
dowych instytucji finansowych, w ramach rządowych 
programów.

Nie są przychodami także otrzymane środki stanowią-
ce zwrot wydatków poniesionych na inwestycje.

Zwolnione przedmiotowo z opodatkowania są także 
zgodnie z zapisami ustawy:
■ dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinanso-

wanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Spe-
cjalnego Przedakcesyjnego Programu na rzecz Rolnic-
twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD),

■ dochody uzyskane przez podatników od rządów 
państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 
międzynarodowych instytucji finansowych, pocho-
dzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także 
ze środków z programów ramowych badań, rozwoju 
technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z pro-
gramów NATO, przyznanych na podstawie jedno-
stronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi pańs-
twami, organizacjami lub instytucjami przez Radę 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego mi-
nistra lub agencje rządowe; w tym również w przy-
padkach, gdy przekazanie tych środków jest dokony-
wane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do 
rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicz-
nej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.
Warto zwrócić uwagę, że wydatki sfinansowane z do-

chodów, które nie stanowiły przychodów lub były zwol-
nione od podatku, nie stanowią kosztów uzyskania.

Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpi-
sów amortyzacyjnych w części wartości inwestycji, która 
została zrefundowana. Zgodnie z zapisami ustaw podat-
kowych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów od-
pisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, która odpowiada poniesio-
nym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we włas nym 
zakresie tych środków lub wartości niematerialnych 
i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania po-
datkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi 
w jakiejkolwiek formie.

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 7 pkt 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Par-

lamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchyla-
jącego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,

■ art. 29a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 312),

■ art. 12 ust. 4 pkt 6a i 14, art. 17 ust. 1 pkt 14a, 21 i 23 ustawy 
z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851). 
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WESZŁY W ŻYCIE
10 sierpnia 2014 r.
DEREGULACJA
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. 
o ułatwieniu dostępu do wykony-
wania niektórych zawodów 
regulowanych

10 sierpnia 2014 r. weszła w życie 
II transza deregulacji (82 zawody tech-
niczne i 9 dotyczących finansów). Z naj-
ważniejszych dla naszych Czytelników 
zmian należy wymienić przede wszyst-
kim zmiany w ustawie o rachunkowości, 
mające na celu ułatwienie dostępu do 
usługowego prowadzenia ksiąg rachun-
kowych. Istotą zmian jest likwidacja 
procesu wydawania certyfikatu księgo-
wego przez Ministra Finansów, upraw-
niającego do usługowego prowadzenia 
ksiąg. Do postępowań w sprawach o wy-
danie certyfikatu księgowego wszczę-
tych przed dniem wejścia w życie niniej-
szej ustawy stosuje się przepisy 
dotychczasowe. Osoby, które uzyskały 
certyfikaty księgowe wydane przez mi-
nistra właściwego do spraw finansów 
publicznych, mogą się nimi nadal posłu-
giwać, ale jedynie w celu poświadczenia 
swoich kwalifikacji zawodowych.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
wprowadziło już od 2009 r. własny sys-
tem certyfikacyjny, który po wejściu 
w życie zmian może mieć znaczenie mar-
ketingowe. W prawodawstwie pozosta-
wiono jedynie niewielkie ograniczenia 
w dostępie do zawodu, które sprawiają, 
że praktycznie każdy zainteresowany 
może zajmować się usługowym prowa-
dzeniem ksiąg i ewidencji. Osoba prowa-
dząca taką działalność:
■ musi mieć pełną zdolność do czynno-

ści prawnych,
■ nie może być skazana prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo prze-
ciwko wiarygodności dokumentów, 
mieniu, obrotowi gospodarczemu, ob-
rotowi pieniędzmi i papierami warto-
ściowymi, za przestępstwo skarbowe 
lub za naruszenie obowiązków w za-
kresie prowadzenia ksiąg i sporządza-
nia sprawozdań finansowych,

■ powinna posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej za szko-
dy wyrządzone w związku z działal-

nością prowadzenia ksiąg (wymóg 
ten obowiązuje również obecnie).
W ustawie o rachunkowości ustalono 

ponadto, że kierownik jednostki ponosi 
odpowiedzialność za wykonywanie obo-
wiązków w zakresie rachunkowości 
określonych ustawą, w tym z tytułu nad-
zoru, również w przypadku gdy określo-
ne obowiązki w zakresie rachunkowości 
– z wyłączeniem odpowiedzialności za 
przeprowadzenie inwentaryzacji w for-
mie spisu z natury – zostaną powierzone 
innej osobie lub przedsiębiorcy za ich 
zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności 
przez inną osobę lub przedsiębiorcę po-
winno być stwierdzone w formie pisem-
nej. W przypadku gdy kierownikiem jed-
nostki jest organ wieloosobowy, a nie 
została wskazana osoba odpowiedzialna, 
odpowiedzialność ponoszą wszyscy 
członkowie organu kolegialnego.

W zakresie zawodu doradcy podatko-
wego zmniejszono zakres czynności do-
radztwa podatkowego zastrzeżonych 
obecnie jedynie dla określonych grup 
podmiotów. Prawie całkowicie zderegu-
lowano usługi m.in.: udzielanie podatni-
kom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu 
ich obowiązków podatkowych i celnych 
oraz w sprawach egzekucji administra-
cyjnej związanej z tymi obowiązkami, 
prowadzenie ksiąg rachunkowych, po-
datkowych i innych ewidencji, sporzą-
dzanie zeznań i deklaracji podatkowych 
oraz udzielanie pomocy w tym zakresie.

Ponadto deregulacji podlegają zawo-
dy związane z:
 1.  prowadzeniem działalności agenta 

ubezpieczeniowego, brokera ubez-
pieczeniowego lub reasekuracyjne-
go oraz aktuariusza,

 2.  badaniem sprawozdań finansowych 
(biegli rewidenci),

 3.  kierowaniem robotami budowlany-
mi oraz projektowaniem,

 4.  wykonywaniem prac podwodnych,
 5.  obsługą celną (agenci celni),
 6.  prowadzeniem gier hazardowych,
 7.  wyceną pojazdów (rzeczoznawcy) 

i diagnostyką,
 8.  transportem lotniczym,
 9.  ruchem kolejowym w metrze,
10.  żeglugą krajową i rybołówstwem 

morskim,
11.  diagnostyką,

12.  urbanistyką (zniesiono zupełnie sa-
morząd zawodowy urbanistów).

Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
mogą zachować moc obowiązującą do 
czasu uchwalenia zmian, nie dłużej jed-
nak niż przez okres 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie omawianej ustawy.
Dz.U. z 2014 r. poz. 768

12 sierpnia 2014 r.
PODATKI
Rozporządzenie Ministra Finan-
sów z dnia 23 lipca 2014 r. 
w sprawie zaniechania poboru 
podatku dochodowego od 
niektórych dochodów podatni-
ków podatku dochodowego od 
osób fizycznych i podatku 
dochodowego od osób prawnych

Na mocy rozporządzenia zarządzono 
zaniechanie poboru podatku dochodowe-
go od osób fizycznych i podatku dochodo-
wego od osób prawnych od dochodów 
uzyskanych przez podatników mających 
miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z tytułu nieodpłatnego nabycia:
1)  środków trwałych lub wartości nie-

materialnych i prawnych, w tym 
uzyskanych informacji w dziedzinie 
przemysłowej, handlowej lub nauko-
wej (know-how),

2)  prawa do używania środków trwałych 
lub wartości niematerialnych i praw-
nych, w tym uzyskanych informacji 
w dziedzinie przemysłowej, handlo-
wej lub naukowej (know-how), na 
podstawie umowy użyczenia lub umo-
wy o podobnym charakterze,

3)  usług szkoleniowych w następstwie 
wykonywania niektórych umów off-
setowych.

Zaniechanie dotyczy również podatni-
ków mających miejsce zamieszkania, sie-
dzibę lub zarząd w Polsce, w przypadku 
nieodpłatnego nabycia wartości, praw 
lub usług, określonych powyżej, od po-
datników, o których mowa w tym przepi-
sie, lub za ich pośrednictwem, jeżeli te 
wartości, prawa lub usługi zostaną prze-
znaczone wyłącznie na cele wojskowe. 
Zaniechanie ma zastosowanie do docho-
dów uzyskanych od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
Dz.U. z 2014 r. poz. 994

Opracował Adam Malinowski



Wskaźniki i stawki

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  31–32  (845–846)64 www.pgp.infor.pl

STAN PRAWNY NA 19 SIERPNIA 2014 R.

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

Lipiec 2014 r. 4,1609 62 413,5 zł 124/A/NBP/2014

Czerwiec 2014 r. 4,1420 62 130 zł 104/A/NBP/2014

Maj 2014 r. 4,1994 62 991 zł 083/A/NBP/2014

Kwiecień 2014 r. 4,1713 62 569,5 zł 062/A/NBP/2014

Marzec 2014 r. 4,1602 62 403 zł 041/A/NBP/2014

Luty 2014 r. 4,2368 63 547,5 zł 021/A/NBP/2014

Styczeń 2014 r. 4,1472 62 208 zł 251/A/NBP/2013

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1650).

RYCZAŁTY SAMOCHODOWE – STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU 
POJAZDU

Okres obowiązywania
Samochód osobowy o pojemności skokowej

do 900 cm3 powyżej 900 cm3

Od 14 listopada 2007 r. 0,5214 zł 0,8358 zł

Okres obowiązywania Motocykl Motorower

Od 14 listopada 2007 r. 0,2302 zł 0,1382 zł

Podstawa prawna: 

■ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motoro-
werów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271; 
ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 61, poz. 308).

RYCZAŁTY SAMOCHODOWE – LIMIT MIESIĘCZNY
Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

Limit miesięczny 
(w km)

Wysokość ryczałtu
(w zł)

Kwota zmniejszenia 
za każdy dzień

(w zł)

1 2 3

100 52,14 2,37

150 78,21 3,56

200 104,28 4,74

250 130,35 5,93

1 2 3

300 156,42 7,11

350 182,49 8,30

400 208,56 9,48

450 234,63 10,67

500 260,70 11,85

550 286,77 13,04

600 312,84 14,22

650 338,91 15,41

700 364,98 16,59

1500 782,10 35,55

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

Limit miesięczny
(w km)

Wysokość ryczałtu
(w zł)

Kwota zmniejszenia 
za każdy dzień

(w zł)

100 83,58 3,80

150 125,37 5,70

200 167,16 7,60

250 208,95 9,50

300 250,74 11,40

350 292,53 13,30

400 334,32 15,20

450 376,11 17,10

500 417,90 19,00

550 459,69 20,90

600 501,48 22,79

650 543,27 24,69

700 585,06 26,59

1500 1253,70 56,99

Motocykl

Limit miesięczny
(w km)

Wysokość ryczałtu
(w zł)

Kwota zmniejszenia 
za każdy dzień 

(w zł)

1 2 3

100 23,02 1,05

150 34,53 1,57

200 46,04 2,09

250 57,55 2,62

300 69,06 3,14

350 80,57 3,66

400 92,08 4,19

450 103,59 4,71

500 115,10 5,23

550 126,61 5,76

600 138,12 6,28
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1 2 3

650 149,63 6,80

700 161,14 7,32

1500 345,30 15,70

Motorower

Limit miesięczny
(w km)

Wysokość ryczałtu
(w zł)

Kwota zmniejszenia 
za każdy dzień

(w zł)

1 2 3

100 13,82 0,63

150 20,73 0,94

200 27,64 1,26

1 2 3

250 34,55 1,57

300 41,46 1,88

350 48,37 2,20

400 55,28 2,51

450 62,19 2,83

500 69,10 3,14

550 76,01 3,46

600 82,92 3,77

650 89,83 4,08

700 96,74 4,40

1500 207,30 9,42

Kwoty podane w tabeli stanowią maksymalne stawki ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Kwotę ustalonego ryczałtu 
zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności oraz podró-
ży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin.

Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów

Pracownik zatrudniony

Samochód osobowy

Motocykl Motorowero poj. skok. 
do 900 cm3

o poj. skok. 
pow. 900 cm3

w miejscowości do 100 tys. mieszkańców
(limit kilometrów 300)

156,42 250,74 69,06 41,46

w miejscowości ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców
(limit kilometrów 500)

260,70 417,90 115,10 69,10

w miejscowości ponad 500 tys. mieszkańców 
(limit kilometrów 700)

364,98 585,06 161,14 96,74

w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych 
(limit kilometrów 1500)

782,10 1253,70 345,30 207,30

w służbie ratowniczej i innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia 
klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej 

(limit kilometrów 3000)

1564,20 2507,40 690,60 414,60

Podstawa prawna: 

■ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271; ost. zm. Dz.U. 
z 2011 r. nr 61, poz. 308).

PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU

Rodzaj świadczenia Zasady rozliczenia podróży służbowych

1 2

Dieta Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę:
– 0 zł za podróż trwającą poniżej 8 godzin
– 15,00 zł za podróż trwającą od 8 do 12 godzin
– 30,00 zł za podróż trwającą powyżej 12 do 24 godzin
Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę:
– 30,00 zł za każda dobę
– 15,00 zł za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin
– 30,00 zł za każdą rozpoczętą dobę ponad 8 godzin
Dieta nie przysługuje:
1)  za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przy-

padkach, o których mowa w § 10 rozporządzenia;
2)  jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
Pełną wysokość diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że 
każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie – 25% diety;
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2) obiad – 50% diety;
3) kolacja – 25% diety.
W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyży-
wienie, zmniejszenie wysokości diety stosuje się odpowiednio.

Zwrot kosztów przejazdów Udokumentowana cena biletu środka transportu, wraz ze związanymi opłatami dodatkowymi, 
z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, 
z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem oso-
bowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku 
pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości:
ilość przejechanych kilometrów × stawka za 1 km przebiegu (stawka nie może być wyższa niż okreś-
lona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.)

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

Zwrot kosztów dojazdów środkami komu-
nikacji miejscowej

6,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.
Ryczałt nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów oraz gdy na wniosek pracow-
nika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komu-
nikacji miejscowej.

Zwrot innych udokumentowanych wydatków Inne wydatki związane z podróżą służbową są zwracane na podstawie przedstawionych rachunków.

Podstawa prawna: 

■ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).

PODRÓŻE SŁUŻBOWE POZA GRANICAMI KRAJU

Rodzaj świadczenia Zasady zwrotu wydatków związanych z zagraniczna podróżą służbową

1 2

Dieta Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. Stawki znajdują się 
w tabeli nr 2. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodaw-
ca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.
Obliczanie należności z tytułu diet:
– każda pełna doba podróży – dieta w pełnej wysokości;
– niepełna doba podróży trwająca do 8 godzin – 1/3 diety;
– niepełna doba podróży trwająca ponad 8 do 12 godzin – 1/2 diety;
– niepełna doba podróży trwająca ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości.
25% diety przysługuje pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłat-
ne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety.
Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy 
posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie – 15% diety;
2) obiad – 30% diety;
3) kolacja – 30% diety.
W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyży-
wienie, zmniejszenie diety stosuje się odpowiednio.
Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, 
dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje 
wyrównanie do wysokości należnej diety.
Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicz-
nej pracownikowi przysługuje 25% diety.

Zwrot kosztów przejazdów Udokumentowana cena biletu środka transportu, wraz ze związanymi opłatami dodatkowymi, 
z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, 
z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
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Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem 
osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypad-
ku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości:
ilość przejechanych kilometrów × stawka za 1 km przebiegu (stawka nie może być wyższa niż okreś-
lona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.)

Zwrot kosztów noclegów Za nocleg pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w grani-
cach ustalonego na ten cel limitu określonego w poszczególnych państwach (tabela nr 2).
W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% 
limitu za nocleg. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.
W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, 
stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit.
Zwrot kosztów noclegu nie przysługuje, gdy pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracow-
nikowi bezpłatny nocleg.

Zwrot kosztów dojazdów środkami komu-
nikacji miejscowej

Ryczałt w wysokości jednej diety przysługuje na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kole-
jowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w miejscowości docelowej za granicą oraz 
w każdej innej miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu.
W przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt 
w wysokości 50% diety.
Ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczęta dobę pobytu w podróży przysługuje pracowni-
kowi na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.
Ryczałty nie przysługują, jeżeli:
1)  odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem 

lub motorowerem;
2) ma zapewnione bezpłatne dojazdy;
3) nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty.

Zwrot kosztów przewozu samolotem ba-
gażu

Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wa-
dze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż zagraniczna 
trwa ponad 30 dni lub jeżeli państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie.

Zwrot kosztów leczenia W przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot 
udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.
Zwrot kosztów następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych udzielo-
nych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europej-
skiej, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty 
zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty nabycia protez ortopedycznych, denty-
stycznych lub okularów.
W razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

Zwrot innych wydatków Pracownikowi, który w czasie podróży poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, 
okreś lone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości.

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

Lp. Państwo Waluta
Kwota 
diety

Kwota 
limitu 

na nocleg

1 2 3 4 5

1 Afganistan EUR 47 140

2 Albania EUR 41 120

3 Algieria EUR 50 200

4 Andora jak w Hiszpanii

5 Angola USD 61 180

6 Arabia Saudyjska EUR 45 180

7 Argentyna USD 50 150

8 Armenia EUR 42 145

9 Australia AUD 88 250

10 Austria EUR 52 130

1 2 3 4 5

11 Azerbejdżan EUR 43 150

12 Bangladesz USD 50 120

13 Belgia EUR 48 160

14 Białoruś EUR 42 130

15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100

16 Brazylia EUR 43 120

17 Bułgaria EUR 40 120

18 Chile USD 60 120

19 Chiny EUR 55 170

20 Chorwacja EUR 42 125

21 Cypr EUR 43 160

22 Czechy EUR 41 120
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23 Dania DKK 406 1300

24 Egipt USD 55 150

25 Ekwador USD 44 110

26 Estonia EUR 41 100

27 Etiopia USD 55 300

28 Finlandia EUR 48 160

29 Francja EUR 50 180

30 Grecja EUR 48 140

31 Gruzja EUR 43 140

32 Hiszpania EUR 50 160

33 Indie EUR 38 190

34 Indonezja EUR 41 110

35 Irak USD 60 120

36 Iran EUR 41 95

37 Irlandia EUR 52 160

38 Islandia EUR 56 160

39 Izrael EUR 50 150

40 Japonia JPY 7532 22 000

41 Jemen USD 48 160

42 Jordania EUR 40 95

43 Kambodża USD 45 100

44 Kanada CAD 71 190

45 Katar EUR 41 200

46 Kazachstan EUR 41 140

47 Kenia EUR 41 150

48 Kirgistan USD 41 150

49 Kolumbia USD 49 120

50 Kongo, Demokratyczna Repu-
blika Konga

USD 66 220

51 Korea Południowa EUR 46 170

52 Koreańska Republika Ludowo-
-Demokratyczna

EUR 48 170

53 Kostaryka USD 50 140

54 Kuba EUR 42 110

55 Kuwejt EUR 39 200

56 Laos USD 54 100

57 Liban USD 57 150

58 Libia EUR 52 100

59 Liechtenstein jak w Szwajcarii

60 Litwa EUR 39 130

61 Luksemburg jak w Belgii

62 Łotwa EUR 57 132

63 Macedonia EUR 39 125

64 Malezja EUR 41 140

65 Malta EUR 43 180

66 Maroko EUR 41 130

67 Meksyk USD 53 140

1 2 3 4 5

68 Mołdowa EUR 41 85

69 Monako jak we Francji

70 Mongolia EUR 45 140

71 Niderlandy EUR 50 130

72 Niemcy EUR 49 150

73 Nigeria EUR 46 240

74 Norwegia NOK 451 1500

75 Nowa Zelandia USD 58 180

76 Oman EUR 40 240

77 Pakistan EUR 38 200

78 Palestyńska Władza Narodowa jak w Izraelu

79 Panama USD 52 140

80 Peru USD 50 150

81 Portugalia EUR 49 120

82 Republika Południowej Afryki USD 52 275

83 Rosja EUR 48 200

84 Rumunia EUR 38 100

85 San Marino jak we Włoszech

86 Senegal EUR 44 120

87 Republika Serbii
i Republika Czarnogóry

EUR 40 100

88 Singapur USD 56 230

89 Słowacja EUR 43 120

90 Słowenia EUR 41 130

91 Stany Zjednoczone Ameryki 
(USA), w tym:

USD 59 200

– Nowy Jork
– Waszyngton

350
300

92 Syria USD 50 150

93 Szwajcaria CHF 88 200

94 Szwecja SEK 459 1800

95 Tadżykistan EUR 41 140

96 Tajlandia USD 42 110

97 Tanzania USD 53 150

98 Tunezja EUR 37 100

99 Turcja USD 53 173

100 Turkmenistan EUR 47 90

101 Ukraina EUR 41 180

102 Urugwaj USD 50 80

103 Uzbekistan EUR 41 140

104 Wenezuela USD 60 220

105 Węgry EUR 44 130

106 Wielka Brytania GBP 35 200

107 Wietnam USD 53 160

108 Włochy EUR 48 174

109 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100

110 Zimbabwe EUR 39 90
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111 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 200

112 Państwa inne niż wymienione 
w lp.1–111

EUR 41 140

 Przy podróżach do:
– Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,

– Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,
– Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.

Podstawa prawna: 

■ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnio-
nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z ty-
tułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW
Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Składki należne za okres
Podstawa wymiaru składek 

na ubezpieczenia społeczne

Składka na ubezpieczenia społeczne

Emerytalne 
19,52%

Rentowe
8%

Chorobowe
2,45%

Od 1.01.2014 r. 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od pozio-
mu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 1.04.2012 r. od 0,67% do 3,86%.

Podstawa prawna:

■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598), 
■ ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637).

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRZEDSIĘBIORCÓW (TAKŻE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)
Składka ustalana jest raz do roku, na podstawie ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Okres obowiązywania Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
Składka zdrowotna 

9%

1.01.–31.12.2014 r. 3004.48 zł 270,40 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 619).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Okres obowiązywania: 2014 r.

Podstawa wymiaru składek Rodzaj ubezpieczenia Stawka (%) Kwota (w zł) Podstawa prawna

504,00 zł

Emerytalne 19,52 98,38

Dz.U. z 2013 r., poz. 1074Rentowe 8 40,32

Chorobowe 2,45 12,35

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być 
niższe niż:

czerwiec 2014 r. – sierpień 2014 r.

Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia
Sposób finansowania

płatnik ubezpieczony

1 2 3 4 5

I 155,81 zł

emerytalne 15,21 zł 14,93 zł

rentowe 10,31 zł 2,34 zł

chorobowe – 3,82 zł

II 194,77 zł

emerytalne 19,01 zł 19,01 zł

rentowe 12,66 zł 2,92 zł

chorobowe – 4,77 zł
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III 233,72 zł

emerytalne 22,81 zł 22,81 zł

rentowe 15,19 zł 3,51 zł

chorobowe – 5,73 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu 
zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,67% do 3,86%.

Podstawa prawna:

■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598), 
■ rozporządzenie z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 232).

FINANSOWANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW
Stopa składki

(liczona od podstawy wymiaru)

Ubezpieczenie emerytalne
19,52%

Ubezpieczenie rentowe 
8%

Ubezpieczenie 
chorobowe

2,45%

Ubezpieczenie 
wypadkowe

od 0,67% do 3,86%

Pracownik 
9,76%

Pracodawca
9,76%

Pracownik 
1,50%

Pracodawca
6,50%

Pracownik
2,45%

Pracodawca
od 0,67% do 3,86%

Podstawa prawna:

■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598), 
■ ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637),
■ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie 
społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 878).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH
Od 1 września 2013 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stano-
wi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 
składek. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop 
wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym jest kwota odpowiadająca wysokości 
specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Okres obowiązywania
60% prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego
75% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia
Wysokość specjalnego 
zasiłku opiekuńczego

1.01.2014 – 31.12.2014 2247,60 zł
1260 zł

520 zł
1008 zł – w pierwszym roku pracy

Podstawa prawna:

■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598), 
■ ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 619).
■ ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567).

OGRANICZENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE
Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

2014 r. 9365,00 zł M.P. z 2014 r. poz. 4

Podstawa prawna: 
■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598). 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki Podstawa prawna

9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Składka na Fundusz Pracy

2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy 
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.)

Ustawa budżetowa na rok 2014 
Dz.U. z 2014 r. poz. 162
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Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, 
o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2014

STOPY PROCENTOWE SKŁADKI WYPADKOWEJ
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpie-
czenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych:
– stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup dzia-
łalności, tzn. 1,93%.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpie-
czenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych:
1)  płatnikom, którzy przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe mieli obowiązek i przekazywali do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki 

na ubezpieczenie wypadkowe” - ZUS IWA, stopę procentową składki ustala Zakład. Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej przesyłane jest 
podatnikowi do 20 kwietnia danego roku.

2)  płatnicy, którzy nie mają obowiązku przesyłania informacji ZUS IWA, samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe 
w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą.

Grupy działalności, kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składki dla poszczególnych działalności zostały przedstawione w poniższej tabeli:

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka
Stopy procentowe 

składki (%)

1 2 3 4 5

1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usłu-
gową

A-01 9 2,53

2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 13 3,60

3 Rybactwo A-03 5 1,47

4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 14 3,86

5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 12 3,33

6 Górnictwo rud metali B-07 13 3,60

7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 7 2,00

8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 10 2,80

9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 6 1,73

10 Produkcja napojów C-11 6 1,73

11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20

12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 5 1,47

13 Produkcja odzieży C-14 3 0,93

14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 4 1,20

15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyro-
bów ze słomy i materiałów do wyplatania

C-16 9 2,53

16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 7 2,00

17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93

18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47

19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 5 1,47

20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozosta-
łych wyrobów farmaceutycznych

C-21 4 1,20

21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 6 1,73

22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 8 2,26

23 Produkcja metali C-24 10 2,80

24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 7 2,00

25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 4 1,20

26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 6 1,73

27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 7 2,00

28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 6 1,73

29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 9 2,53

30 Produkcja mebli C-31 7 2,00
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1 2 3 4 5

31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 5 1,47

32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 7 2,00

33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35 5 1,47

34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 6 1,73

35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47

36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem od-
padów; odzysk surowców

E-38 8 2,26

37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana 
z gospodarką odpadami

E-39 5 1,47

38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 7 2,00

39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 8 2,26

40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 6 1,73

41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów 
samochodowych

G-45 3 0,93

42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 4 1,20

43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodo-
wymi

G-47 3 0,93

44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 5 1,47

45 Transport wodny H-50 7 2,00

46 Transport lotniczy H-51 4 1,20

47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 6 1,73

48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47

49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 3 0,93

50 Informacja i komunikacja J 3 0,93

51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67

52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 3 0,93

53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 3 0,93

54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20

55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 4 1,20

56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz po-
została działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79 2 0,67

57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93

58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zago-
spodarowaniem terenów zieleni

N-81 5 1,47

59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82 2 0,67

60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia spo-
łeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O, U 3 0,93

61 Edukacja P 3 0,93

62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20

63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93

64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pra-
cowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby

S, T 3 0,93

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
(Dz.U. nr 251, poz. 1885 oraz Dz.U. z 2009 r. nr 59, poz. 489).
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON:
stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działal-
ności, tzn. 1,93%.
Podstawa prawna:

■ ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637), 
■ rozporządzenie z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 878).
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RODZAJE ŚWIADCZEŃ POWYPADKOWYCH
– obowiązują od 1 stycznia 2003 r.

Rodzaj świadczenia z tytułu wypadku przy pracy 
i choroby zawodowej

Osoba uprawniona do świadczenia

Zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy 
pracy lub chorobą zawodową

Świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do 
pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy

Zasiłek wyrównawczy dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu 
wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub cho-
roby zawodowej

Renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawo-
dowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną 
wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej

Dodatek pielęgnacyjny dla osoby uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego

Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii 
i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przed-
mioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

dla ubezpieczonego skierowanego przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzą-
cego

Podstawa prawna:

■ ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637). 

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ
Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których 
mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1-4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wynoszą:

730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów 
procentowych

12775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

12775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu 
zdrowia rencisty

65701 zł jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

32851 zł jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek 
lub dziecko

65701 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty, oraz 12775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

65701 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub ren-
cisty, oraz 12775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

12775 zł gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubez-
pieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

32851 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczone-
go lub rencisty, oraz 12775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego upraw-
nionego

Podstawa prawna:

■ ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637), 
■ obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 187). 

Opracował Adam Malinowski
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Zamówienia na prenumeratę:

Biuro Obsługi Klienta

 03-308 Warszawa, 

ul. Batalionu Platerówek 3 

tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, 

e-mail: bok@infor.pl

strona: www.sklep.infor.pl

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio na prze pi sa mi 

pra wa autor skie go. Wy ko ny wa nie kse ro ko pii lub powie la nie in ną 

me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy wy daw cy w ca ło ści 

lub części jest za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: VIVA, Pruszków, ul. Groblowa 5

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT,

NIP 1180093066

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji tek stów 

oraz zwro tu ma te ria łów za mó wio nych, a nie za twier dzo nych 

do dru ku. Ma te ria łów nie za mó wio nych nie zwra ca my. Nie po no si-

my od po wie dzial no ści za treść re klam za miesz czo nych na ła mach. 

Nakład  2160  egz.

W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Koszty szkolenia udziałowca
• Zawieszenie działalności gospodarczej
• Dożywotnia renta

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014) w cenie 745 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014) 

w cenie 599 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



MULTIPAKIET zawiera:

SAMOCHÓD PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

ULTIPAKIET i

Książka „Samochód po zmianach
od 1 kwietnia 2014 r.” (ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni

Mogą Państwo zadzwonić do naszych ekspertów i zadać pytanie z zakresu zmian w VAT i zmian dotyczących 
samochodu w firmie. Z pakietu 3 porad można korzystać przez 2 miesiące od zakupu Multipakietu.

TELEPORADNIĘ – pakiet 3 porad ekspertów

W publikacji krok po kroku omawiamy, jak rozliczać samochód w firmie od jego nabycia do sprzedaży. 

Dodatkowo zamieściliśmy wyjątkowo praktyczne, wypełnione wzory:  ewidencji przebiegu pojazdu, które 
podatnicy muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., jeżeli chcą odliczać pełny VAT,  ewidencji przebiegu 
pojazdu, zestawienia ponoszonych wydatków, które podatnicy muszą prowadzić, aby zaliczyć wydatki 
w koszty.

KSIĄŻKĘ „Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” – ponad 650 stron

Płyta zawiera:  Aktywne wzory ewidencji przebiegu pojazdu, miesięcznego zestawienia poniesionych 
wydatków oraz ewidencji środków trwałych, jakie muszą prowadzić podatnicy na potrzeby podatków 
dochodowych  Linki do: Programu ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego, Encyklopedii 
księgowego w wersji elektronicznej, Przewodnika po zmianach w wersji elektronicznej, Programu do rozliczania 
podróży służbowych  Aktywne wzory ewidencji, jakie podatnicy VAT muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., 
jeżeli chcą odliczać 100% VAT  Aktywne wzory faktur  Aktywne deklaracje VAT  Wideoszkolenie 

 Wideoporady i audiokomentarze ekspertów do zmian w VAT i w podatkach dochodowych  Akty prawne

PŁYTĘ CD

Program wylicza limit wydatków, jakie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w danym 
miesiącu, jeżeli prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodu, który wykorzystuje w działalności 
gospodarczej. Program wymaga stałego połączenia z internetem.

PROGRAM do ewidencji przebiegu pojazdu

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl




