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Obliczanie	wynagrodzenia	i	innych	świadczeń	
–	8	problemów	z	praktyki

Obowiązkiem pracodawcy jest m.in. prawidłowe wypłacanie 
wynagrodzenia. Przez prawidłowość wypłaty wynagrodzenia 
należy rozumieć nie tylko formę wypłaty, ale również sposób 
jego ustalania i wysokość. Zobowiązanie to dotyczy także innych 
świadczeń przysługujących pracownikowi. 

W wielu przypadkach przepisy nie regulują sposobu ustalania wysokości przy-
sługującego pracownikowi wynagrodzenia, a stanowiska urzędowe w danym za-
kresie są rozbieżne. Poniżej omówiono rozwiązania bezpieczne dla pracodawcy, 
które nie narażą go na roszczenia pracowników i nie zostaną zakwestionowane 
podczas ewentualnej kontroli. 

I.	Stosowanie	kosztów	uzyskania	przychodów	

Koszty	uzyskania	przychodów	ze	stosunku	pracy

Ustawodawca określił koszty uzyskania ze stosunku pracy, stosunku służ-
bowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w miesięcz-
nych zryczałtowanych wysokościach,  tj.  podstawowej  i  podwyższonej, oraz 
odpowiednio w normach rocznych dla jednego i wielu stosunków pracy (lub/i 
pokrewnych). 

Wysokość kosztów uzyskania przychodów w 2014 r.

Limit miesięczny Limit roczny 

111,25 zł 1335 zł –  jeżeli podatnik uzyskuje przychody z  jednego stosunku 
pracy i pokrewnych,
2002,05 zł – dla podatników uzyskujących przychody równocześnie 
z więcej niż jednego stosunku pracy i pokrewnych

139,06 zł 1668,72 zł – dla podatników, których miejsce stałego lub czasowego 
zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje 
się zakład pracy i nie otrzymują dodatku za rozłąkę,
2502,56 zł – dla dojeżdżających uzyskujących przychody równocześ-
nie z więcej niż jednego stosunku pracy i pokrewnych

Koszty uzyskania przychodów to element, który wpływa na wysokość docho-
du i zaliczki na podatek. 
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Zatem od zastosowania prawidłowych kosztów zależy prawidłowa wysokość 
zobowiązania wobec urzędu skarbowego. 

Gdy	miesięczne	koszty	przekraczają	przychód	pracownika
W praktyce może wystąpić sytuacja, że miesięczny przychód pracownika jest 

niższy od kwotowej ustawowej normy kosztów uzyskania. Tak jest, gdy pracow-
nik jest zatrudniony np. na niewielką część etatu (np. na 1/16) lub przysługuje mu 
wynagrodzenie za jeden bądź kilka dni w miesiącu albo będąc na urlopie macie-
rzyńskim otrzymuje tylko np. dodatek stażowy. Wątpliwość dotyczy tego, czy w tej 
sytuacji należy obniżyć koszty uzyskania do wysokości przychodu. 

Przepisy ustawy o pdof stanowią jedynie, że kwota tych kosztów jest miesięczna, 
co świadczy o ich niepodzielności. Poza tym koszty te zostały określone w sposób 
zryczałtowany, a więc niezależny ani od faktycznych wydatków pracownika pono-
szonych w celu osiągnięcia przychodów ze stosunku pracy, ani od wymiaru czasu 
pracy czy liczby dni przepracowanych w miesiącu. Ustawodawca nie dał wyraźnej 
podstawy prawnej do zastosowania w miesiącu np. niższych kosztów. Wynika to 
choćby z definicji dochodu ze stosunku pracy. Za dochód uzyskany w ciągu miesią-
ca uważa się bowiem przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o pdof, po odliczeniu 
kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 albo 3 lub w ust. 9 
pkt 1–3 ustawy o pdof (m.in. po odliczeniu kosztów autorskich). Zatem chodzi o odli-
czenie przede wszystkim kosztów w wysokości 111,25 zł lub 139,06 zł. Jednak w wie-
lu interpretacjach organy podatkowe uznają za prawidłowe dostosowanie wysoko-
ści kosztów do poziomu przychodu (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 19 lipca 2012 r., IBPBII/1/415–406/12/MK). 

W rzeczywistości jest to tylko czynność techniczna, która nie ma wpływu ani 
na wysokość miesięcznej zaliczki (która i tak wynosi 0 zł), ani rocznego zobowią-
zania podatkowego. W pierwszym przypadku dochód jest zerowy, a w drugim 
– pracownik (podatnik) może odliczyć w zeznaniu rocznym pełną ustawową kwotę 
kosztów. Jeśli pracownika rozlicza pracodawca, sporządzając PIT-40, to dochód 
powinien pomniejszyć o pełną normę kosztów, nawet jeśli w trakcie roku podat-
kowego obniżył je do wysokości przychodu.

Należy dodać, że gdy roczny przychód ze stosunku pracy jest niższy od limitu 
kosztów uzyskania, podatnik ponosi stratę z tego źródła. Taką stratę może jednak 
odliczyć od dochodu w rozliczeniu rocznym składanym za kolejny rok, w którym 
został osiągnięty dochód ze stosunku pracy. 

PRZYKŁAD
Maria G. przez cały 2012 r. przebywała na urlopie wychowawczym. W stycz-
niu 2012 r., będąc  już na urlopie, otrzymała od pracodawcy 105 zł dodatku 
za pracę w godzinach nadliczbowych w grudniu 2011 r. Obliczając zaliczkę 
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na podatek za styczeń, pracodawca odliczył koszty w wysokości przychodu, 
tj. 105 zł. W  informacji PIT-11 za 2012  r. został wykazany przychód ze sto-
sunku pracy w wysokości wypłaconego dodatku oraz faktycznie potrącone 
koszty uzyskania,  tj. 105 zł. Sporządzając zeznanie  roczne za 2012  r. pra-
cownica odliczyła pełną normę kosztów, tj. 139,06 zł (ma prawo do kosztów 
podwyższonych). Zatem osiągnęła stratę z  tego źródła przychodu w wyso-
kości 34,06 zł (105 zł – 139,06 zł). W 2013 r. pracownica wróciła do pracy i za 
ten rok osiągnęła dochód. W zeznaniu podatkowym za 2013 r. ma ona prawo 
odliczyć od dochodu stratę za poprzedni  rok,  tj. 2012  r.,  ale w wysokości 
nieprzekraczającej 50%, tj. 17,03 zł (34,06 zł x 50%). Kolejne 50% odliczy przy 
rozliczeniu składanym za następny rok podatkowy, tj. za 2014 r. 

Koszty	podwyższone	ze	względu	miejsce	zamieszkania
Część pracowników korzysta z tzw. kosztów zamiejscowych (podwyższonych). 

Są one wyższe od podstawowych o 25%. Prawo do wyższych kosztów przysługuje 
pracownikowi w trakcie roku podatkowego, jeżeli spełni 3 warunki, tj.:
■■ miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza 

miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
■■ podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę,
■■ podatnik złożył w zakładzie pracy pisemne oświadczenie o miejscu zamieszka-

nia. Oświadczenie wystarczy złożyć tylko raz, chyba że podatnik zmieni miejsce 
zamieszkania. Wówczas musi powiadomić o tym płatnika, aby ten zaprzestał 
potrącania wyższych kosztów. 

Podwyższone koszty przysługują niezależnie od tego, przez jaką część miesią-
ca pracownik dojeżdżał do pracy. Mimo że nie wynika to wprost z przepisów, nie 
ma zastrzeżenia, że okres zamieszkiwania w innej miejscowości musi obejmować 
pełny miesiąc (art. 22 ust. 2 pkt 3 oraz art. 32 ust. 5 ustawy o pdof).

PRZYKŁAD
Marcin R. jest zameldowany w Gnieźnie, ale mieszka w Poznaniu, gdzie pra-
cuje. W połowie marca 2014 r. przeprowadził się do nowego domu w Kórniku 
i  od  tego  czasu  zaczął  dojeżdżać  samochodem  do  pracy  oddalonej 
o ok. 20 km. Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu pod-
wyższonych kosztów uzyskania przychodów. Pracodawca może zastosować 
wyższe koszty przy obliczaniu zaliczki za marzec, gdyż nie ma znaczenia, 
ile dni w miesiącu, czym ani jak daleko Marcin R. dojeżdżał do pracy z innej 
miejscowości. Wystarczy bowiem sam fakt dojazdu. Dodatkowym kryterium 
decydującym o zastosowaniu kosztów podwyższonych jest miejsce zamiesz-
kania, a nie zameldowania.
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Brak oświadczenia pracownika nie uprawnia pracodawcy do potrącania w trak-
cie roku kosztów zamiejscowych. Wówczas podatnikowi przysługują koszty pod-
stawowe. Jednak w zeznaniu  rocznym sporządzonym samodzielnie przez pra-
cownika  (lub w rozliczeniu PIT-40)  istnieje możliwość wykazania zwiększonych 
kosztów, jeżeli podatnik faktycznie dojeżdżał do pracy z innej miejscowości. 

Zwrot	kosztów	dojazdu	do	pracy
Jeżeli pracownik, który dojeżdżał do miejsca pracy, otrzymuje od pracodaw-

cy zwrot kosztów  tych dojazdów,  to nie stosuje się podwyższonych kosztów 
uzyskania przychodów. Wyjątkiem  jest sytuacja, gdy zwrócone koszty zostały 
zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 22 ust. 13 ustawy 
o pdof). Przykładowo,  jeśli pracodawca nieodpłatnie przekazuje pracownikowi 
na dojazdy do pracy bilet miesięczny, którego wartość zalicza do jego opodat-
kowanych przychodów ze stosunku pracy, to takiemu pracownikowi przysługu-
ją koszty podwyższone. Jeżeli zwrot kosztów dojazdu jest nieopodatkowany, to 
pracownik nie może w zeznaniu rocznym potrącić kosztów w wysokości faktycz-
nie poniesionych wydatków. 

PRZYKŁAD
Funkcjonariusz Straży Pożarnej,  czasowo delegowany do służby do  innej 
miejscowości, otrzymuje od jednostki zwrot kosztów przejazdów na podsta-
wie art. 97a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. W związku z tym, że zwrot 
tych kosztów jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 112 ustawy o pdof, strażakowi nie przysługują podwyższone mie-
sięczne koszty uzyskania przychodów. Nie ma też prawa do odliczenia w ze-
znaniu  rocznych kosztów, w wysokości  faktycznie poniesionych wydatków, 
gdyby okazało się,  że koszty ustawowe są niższe od udokumentowanych 
wydatków na dojazdy. 

Pracownikom, którym pracodawca organizuje nieodpłatnie transport do miej-
sca wykonywania pracy (np. służbowym busem), także przysługują wyższe koszty, 
mimo że tacy pracownicy nie ponoszą wydatków związanych z dojazdem do pra-
cy. Ponoszenie (lub nie) wyższych kosztów dojazdów przez pracowników nie ma 
bowiem znaczenia. Ważny jest tylko fakt zamieszkiwania przez te osoby w miej-
scowości znajdującej się poza miejscem wykonywania pracy. Z podwyższonych 
kosztów uzyskania przychodów mogą skorzystać  również pracownicy, którzy 
nie otrzymują dodatku za rozłąkę (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 25 lutego 2009 r., IBPBII/1/415–118/08/BJ). W powo-
łanej  interpretacji organ podatkowy nie powiązał prawa do wyższych kosztów 
z wystąpieniem przychodu po stronie pracowników z tytułu darmowego dowozu 
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do pracy. Stanowisko to jest tym bardziej słuszne, że jeśli według najnowszego 
orzecznictwa (np. wyrok NSA z 9 października 2013 r., II FSK 2844/11) zapewnie-
nie pracownikom bezpłatnego, grupowego dowozu do pracy, opłacanego ryczał-
towo nie stanowi w ogóle przychodu, to nie ma zastosowania wyłączenie z art. 22 
ust. 13 ustawy o pdof. Nie jest bowiem możliwe opodatkowanie czegoś, co nie jest 
przychodem. Zatem jedyną przesłanką do zastosowania podwyższonych kosz-
tów uzyskania jest terytorialna odrębność miejscowości zamieszkania pracowni-
ka i miejscowości wykonywania pracy. 

Koszty	podwyższone	po	ustaniu	stosunku	pracy
Pracodawcy często wypłacają byłym pracownikom należności pochodzące 

z istniejącego poprzednio stosunku pracy, np. zaległą premię, nagrodę, odpra-
wę czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Nie ma wątpliwości, że mimo iż taka 
osoba nie jest już pracownikiem, to źródłem przychodu pozostaje stosunek pra-
cy. W związku z tym pracodawca nadal musi wypełniać rolę płatnika i pobrać na-
leżną zaliczkę na podatek z zastosowaniem zryczałtowanych kosztów uzyskania 
przychodów. Jedynym warunkiem odliczenia kosztów jest osiągnięcie przychodu 
ze stosunku pracy. Nie ma znaczenia, czy w chwili wypłaty osoba jest związana 
tym stosunkiem, czy nie. 

Wątpliwości może powodować  jedynie  fakt, czy byłemu pracownikowi nale-
ży potrącić koszty podwyższone, jeśli w czasie zatrudnienia miał do nich prawo, 
składając stosowne oświadczenie. W praktyce można spotkać się z dwoma od-
miennymi stanowiskami. Według pierwszego, w takiej sytuacji należy zastosować 
tylko zwykłe koszty, bo oświadczenie obowiązuje tylko w czasie trwania stosun-
ku pracy. Po jego rozwiązaniu taki dokument traci ważność. Zgodnie z drugim 
poglądem, prawidłowe jest uwzględnienie wyższych kosztów, jeżeli podatnik nie 
poinformował byłego pracodawcy o zmianie miejsca zamieszkania, a więc o zmia-
nie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia. Za takim stanowiskiem prze-
mawiają dwa argumenty:
■■ w treści art. 22 ust. 2 ustawy o pdof, gdzie zostały określone koszty uzyskania 

przychodów ze stosunku pracy i pokrewnych, ustawodawca używa określenia 
podatnik, a nie pracownik – z tego wniosek, że koszty przysługują podatnikowi, 
a jest to szersze pojęcie niż pracownik,
■■ w art. 32 ust. 5 ustawy pdof znajduje się zapis nakazujący stosowanie art. 32 

ust. 4 ustawy o pdof odpowiednio, a to znaczy, że zakład pracy zaprzestaje 
stosowania wyższych kosztów, jeżeli podatnik (a nie pracownik) powiadomił 
go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.

Ponadto w interpretacjach organów podatkowych dopuszcza się stosowanie 
kosztów podwyższonych również po zakończeniu zatrudnienia (np. interpretacja 
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indywidualna  Dyrektora  Izby  Skarbowej  w  Katowicach  z  30  września  2013  r., 
IBPBII/1/415–691/13/BD). Urząd stwierdził, że przy obliczaniu zaliczki na poda-
tek po ustaniu stosunku pracy stosuje się odpowiednie koszty z art. 22 ust. 2 usta-
wy pdof bez wskazania, że chodzi o koszty z pkt 1, czyli 111,25 zł. 

Kilka	umów	o	pracę	z	różnymi	pracodawcami
Osoba zatrudniona w danym roku jednocześnie u kilku różnych pracodawców 

ma prawo do potrącenia kosztów oddzielnie od każdego z przychodów ze sto-
sunków pracy. Jednak łącznie koszty te nie mogą przekroczyć limitu określonego 
na dany rok. Częstym problemem powodującym wątpliwości pracodawców jest 
to, czy należy uznać pismo pracownika, który będąc zatrudniony w kilku firmach 
wnioskuje o niestosowanie kosztów uzyskania przy obliczaniu zaliczek w trakcie 
roku. Ma to zapobiec późniejszemu dopłacaniu przez tę osobę podatku w zezna-
niu rocznym. Bieżące sprawdzanie wysokości zastosowanych kosztów i kontrola, 
aby nie doszło do przekroczenia rocznego limitu, nie jest jednak zadaniem po-
datnika. Zatem żadne jego oświadczenie nie jest wiążące dla pracodawcy. Z wy-
jaśnień organów podatkowych wynika, że zaniechanie przez pracodawcę stoso-
wania kosztów uzyskania  jest niedopuszczalne  (np.  interpretacja  indywidualna 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, I PPB/415–179/09–2/JB). Każdy zakład 
pracy musi odliczać od przychodu pracownika co miesiąc koszty w standardowej 
wysokości i nie ma przepisu, który zwalniałby z tego obowiązku. Dla pracodawcy 
nie ma znaczenia fakt, że pracownik jest związany umową o pracę z innymi firma-
mi. Podstawą potrącenia kosztów przez pracodawcę jako płatnika jest bowiem 
wypłata w danym miesiącu należności ze stosunku pracy.

Kilka	umów	o	pracę	z	jednym	pracodawcą
Pracownik może zawrzeć z tym samym pracodawcą kilka umów o pracę, np. na 

część etatu. W takim przypadku powstają oddzielne stosunki pracy. Umowy te trak-
tuje się tak, jak gdyby były nawiązane z różnymi zakładami pracy. Przysługujące 
w takim przypadku roczne koszty uzyskania od łącznych przychodów z każdej 
umowy o pracę wynoszą nie więcej niż 2002,05 zł.  Jednak w rocznej  informa-
cji PIT-11 płatnik powinien wykazać koszty uwzględniane przy poborze zaliczek 
w zwielokrotnionej wysokości. Natomiast w zeznaniu rocznym, pracownik, uzy-
skujący przychody z tytułu np. dwóch umów o pracę, jest zobowiązany do ogra-
niczenia kosztów uzyskania przychodu do wskazanej wyżej kwoty. 

II.	Kwota	zmniejszająca	podatek,	tzw.	ulga	podatkowa
Pracodawca jako płatnik ma obowiązek obliczać miesięczne zaliczki na poda-

tek dochodowy. Zaliczkę obliczoną zgodnie z ogólnymi zasadami (według skali po-
datkowej) zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 
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określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracow-
nik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył zakłado-
wi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi, że:
■■ nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
■■ nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej 

lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
■■ nie osiąga dochodów, od których jest zobowiązany opłacać zaliczki na pod-

stawie art. 44 ust. 3 ustawy o pdof, 
■■ nie  otrzymuje  świadczeń  pieniężnych  wypłacanych  z  Funduszu  Pracy  lub 

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
■■ ten zakład pracy jest właściwy do stosowania zmniejszenia.

Wymienione warunki pracownik musi spełnić łącznie. Oświadczenie PIT-2 wy-
starczy złożyć raz, bez potrzeby odnawiania go co roku. Dopiero gdy stan fak-
tyczny ulegnie zmianie  (np. pracownik zacznie pobierać emeryturę  lub założy 
działalność gospodarczą, z której będzie się rozliczał samodzielnie albo odwoła 
oświadczenie podejmując jednocześnie kolejne zatrudnienie i  jako właściwego 
do stosowania tego zmniejszenia wskaże nowego płatnika), podatnik zawiadamia 
o tym swojego płatnika, a ten zaprzestaje stosowania kwoty zmniejszającej poda-
tek od najbliższego miesiąca po otrzymaniu zawiadomienia. 

Obowiązuje jedna roczna kwota zmniejszająca podatek, która wynosi 556,02 zł 
(46,33 zł miesięcznie). Oznacza to, że, bez względu na liczbę źródeł przychodów 
opodatkowanych według skali podatkowej, w miesiącu ulga może zostać zasto-
sowana tylko raz, tj.:
■■ może ją odliczać tylko jeden płatnik, np. pracodawca wskazany przez podatnika,
■■ w razie dokonania kilku wypłat w miesiącu kwota zmniejszająca może być 

odliczona tylko raz. 

Oświadczenie	PIT-2	po	terminie
Niezłożenie przez pracownika PIT-2 lub złożenie tego oświadczenia w roku po-

datkowym z opóźnieniem skutkuje niemożnością zastosowania miesięcznej ulgi 
przy obliczaniu zaliczek do końca tego roku. 

PRZYKŁAD
Pracownik spółki z o.o. Kamil T. złożył pracodawcy w lutym 2014 r. pismo 
z prośbą o zastosowanie od marca br.  zmniejszenia zaliczek na podatek 
dochodowy od jego dochodów ze stosunku pracy o 1/12 kwoty zmniejsza-
jącej podatek. Do pisma dołączył PIT-2, wskazując w nim  tę spółkę  jako 
płatnika właściwego do stosowania zmniejszenia. W tym roku spółka wypła-
ciła pracownikowi wynagrodzenie za styczeń i  luty, pobierając zaliczkę na 
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podatek dochodowy bez stosowania  zmniejszenia  (ulgi),  gdyż pracownik 
był  równocześnie zatrudniony w  innym zakładzie pracy, w którym złożył 
oświadczenie PIT-2. Kamil T. był zatrudniony w poprzedniej firmie do koń-
ca stycznia 2014  r.  i  za  ten miesiąc były pracodawca  jeszcze zastosował 
kwotę ulgi. Od 1 lutego br. pracownik jest zatrudniony tylko w jednej firmie. 
Złożone obecnemu pracodawcy oświadczenie PIT-2 nie ma  jednak mocy 
wiążącej  i  nie uprawnia spółki do stosowania ulgi w 2014  r. Pracodawca 
uwzględni  kwotę  zmniejszającą  podatek  dopiero  w styczniu  2015  r.,  gdy 
zatrudnienie  pracownika  w  spółce  nadal  będzie  trwało  i  osoba  ta  złoży 
oświadczenie (jeżeli spełni zawarte w nim warunki) przed pierwszą wypłatą 
wynagrodzenia w 2015 r. 

Kwota	zmniejszająca	podatek	po	ustaniu	stosunku	pracy
O ile nie ma większych wątpliwości co do stosowania kosztów uzyskania przy 

obliczaniu zaliczki na podatek od dochodu osiągniętego po ustaniu zatrudnie-
nia, o  tyle występuje problem przy stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek. 
Wątpliwości dotyczą  tego, czy w  takim przypadku ulgę uwzględnić, czy pomi-
nąć, jeżeli nie nastąpiła zmiana stanu faktycznego, wynikającego z oświadczenia 
złożonego przez pracownika w trakcie zatrudnienia. Stanowisko organów podat-
kowych w tym zakresie jest jednak w większości jednoznaczne. Uznają one, że 
kwoty zmniejszającej podatek nie należy stosować. Swoje stanowisko uzasad-
niają tym, że treść art. 32 ust. 3 ustawy o pdof odwołuje się wprost do określe-
nia „pracownik”. To pracownik składa zakładowi pracy stosowne oświadczenie 
uprawniające do stosowania ulgi podatkowej  (kwoty zmniejszającej podatek). 
Oświadczenie to zachowuje zatem ważność tylko podczas stosunku pracy. Po 
jego ustaniu strony tego stosunku nie są już dla siebie pracownikiem i zakładem 
pracy, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o pdof. Płatnik nie może zatem za-
stosować ulgi podatkowej w stosunku do wynagrodzenia za pracę wypłacanego 
pracownikowi po rozwiązaniu umowy o pracę, gdyż zmniejszenia podatku można 
dokonać jedynie w okresie pozostawania pracownika w zatrudnieniu. Bez zna-
czenia pozostaje, że podatnik wszystko rozliczy w zeznaniu rocznym (interpre-
tacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 grudnia 2012 r., 
IBPBII/1/415–782/12/BJ). 

Dwóch	różnych	płatników	w	miesiącu	a	stosowanie	podwójnej	
kwoty	zmniejszającej	podatek
W praktyce może się zdarzyć, że dwaj różni płatnicy dokonają w jednym mie-

siącu wypłat ze stosunku pracy. Chodzi o przypadek, gdy pracownik zakończy 
zatrudnienie w trakcie miesiąca u danego pracodawcy i w tym samym miesiącu 
podejmie pracę u innego. Dotychczasowy płatnik, z którym stosunek pracy ulega 
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rozwiązaniu w trakcie miesiąca, powinien jeszcze uwzględnić kwotę wolną przy 
obliczeniu ostatniej zaliczki na podatek, ponieważ złożony wcześniej PIT-2 nie 
został odwołany. Pracownik nie przypuszcza, że jeszcze w tym samym miesią-
cu podejmie kolejną pracę. Z kolei warunkiem koniecznym do stosowania kwo-
ty zmniejszającej przez nowego płatnika jest złożenie mu PIT-2 przed pierwszą 
u niego wypłatą w roku podatkowym. Pracownik powinien to zrobić,  jeśli chce 
aby płatnik stosował ulgę podatkową do końca roku. Przy obliczaniu pierwszej 
zaliczki ma bowiem prawo do tego obniżenia. Jeśli na skutek podwójnego zasto-
sowania kwoty wolnej podatnik będzie miał niedopłatę podatku, to wyrówna ją 
w rocznym zeznaniu podatkowym. 

III.	Składniki	wypłacane	za	okresy	niezdolności	do	pracy	
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne  i  rentowe stanowi 

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosun-
ku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia chorobowego, które nie podlega tym skład-
kom, a także przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na podsta-
wie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej rozporządzenie składkowe). 
Zatem z reguły od świadczeń nieodpłatnych, ponoszonych za pracownika, a także 
od wszelkich wypłat pieniężnych należy odprowadzić składki ZUS, a stosowanie 
zwolnienia z oskładkowania stanowi wyjątek od tej zasady. 

Wśród przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek są składniki 
wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagro-
dzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, 
opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, na podstawie postanowień ukła-
dów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane 
za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku (§ 2 ust. 1 pkt 24 rozporzą-
dzenia składkowego). Chodzi o składniki płacowe przysługujące pracownikowi 
nie tylko za okres pracy, ale także za czas absencji i pobierania z tego tytułu da-
nego świadczenia (wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłku). Jednak wyłącze-
niem ze składek jest objęty składnik tylko w części przypadającej na okres otrzy-
mywania świadczeń ZUS. Zwolnienie to jest więc uzależnione od kilku warunków, 
które muszą zostać spełnione łącznie. 

Wątpliwości w stosowaniu omawianego zwolnienia dotyczą:
■■ definicji pojęcia „składniki wynagrodzenia” – czy chodzi tylko o składniki pie-

niężne, skoro w treści przepisu pojawia się wyrażenie „wypłacone”,
■■ sytuacji gdy pracodawca nie ma ani  regulaminu wynagradzania, ani układu 

zbiorowego pracy, a zapis o prawie do danego składnika za okres pobierania 
zasiłków wynika z umowy o pracę,
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■■ zasady obliczania części składnika podlegającego oskładkowaniu, jeżeli pra-
cownik np. chorował przez część miesiąca.

Definiowanie	składników	wynagrodzenia
Zwolnieniem ze składek mogą być objęte nie tylko pieniężne elementy przycho-

du pracownika. Wynagrodzenie za pracę obejmuje bowiem wszystkie składniki 
wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia 
związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej for-
mie niż pieniężna (art. 183c § 2 Kodeksu pracy). Zatem wyłączenie dotyczy zarów-
no np. dodatków czy premii, jak i świadczeń określanych często pozapłacowymi, 
które przysługują w związku z wykonywaną pracą, np. pakiet medyczny, grupowe 
ubezpieczenie na życie, karnety na zajęcia sportowe, najem mieszkania dla pra-
cownika itp. Te gratyfikacje są opłacane za pracownika podczas trwania zatrud-
nienia, czyli nie tylko za okres faktycznej pracy, ale również za czas nieobecności. 

Zwolnienie ma zastosowanie do składnika, który przysługuje za okres pobie-
rania zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego. To 
oznacza, że z oskładkowania nie są wyłączone składniki płacowe, które co praw-
da zostały wypłacone/przekazane w okresie pobierania zasiłku, ale są należne za 
okres wykonywania pracy. 

PRZYKŁAD
Jednym ze składników wynagrodzenia Joanny E. jest premia kwartalna, wy-
płacana 5. dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału. Premia 
za  I kwartał 2014  r. została wypłacona 4 kwietnia br.  (5 kwietnia przypadał 
w wolną sobotę). W okresie od 28 marca 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r. pra-
cownica przebywała na zwolnieniu lekarskim, za które przysługuje jej wyna-
grodzenie chorobowe. Od pełnej wysokości premii wypłaconej w czasie tej 
niezdolności do pracy, ale przysługującej za I kwartał pracy, należy odprowa-
dzić składki ZUS. 

Pracodawca	bez	regulaminu	wynagradzania	i	układu	zbiorowego
Prawo do danego składnika wynagrodzenia za okresy pobierania zasiłków po-

winno wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub innych 
przepisów o wynagradzaniu, np. z pragmatyk służbowych, statutu czy uchwały. 
Jeżeli pracodawca nie posiada tych dokumentów lub są one w jego posiadaniu, 
ale nie regulują tych kwestii, to zwolnienie nie ma zastosowania. ZUS nie uznaje 
jednak umowy o pracę jako przepisu o wynagradzaniu (np. interpretacja indywi-
dualna ZUS z 12 lipca 2013 r., WPI/200000/451/886/2013). Nie można jednak do 
końca zgodzić się z takim stanowiskiem. Pracodawca, który nie jest zobowiąza-
ny do  tworzenia wewnętrznego prawa zakładowego, np. ze względu na  liczbę 
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zatrudnianych pracowników, wszystkie warunki płacowe zawiera w umowie o pra-
cę. Mimo że umowę o pracę trudno wprost uznać za przepis, to na podstawie 
art. 29 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy zawiera ona postanowienia dotyczące wynagro-
dzenia za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wy-
nagrodzenia. Zatem umowa o pracę uprawnia pracownika nie tylko do określo-
nego wynagrodzenia za pracę (wysokość, forma), ale również do dodatkowych 
świadczeń związanych z pracą, których nie gwarantują przepisy prawa pracy.

Choroba	przez	część	miesiąca
Wypłacony  czy  opłacony  składnik  wynagrodzenia  w  całości  nie  podlega 

oskładkowaniu,  jeżeli przysługuje za okres całomiesięcznej  absencji,  za któ-
rą wypłacono zasiłek  lub wynagrodzenie chorobowe.  Jeśli  jednak pracownik 
za część miesiąca pobierał zasiłek, a przez resztę pracował i za cały miesiąc 
otrzymał pełny składnik, to zwolniona ze składek pozostaje tylko ta jego część 
przypadająca na okres, za który przysługiwał zasiłek. Należy więc policzyć tę 
wartość składnika, która podlega oskładkowaniu. W przepisach ubezpiecze-
niowych nie ma wzoru, który miałby wtedy zastosowanie. W praktyce przyjętym 
sposobem takiego wyliczenia jest:
■■ podzielenie składnika wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych miesią-

ca, w którym pracownik był niezdolny do pracy, 
■■ pomnożenie otrzymanego wyniku przez  liczbę dni pobierania zasiłku/wyna-

grodzenia chorobowego, 
■■ odliczenie otrzymanego wyniku od wysokości pełnego świadczenia.

PRZYKŁAD
Anna R. przez 5 dni w marcu 2014  r. przebywała na zasiłku opiekuńczym 
z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Przysługuje jej dodatek za znajomość 
języka migowego w wysokości 200 zł, który jest wypłacany również za okresy 
pobierania zasiłku opiekuńczego, co wynika z postanowień układu zbiorowe-
go pracy. Za marzec oskładkowaniu podlega dodatek w wysokości 167,74 zł, 
a kwota 32,26 zł jest zwolniona ze składek, tj.:
■■ 200 zł : 31 dni marca x 5 dni opieki = 32,26 zł,
■■ 200 zł – 32,26 zł = 167,74 zł.

Składniki	za	okres	pobierania	zasiłku	macierzyńskiego	
i	przebywania	na	urlopie	wychowawczym
Pracodawcy często przyznają dodatkowe świadczenia również pracownikom 

przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych. 
Zarówno pobieranie zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów, jak i prze-
bywanie na urlopie wychowawczym (bez prawa do zasiłku) stanowią odrębny od 
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stosunku pracy tytuł do ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych). Pracownik co prawda nadal pozostaje w stosunku pracy, 
ale podczas trwania urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego podlega obo-
wiązkowo tylko ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a podczas urlopu wy-
chowawczego – również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki finansuje budżet 
państwa, a podstawą ich wymiaru jest odpowiednio kwota wypłacanego zasiłku 
oraz 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub fak-
tyczne średnie miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających 
urlop wychowawczy. Z kolei podstawę wymiaru składki zdrowotnej za okres urlo-
pu wychowawczego stanowi kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysłu-
gującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Jeżeli zatem za 
okres otrzymywania zasiłku lub korzystania z urlopu wychowawczego pracownik 
zachowuje prawo do danego świadczenia, np. pakietu medycznego, to wartość 
tego świadczenia nie jest oskładkowana. ZUS stoi na stanowisku, że świadczenia 
przysługujące od pracodawcy za okresy tych urlopów (a nie za okres wykonywania 
pracy) nie są, do celów ubezpieczeń, przychodem ze stosunku pracy (interpreta-
cja indywidualna ZUS z 10 lutego 2014 r., DI/100000/43/24/2014). 

PRZYKŁAD
Katarzyna P. przebywała na zasiłku chorobowym od 1 do 18 marca 2014 r., 
a od 19 marca korzysta z urlopu macierzyńskiego. Pracodawca opłaca za nią 
składkę z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie w wysokości 55 zł mie-
sięcznie, również za okresy pobierania zasiłków, co wynika z regulaminu wy-
nagradzania. Cała kwota składki za marzec jest zwolniona ze składek ZUS. 
Za okres pobierania zasiłku chorobowego ten składnik wynagrodzenia  jest 
zwolniony z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 24  rozporządzenia 
składkowego, a za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przychód ten 
nie jest oskładkowany, bo zmienił się tytuł do ubezpieczeń. 

Opodatkowanie	składników	wynagrodzenia	przysługujących		
za	okres	pobierania	zasiłków	
Każdy przychód z zatrudnienia jest przychodem ze stosunku pracy, bez względu 

na to, czy został osiągnięty za okres faktycznego świadczenia pracy, za czas choro-
by czy urlopów. Zatem część składnika wynagrodzenia wypłacona za okresy pobie-
rania zasiłków, mimo zwolnienia składkowego, podlega opodatkowaniu w pełnym 
zakresie. Podobnie jest ze świadczeniami za okres urlopu macierzyńskiego czy wy-
chowawczego, które również są opodatkowane. Jeśli świadczenie nie ma charakteru 
pieniężnego, z tytułu np. finansowanych przez pracodawcę kart rekreacyjnych, i pra-
cownik nie otrzymuje od pracodawcy innych wypłat w czasie tego urlopu, to płatnik 
nie ma możliwości pobrania zaliczki na podatek. W takim przypadku przychód z tego 
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tytułu należy wykazać w informacji PIT-11 (lub w PIT-40). Pracownik będzie musiał 
zapłacić należny podatek w rocznym rozliczeniu podatkowym (np. interpretacja in-
dywidualna Ministra Finansów z 8 czerwca 2012 r., DD3/033/140/IMD/10/PK-424).

IV.	Wynagrodzenie	za	zwolnienie	ze	świadczenia	pracy	
Przepisy prawa pracy nie zawierają  regulacji dotyczących możliwości zwol-

nienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. W praktyce takie zwolnienie 
jest najczęściej stosowane przez pracodawców w okresie wypowiedzenia umowy 
o pracę. Wówczas za czas niewykonywania pracy w okresie wypowiedzenia pra-
cownikowi przysługuje wynagrodzenie. Pracodawca nie może bowiem odsunąć 
pracownika od pracy bez rekompensaty finansowej. Przepisy nie określają spo-
sobu ustalenia jej wysokości. W praktyce istnieją 3 stanowiska dotyczące usta-
lania wynagradzania pracownika za okres zwolnienia ze świadczenia pracy, tj.:
■■ jak za urlop wypoczynkowy, 
■■ jak za ekwiwalent urlopowy, 
■■ jak za przestój.

Wybór metody ustalania wynagrodzenia za zwolnienie ze świadczenia pracy 
zależy od decyzji pracodawcy. Jednak rekomendowanym sposobem jest oblicza-
nie tego wynagrodzenia jak ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, ponieważ jest 
to najkorzystniejsze dla pracownika.

Wynagrodzenie	ustalane	jak	ekwiwalent	urlopowy
Najkorzystniejszym dla pracownika sposobem ustalenia wynagrodzenia za 

okres zwolnienia ze świadczenia pracy jest jego obliczenie według zasad stoso-
wanych przy ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy. Wówczas należy wziąć pod 
uwagę nie tylko stawkę zasadniczą wynagrodzenia, ale również inne składniki, ta-
kie jak dodatki, zmienne premie regulaminowe przysługujące za okresy nie dłuż-
sze niż 1 miesiąc i/lub za okresy dłuższe niż 1 miesiąc. 

PRZYKŁAD	
Na wynagrodzenie Artura B. zatrudnionego na stanowisku handlowca składa 
się stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1680 zł oraz comiesięczna 
zmienna prowizja ustalana od wartości podpisanych umów z klientami i premie 
kwartalne. W okresie 1-miesięcznego wypowiedzenia, które upłynie z końcem 
kwietnia br., pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Za 
3 miesiące poprzedzające kwiecień Artur B. otrzymał prowizje w wysokościach:
■■ w styczniu – 3200 zł,
■■ w lutym – 2800 zł,
■■ w marcu – 4150 zł.
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Premie kwartalne, wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających kwie-
cień 2014 r., wyniosły łącznie 8650 zł. Zatem otrzymujemy:
■■ stawkę miesięczną – 1680 zł,
■■ średnią miesięczną prowizję z 3 miesięcy – 3383,33 zł (10 150 zł : 3),
■■ średnią premię kwartalną z 12 miesięcy – 720,83 zł (8650 zł : 12).

Suma  stałych  i  zmiennych  składników  wynagrodzenia  wynosi  5784,16  zł 
(1680 zł + 3383,33 zł + 720,83 zł).
Stawka dzienna wynagrodzenia wynosi 277,68 zł (5784,16 zł : 20,83 – współ-
czynnik ekwiwalentowy w 2014 r.).
Stawka za godzinę wynosi 34,71 zł (277,68 zł : 8 godz. – norma dobowa cza-
su pracy). 
Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia wynosi 5831,28 zł (34,71 zł x 168 godz. 
– liczba godzin zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w kwietniu). 

Wynagrodzenie	ustalane	jak	za	przestój
Wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy ustalane 

jak za przestój wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2005 r. (I PK 
260/04, OSNP 2006/9–10/145), ale jest najmniej korzystne dla pracownika. 
Wynagrodzenie przestojowe oblicza się bowiem tylko ze stawki osobistego 
zaszeregowania pracownika określonej stawką godzinową lub miesięczną, 
a jeśli taka stawka wynagrodzenia nie została wyodrębniona, wówczas pra-
cownikowi należy wypłacić 60% wynagrodzenia (art. 81 § 1 Kodeksu pracy) 
ustalanego  jak  wynagrodzenie  urlopowe.  Wynagrodzenie  pracownika  wy-
nikające z  jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzino-
wą lub miesięczną obejmuje tylko wynagrodzenie zasadnicze (uchwała SN 
z 3 kwietnia 2007 r., II PZP 4/07, OSNP 2007/21–22/307) ewentualnie także 
dodatek funkcyjny (uchwała SN z 30 grudnia 1986 r.,  III PZP 42/86, OSNC 
1987/8/106). Jednak w określonych systemach wynagradzania, mimo wyna-
gradzania pracownika stawką zasadniczą, trzeba zapłacić mu 60% wynagro-
dzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy. Przykładem jest wynagro-
dzenie przysługujące przedstawicielowi handlowemu, który poza minimalną 
płacą  zasadniczą  otrzymuje  również  prowizje  od  sprzedaży,  stanowiące 
znaczną  część  wynagrodzenia  miesięcznego.  W  wyroku  z  9  maja  2012  r., 
III PK 76/11 Sąd Najwyższy uznał, że „(…) firma, która nie wymaga od pra-
cownika wykonywania czynności zawodowych w okresie wypowiedzenia, nie 
może wypłacać mu tylko wynagrodzenia zasadniczego. Do tego musi doli-
czyć również inne wcześniej uzyskiwane przez podwładnego dodatki (…)”. 
Jeżeli więc głównym elementem wynagrodzenia pracownika jest np. premia 
czy prowizja, to nie można uznać, że została wyodrębniona miesięczna staw-
ka osobistego zaszeregowania. 
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PRZYKŁAD
Biorąc pod uwagę wyrok SN z 9 maja 2012 r. i dane z poprzedniego przykła-
du oraz  fakt, że handlowiec przepracował w okresie od stycznia do marca 
łącznie 496 godzin  (168 godz. + 160 godz. + 168 godz.), wynagrodzenie za 
168 godzin przestoju w kwietniu wyniesie 3071,04 zł, co stanowi 60% wyna-
grodzenia, zgodnie z wyliczeniem:
■■ wynagrodzenie zmienne z okresu od stycznia do marca 2014 r.: 10 150 zł,
■■ zmienne  wynagrodzenie  należy  podzielić  przez  łączną  liczbę  godzin 
z 3 miesięcy: 10 150 zł : 496 godz. = 20,46 zł,
■■ należy wyznaczyć 60% stawki godzinowej: 20,46 zł x 60% = 12,28 zł,
■■ należy wyznaczyć 60% stałej pensji zasadniczej: 1680 zł x 60% = 1008 zł,
■■ należy zsumować obie stawki (12,28 zł x 168 godzin niewykonywania pracy 
w kwietniu) + 1008 zł = 3071,04 zł.

Dla porównania, gdyby wynagrodzenie przestojowe zostało obliczone wy-
łącznie z pensji minimalnej jako stawki osobistego zaszeregowania, to wypła-
ta za okres nieświadczenia pracy, tj. za 168 godz., wyniosłaby 1680 zł.

V.		Wynagrodzenie	za	pracę	ponadwymiarową	
niepełnoetatowców

Zatrudniając pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, w treści umowy 
o pracę pracodawca powinien wskazać uzgodnioną z pracownikiem dopuszczal-
ną liczbę godzin pracy ponad ustalony wymiar czasu pracy, których przekroczenie 
uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagro-
dzenia jak za godziny nadliczbowe (art. 151 § 5 Kodeksu pracy). Chodzi o dodat-
kowo odpłatne godziny ponadwymiarowe, a nie o godziny nadliczbowe. Godziny 
ponadwymiarowe powstają po przekroczeniu ustalonego w umowie o pracę limitu 
godzin. Natomiast godziny nadliczbowe pojawiają się po przekroczeniu powszech-
nych norm czasu pracy, które są takie same dla zatrudnionych zarówno w pełnym, 
jak i niepełnym wymiarze czasu pracy (tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin 
w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym). Limit 
godzin ponadwymiarowych można określić w różny sposób. Główny Inspektorat 
Pracy w piśmie z 21 kwietnia 2011 r. (GPP-501–4560–6-1/11/PE/RP) stwierdził, że 
omawiany limit można określić przez:
■■ odniesienie do części etatu – np. powyżej 3/5 etatu,
■■ odniesienie do miesięcznej liczby godzin – np. przekroczenie 9 godzin ponad 

wymiar w miesiącu, 
■■ wskazanie konkretnej liczby godzin w danym dniu, np. przekroczenie 7. godziny 

lub w danym tygodniu np. 10 godzin, 
■■ wskazanie przeciętnej liczby godzin w tygodniu, np. przekroczenie przeciętnie 

20 godzin tygodniowo.
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Istotne jest wyznaczenie limitu godzin ponadwymiarowych w taki sposób, aby 
został przekroczony wymiar czasu pracy pracownika, ale nie normy czasu pracy. 

PRZYKŁAD
Krzysztof D. jest zatrudniony na 1/2 etatu. Pracuje od poniedziałku do piątku 
po 4 godziny,  tj. w godz. od 8.00 do 12.00. W umowie o pracę strony ustali-
ły, że za każdą godzinę pracy przekraczającą wymiar 6 godzin na dobę, ale 
nieprzekraczającą 8 godzin, pracownik ma prawo do dodatku jak za godziny 
nadliczbowe. W związku z tym za każdą godzinę pracy między godzinami 14.00 
a 16.00 (za 7. i 8. godzinę) pracownikowi przysługuje – oprócz normalnej pensji 
– 50% dodatek. Za każdą godzinę pracy między godz. 12.00 a 14.00 (za 5. i 6. 
godzinę) przysługuje mu tylko normalne wynagrodzenie. Natomiast każda go-
dzina pracy po godz. 16. 00 będzie pracą w godzinach nadliczbowych. 

Nie zostało przesądzone, jak potraktować sytuację, gdy strony stosunku pra-
cy nie uzgodniły w umowie o pracę liczby godzin ponadwymiarowych, po prze-
kroczeniu których pracownikowi przysługuje dodatek. Sąd Najwyższy w wyroku 
z 9  lipca 2008 r. (I PK 315/07) uznał, że wówczas dodatek przysługuje dopiero 
po przekroczeniu 8 godzin pracy w danym dniu, czyli za godziny nadliczbowe. 
Oznacza to, że art. 151 § 5 Kodeksu pracy nie stanowi wyłącznej podstawy praw-
nej do wypłaty dodatku za godziny ponadwymiarowe, gdy w umowie o pracę nie 
zawarto stosownego zapisu. W takiej sytuacji pracownik nie ma zatem prawa do 
wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych. Istnieje również inne 
stanowisko, zgodnie z którym takie rozwiązanie godzi w interes pracowników nie-
pełnoetatowych i może skłaniać pracodawców do nadużywania przepisów o cza-
sie pracy. Dlatego dodatki powinny być wypłacane już po przekroczeniu wymiaru 
czasu pracownika ustalonego w umowie o pracę.

Reasumując, obie strony stosunku pracy powinny dojść do porozumienia co 
do limitu godzin ponadwymiarowych. Jeśli zabraknie takiego postanowienia, a pra-
cownikowi będzie rekompensowana tylko praca w godzinach nadliczbowych, czyli 
po przekroczeniu obowiązujących (kodeksowych) norm czasu pracy, pracownik 
może zwrócić się do inspekcji pracy, która w efekcie kontroli może ukarać praco-
dawcę za naruszenie przepisów o czasie pracy. 

Pracownik, któremu wskazano w umowie o pracę limit godzin ponadwymiaro-
wych, powinien otrzymać: 
■■ normalne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy, w tym każdą godzinę po-

nadwymiarową zawierającą się w limicie,
■■ normalne wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, oraz dodatki w wysokości 50% 

lub 100%, w zależności od tego, w jakie dni i o jakiej porze wystąpiły godziny 
ponadwymiarowe. 
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PRZYKŁAD
Patryk W.  jest zatrudniony na 3/8 etatu w 1-miesięcznym okresie  rozlicze-
niowym, z wynagrodzeniem 700 zł miesięcznie. W marcu 2014 r. pracownik 
powinien przepracować 63 godziny [(168 godz. x 3) : 8]. Umowa o pracę za-
wiera zapis, że dodatki za pracę ponadwymiarową przysługują za godziny, 
które w skali okresu rozliczeniowego przekroczą  liczbę godzin odpowiada-
jącą wymiarowi czasu pracy, tj. 5/8 etatu. Zatem pracownik uzyskałby prawo 
do dodatków za marzec, gdyby liczba godzin, łącznie z ponadwymiarowymi, 
przekroczyła 105 [168 godz. x 5) : 8]. Jednak w marcu pracownik przepraco-
wał tylko 10 godzin ponadwymiarowych, czyli łącznie 73 godziny. W związku 
z tym nabył prawo tylko do normalnego wynagrodzenia za 10 godzin. Aby je 
obliczyć, miesięczną stawkę należy podzielić przez liczbę godzin do przepra-
cowania przez pracownika w marcu ustaloną dla 3/8 etatu. Otrzymaną staw-
kę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin ponadwymiarowych:
■■ 700 zł : 63 godz. = 11,11 zł,
■■ 11,11 zł x 10 godz. = 111,10 zł.

Łącznie za marzec pracownikowi przysługuje stała pensja 700 zł oraz dodat-
kowe wynagrodzenie 111,10 zł, co stanowi łącznie 811,10 zł. 

Aby ustalić prawo niepełnoeta-
towca do dodatku za pracę ponad-
wymiarową i jego wysokość, należy 
posiłkować się art. 151 § 5 Kodeksu 
pracy, który odsyła do dodatku za 
przekroczenie dobowej normy cza-

su pracy. Zatem jest to w większości przypadków dodatek 50%, natomiast 100% 
dodatek przysługuje takiemu pracownikowi za przekroczenie przysługującego mu 
wymiaru tylko wtedy, gdy:
■■  przekroczenie to jest spowodowane pracą w nocy, w niedziele i święta niebę-

dące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy,
■■ w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w nie-

dzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

VI.	Pomniejszanie	wynagrodzenia	zasadniczego	za	czas	
usprawiedliwionej	i	nieusprawiedliwionej	nieobecności	
w	pracy
Sposób pomniejszania wynagrodzenia zasadniczego zależy od rodzaju nie-

obecności  w  pracy  oraz  systemu  wynagradzania  pracownika.  Pomniejszanie 
wynagrodzenia zasadniczego dotyczy  tylko pracowników otrzymujących stałe 

UWAGA!
Pracownik wykonujący pracę w niepełnym wymia-
rze czasu pracy ma prawo do dodatku za pracę po-
nadwymiarową w wysokości 50% lub 100%.
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miesięczne wynagrodzenie. Nie należy pomniejszać wynagrodzenia pracownikom 
wynagradzanym stawką godzinową, prowizyjnie czy akordowo.

Nieobecności, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolno-
ści do pracy bądź, zgodnie z poglądem większości ekspertów, świadczenie z ubezpie-
czeń społecznych (np. zasiłek opiekuńczy, macierzyński), pomniejszają wynagrodzenie 
zasadnicze o 1/30 za każdy dzień nieobecności, natomiast nieobecności z innych przy-
czyn obniżają wynagrodzenie zasadnicze o nieprzepracowane z tego tytułu godziny.

Sposób pomniejszania wynagrodzenia zasadniczego 

Przyczyna nieobecności
Sposób pomniejszenia wynagrodzenia 

zasadniczego
Podstawa 

prawna

Niezdolność do pracy z po-
wodu choroby, albo z innych 
przyczyn, za okres których 
pracownik  pobrał  zasiłek 
chorobowy,  opiekuńczy, 
macierzyński, ojcowski  lub 
świadczenie rehabilitacyjne

W  celu  obliczenia  wynagrodzenia  za 
przepracowaną  część  miesiąca  mie-
sięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się 
przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez 
liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu 
lekarskim. Tak obliczoną kwotę wynagro-
dzenia odejmuje się od wynagrodzenia 
przysługującego za cały miesiąc

§ 11 rozporzą-
dzenia w spra-
wie  sposobu 
ustalania  wy-
nagrodzenia 
w okresie nie-
wykonywania 
pracy… 

Urlop wypoczynkowy, urlop 
okolicznościowy, urlop bez-
płatny, urlop wychowawczy 
albo  nieobecność  spowo-
dowana  chorobą,  za  którą 
pracownik będąc w okresie 
wyczekiwania nie nabył pra-
wa do zasiłku (wynagrodze-
nia) chorobowego

W celu obliczenia wynagrodzenia za prze-
pracowaną  część  miesiąca  miesięczną 
stawkę wynagrodzenia dzieli się przez licz-
bę godzin przypadających do przepraco-
wania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę 
mnoży się przez liczbę godzin nieobecno-
ści pracownika w pracy. Tak obliczoną kwo-
tę wynagrodzenia odejmuje się od wyna-
grodzenia przysługującego za cały miesiąc

§ 12 rozporzą-
dzenia w spra-
wie  sposobu 
ustalania  wy-
nagrodzenia 
w okresie nie-
wykonywania 
pracy…

Przedstawione w tabeli pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu niezdol-
ności do pracy ma zastosowanie, jeżeli pracownik przepracował przynajmniej 1 dzień 
w danym miesiącu. Jeżeli zatem pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 
cały miesiąc, nie należy pomniejszać jego wynagrodzenia zasadniczego dzieląc je przez 
30. Pracownik nie wykonywał bowiem pracy i nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. 

PRZYKŁAD	
Marian  C.  był  niezdolny  do  pracy  z  powodu  choroby  w  okresie  od  6  do 
14 kwietnia 2014 r. (9 dni) i z tego tytułu nabył prawo do zasiłku chorobowego. 
Pracownik ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4650 zł 
brutto. W celu obliczenia wynagrodzenia zasadniczego za część miesiąca 
miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30, a następnie 
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pomnożyć przez  liczbę dni orzeczonej niezdolności do pracy. Otrzymaną 
kwotę należy odjąć od wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pra-
cownikowi za cały miesiąc, tj.:
■■ 4650 zł : 30 dni = 155 zł,
■■ 155 zł x 9 dni = 1395 zł.

Wynagrodzenie  zasadnicze  za  przepracowaną  część  miesiąca  wyniesie 
3255 zł (4650 zł –1395 zł).

PRZYKŁAD
Mirosław H., który ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 
5000 zł, przez cały  luty 2014  r.  (28 dni) przebywał na zwolnieniu  lekarskim. 
Pracodawca pomniejszył pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze zgodnie 
z poniższymi wyliczeniami o 4666,76 zł, tj.:
■■ 5000 zł : 30 = 166,67 zł,
■■ 166,67 zł x 28 dni = 4666,76 zł.

Pracodawca  wypłacił  pracownikowi  wynagrodzenie  zasadnicze  za  luty 
2014 r. w kwocie 333,24 zł (5000 zł – 4666,76 zł) oraz wynagrodzenie choro-
bowe za 28 dni w kwocie 3221,68 zł [5000 zł – (5000 zł x 13,71%) : 30 x 80% 
x 28 dni]. Pracodawca postąpił nieprawidłowo, ponieważ powinien wypła-
cić Mirosławowi H.  tylko wynagrodzenie chorobowe w kwocie 3221,68 zł. 
Pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia zasadniczego, gdyż w lutym nie 
świadczył pracy przez ani jeden dzień.

Zasady pomniejszania wynagrodzenia zasadniczego za przepracowaną część 
miesiąca, w sytuacji gdy pracownik przez część miesiąca pobierał świadczenia 
z ubezpieczeń społecznych, są zawsze takie same, tj. należy pomniejszyć wyna-
grodzenie zasadnicze o 1/30 za każdy dzień niezdolności do pracy. Nie ma przy 
tym znaczenia liczba dni kalendarzowych miesiąca. 

Zgodnie z pismem Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie sposobu ustala-
nia wynagrodzenia za jeden dzień wykonywania pracy, GPP-87–4560–64/09/PE/
RP, „(…) kwotę wynagrodzenia zawsze dzielimy przez 30, bez względu na to, czy 
miesiąc ma 28, 29, 30 czy 31 dni. W praktyce powstaje problem, gdy pracownik 
w miesiącu, który liczy 31 dni, przez 30 dni jest chory, a jeden dzień pracuje. W ta-
kim bowiem wypadku wykonanie wskazanych w przepisie działań da jako wynik 0, 
czyli za jeden dzień pracy pracownik nie otrzymałby wynagrodzenia. Przyjęcie ta-
kich zasad ustalania wynagrodzenia, w tym konkretnym przypadku, stoi w sprzecz-
ności z art. 80 Kodeksu pracy, stanowiącym, że za pracę wykonaną przysługuje 
wynagrodzenie – pomimo wykonywania pracy w danym miesiącu pracownik nie 
otrzymałby żadnego wynagrodzenia za pracę, a jedynie wynagrodzenie za czas 
choroby bądź zasiłek chorobowy (z reguły w niższej niż wynagrodzenie za pracę 
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wysokości). Powyższe przemawiałoby za wypłatą wynagrodzenia za pracę za czas 
przepracowany, czyli za 1 dzień (…)”.

Jeżeli pracownik będzie niezdolny do pracy przez 30 dni, a miesiąc będzie miał 
31 dni  i przez 1 dzień pracownik będzie świadczył pracę, to nie można obliczać 
wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z § 11 rozporządzenia o ustalaniu wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy…, tj. pomniejszyć wynagrodzenie o 1/30 
za każdy dzień choroby, ponieważ spowodowałoby to, że pracownik nie otrzyma 
wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wówczas pracodawca będzie musiał wypłacić 
wynagrodzenie chorobowe (zasiłek) za 30 dni oraz wynagrodzenie za 1 dzień pracy.

PRZYKŁAD
Stanisław  S.  był  niezdolny  do  pracy  w  okresie  od  1  do  30  marca  2014  r. 
(30 dni). Pracownik ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego 6650 zł brut-
to. Stanisław S. powinien otrzymać wynagrodzenie zasadnicze za 31 marca, 
ponieważ w tym dniu świadczył pracę. Pracownikowi należy wypłacić wyna-
grodzenie chorobowe za 30 dni oraz wynagrodzenie za pracę za 1 dzień, tj.:
■■ 4590,60 zł (6650 zł – 6650 zł x 13,71% : 30 x 80% x 30 dni) – wynagrodzenie 
chorobowe, 
■■ 316,64 zł (6650 zł : 168 godz. x 8 godz.) – wynagrodzenie za pracę.

Pomniejszając wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z § 11 rozporządzenia w spra-
wie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy…, co jest 
nieprawidłowe, pracownikowi należałoby nie wypłacać żadnego wynagrodzenia 
za pracę, gdyż: 6650 zł : 30 x 30 = 0 zł.

W praktyce może się zdarzyć, że pracownik będzie niezdolny do pracy tylko od 
poniedziałku do piątku, jednak przez cały miesiąc nie będzie świadczył pracy, po-
nieważ soboty i niedziele są dla niego dniami wolnymi od pracy. W takiej sytuacji 
powstaje wątpliwość, czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadni-
czego, skoro nie przepracował ani jednego dnia w miesiącu. Eksperci prawa pracy 
prezentują 2 odmienne poglądy. Część z nich uważa, że wynagrodzenie zasadni-
cze należy pomniejszyć o 1/30 za każdy dzień niezdolności do pracy oraz wypłacić 
pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie chorobowe (lub zasiłek). 
Stanowisko swoje argumentują tym, że § 11 rozporządzenia o ustalaniu wynagrodze-
nia w okresie niewykonywania pracy… szczegółowo określa, jak należy pomniejszyć 
wynagrodzenie zasadnicze za okres niezdolności pracownika do pracy. 

PRZYKŁAD
Barbara T. była niezdolna do pracy w marcu 2014 r. i dostarczyła pracodawcy 
zwolnienia lekarskie:
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■■ od 3 do 7 marca 2014 r.,
■■ od 10 do 14 marca 2014 r.,
■■ od 17 do 21 marca 2014 r.,
■■ od 24 do 28 marca 2014 r.,
■■ od 31 marca do 4 kwietnia 2014 r.

Pracownica świadczy pracę od poniedziałku do piątku i ma prawo do wyna-
grodzenia zasadniczego w wysokości 5600 zł. W marcu z powodu niezdolno-
ści do pracy nie przepracowała ani jednego dnia. W tej sytuacji pracownikowi 
należy pomniejszyć wynagrodzenie za marzec o 1/30 za każdy dzień niezdol-
ności do pracy w tym miesiącu, tj. za 21 dni, a za pozostałą cześć miesiąca 
wypłacić wynagrodzenie za pracę, czyli:
■■ 5600 zł : 30 = 186,67 zł,
■■ 186,67 zł x 21  (liczba dni niezdolności do pracy) = 3920,07 zł  (kwota po-
mniejszenia wynagrodzenie zasadniczego),
■■ 5600 zł – 3920,07 zł = 1679,93 zł (kwota, jaką należy wypłacić pracownikowi 
za marzec, wynikająca ze stałej stawki miesięcznej).

Zgodnie z drugim stanowiskiem, w takiej sytuacji pracownikowi nie należy wy-
płacać wynagrodzenia zasadniczego, ponieważ zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy 
przysługuje ono za pracę wykonaną. Jako dopełnienie tego stanowiska należy 
wskazać, że Kodeks pracy jest aktem prawnym wyższego rzędu niż rozporządze-
nie, zatem rozporządzenie nie może być sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy. 
W sytuacji gdy pozostawałoby ono w sprzeczności, należy stosować przepisy 
Kodeksu pracy, ponieważ to one regulują prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Od decyzji pracodawcy będzie zależeć, czy w tej sytuacji wypłacić pracowni-
kowi wynagrodzenie, o które zatrudniony może mieć jednak roszczenie.

VII.	Nieprzepracowanie	pełnego	miesiąca		
z	innych	przyczyn	niż	choroba
Jeżeli pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną nie przepracował 

pełnego miesiąca z innych przyczyn niż choroba i za okres tej nieobecności nie 
zachowuje prawa do wynagrodzenia, płacę zasadniczą należy podzielić przez 
liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Tak otrzy-
many wynik należy pomnożyć przez  liczbę godzin nieobecności pracownika 
w pracy i odjąć od wynagrodzenia zasadniczego. Taki sposób obliczania wyna-
grodzenia należy zastosować, gdy pracownik przebywał przez część miesiąca na 
urlopie: wypoczynkowym, okolicznościowym, bezpłatnym lub wychowawczym,  
gdy będąc w okresie wyczekiwania pracownik nie nabył prawa do świadczeń 
chorobowych, a także gdy z pracownikiem nawiązano lub rozwiązano umowę 
o pracę w trakcie miesiąca.
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PRZYKŁAD
Z Andrzejem C. 26 marca 2014 r. rozwiązano umowę o pracę bez wypowie-
dzenia z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy w okresie od 
24 do 26 marca (3 dni robocze). Pracownik był zatrudniony w pełnym wymia-
rze czasu pracy od poniedziałku do piątku z wynagrodzeniem zasadniczym 
5500 zł. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika należy pomniejszyć o 3 dni 
nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o okres, w którym nie był  już pra-
cownikiem, tj. od 27 do 31 marca (3 dni robocze). Miesięczne wynagrodzenie 
w wysokości 5500 zł należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do 
przepracowania w marcu 2014 r.:
■■ 5500 zł : 168 godz. = 32,74 zł (stawka za 1 godzinę).
Otrzymaną kwotę za 1 godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę godzin 
nieobecności w pracy, tj. o 48 godzin (6 dni):
■■ 32,74 zł x 48 godz. = 1571,52 zł.
Obliczoną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały 
marzec 2014 r.:
■■ 5500 zł – 1571,52 zł = 3928,48 zł (wynagrodzenie przysługujące pracowni-
kowi za marzec 2014 r.).

Pracownicy wynagradzani w systemie mieszanym, np. czasowo-akordowym 
lub czasowo-prowizyjnym, mają prawo do wynagrodzenia zasadniczego określo-
nego w stałej wysokości oraz do akordu czy prowizji. Jeżeli taki pracownik nie 
przepracuje pełnego miesiąca, wynagrodzenie zasadnicze należy pomniejszyć 
w zależności od przyczyny nieobecności o 1/30 za każdy dzień nieobecności lub 
o liczbę godzin nieobecności. Natomiast wynagrodzenie zmienne należy przyjąć 
w wysokości faktycznie osiągniętej przez pracownika. 

PRZYKŁAD
Leszek W. przebywał na urlopie bezpłatnym od 1 do 6 kwietnia 2014 r. (4 dni, 
tj. 32 godz.). Od 7 do 13 kwietnia był niezdolny do pracy z powodu choro-
by  (7 dni). W  tym miesiącu miał do przepracowania 21 dni,  lecz z powodu 
urlopu bezpłatnego oraz choroby przepracował tylko 12 dni. Pracownik ma 
prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1680 zł oraz wynagro-
dzenia akordowego w wysokości 0,50 zł za 1 sztukę skręconego długopisu. 
W kwietniu pracownik skręcił 2000 długopisów. Wysokość przysługującego 
pracownikowi wynagrodzenia należy obliczyć w następujący sposób:
Krok 1. Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego za przepracowaną część 
miesiąca ze stałych składników
Miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przy-
padających do przepracowania w kwietniu: 1680 zł : 168 godz. = 10 zł.
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Otrzymaną kwotę należy pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności w pra-
cy z powodu urlopu bezpłatnego: 10 zł x 32 godz. = 320 zł.
Wynagrodzenie zasadnicze należy pomniejszyć o dni niezdolności do pracy:
1680 zł : 30 = 56 zł,
56 zł x 7 dni = 392 zł.
Obliczoną kwotę należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały 
miesiąc: 1680 zł – 320 zł – 392 zł = 968 zł.
Krok 2. Ustalenie wynagrodzenia ze zmiennych składników
Liczbę wykonanych długopisów należy pomnożyć przez 0,50 zł:
2000 sztuk x 0,50 zł/szt. = 1000 zł.
Pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za przepracowaną część mie-
siąca w wysokości 1968 zł (968 zł + 1000 zł).

VIII.	Odszkodowanie	za	zakaz	konkurencji
Jednym z elementów umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu 

zatrudnia jest odszkodowanie dla pracownika za powstrzymanie się od działalno-
ści konkurencyjnej. Przepisy prawa pracy nie wskazują, jak liczyć to odszkodowa-
nie, jednak określają jego minimalną wysokość, która wynosi 25% wynagrodzenia 
otrzymanego przez pracownika przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpo-
wiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji (art. 1012 Kodeksu pracy). 
W uchwale z 3 grudnia 2003 r. (III PZP 16/03, OSNP 2004/7/116) Sąd Najwyższy 
stwierdził, że: (…) „w razie nieuzgodnienia przez strony w umowie o zakazie kon-
kurencji po ustaniu stosunku pracy odszkodowania za powstrzymanie się od pro-
wadzenia działalności konkurencyjnej (art. 1012 § 1 k.p.), pracownikowi – zgodnie 
z art. 56 k.c. w związku z art. 300 k.p. – przysługuje odszkodowanie w minimalnej 
wysokości określonej w art. 1012 § 3 k.p. (…)”. 

Strony umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy mogą usta-
lić odszkodowanie w wyższej wysokości lub w inny sposób niż procentowy. 
Ważne jest jednak, aby pracownik nie otrzymał niższego odszkodowania niż 
zagwarantowane przepisami. Odszkodowanie może być wypłacane w dowol-
ny sposób, np. w miesięcznych ratach, kwartalnie albo od razu za cały okres 
z góry. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2005 r.,  II PK 186/04, 
OSNP 2005/24/391 „(…) obowiązek pracodawcy zapłaty odszkodowania z tytułu 
powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej powstaje w terminach okre-
ślonych w klauzuli konkurencyjnej, a jeżeli strony nie określiły terminu wypłaty od-
szkodowania – w okresach miesięcznych (art. 1012 § 3 k.p.) (…)”.

Jeżeli pracodawca podpisze umowę o zakazie konkurencji obowiązującą w cza-
sie trwania zatrudnienia, to odszkodowanie może być określone w dowolnej wy-
sokości albo strony mogą postanowić o jego niewypłacaniu.
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Różnice w zawieraniu i rozliczaniu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwa-
nia i po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji W trakcje zatrudnienia Po ustaniu zatrudnienia

Zawarcie umowy Zakaz prowadzenia przez pracow-
ników  działalności  konkurencyjnej 
wobec pracodawcy, a  także zakaz 
świadczenia  pracy  na  podstawie 
umowy o pracę lub na innej podsta-
wie (np. umowy cywilnoprawnej) na 
rzecz podmiotu prowadzącego taką 
działalność

Zakaz  konkurencji 
z  pracownikiem,  który 
miał  dostęp  do  szcze-
gólnie  ważnych  infor-
macji, których ujawnie-
nie  mogłoby  narazić 
pracodawcę na szkodę 

Odszkodowanie Strony mogą  je ustalić w dowolnej 
wysokości

Strony  mają  swobodę 
w  ustaleniu  wysokości, 
jednak nie może być ono 
niższe niż 25% wynagro-
dzenia  otrzymywanego 
przez pracownika przed 
ustaniem zatrudnia 

Składki na ubezpiecze-
nia  społeczne  i  zdro-
wotne

Tak Nie

Podatek  Tak  Tak 

Okres obowiązywania Przez czas trwania stosunku pracy Przez  okres  ustalony 
między stronami

W praktyce często pojawiającym się problemem jest obliczanie minimalnej wysoko-
ści odszkodowania dla pracownika za powstrzymywanie się od działalności konkuren-
cyjnej, czyli równowartości 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed 
ustaniem stosunku pracy. Przepisy nie wskazują jako podstawy naliczenia wyłącznie 
wynagrodzenia zasadniczego określonego w umowie o pracę. Dlatego ustalenie od-
szkodowania wyłącznie z jednego składnika wynagrodzenia określonego w umowie 
o pracę, jeżeli pracownik otrzymywał również inne składniki, jest nieprawidłowe. 

Przez kodeksowe pojęcie  „wynagrodzenie przed ustaniem stosunku pracy” 
należy rozumieć zarówno wynagrodzenie zasadnicze,  jaki  i wszystkie składniki 
o charakterze wynagrodzenia za pracę, tj. wynagrodzenie za nadgodziny, premie, 
nagrody, dodatki (np. za pracę w warunkach szkodliwych, stażowy, funkcyjny).

Wyliczając odszkodowanie w podstawie jego wymiaru nie należy uwzględniać 
dodatkowych składników wynagrodzenia, które nie są wynagrodzeniem za pra-
cę, m.in. takich jak: 
■■ świadczenia urlopowe, 
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■■ świadczenia wypłacone ze środków zfśs, 
■■ diety za podróże służbowe, 
■■ ryczałty za pranie odzieży roboczej, 
■■ jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie,
■■ wartość szczepienia ochronnego.

Aby obliczyć odszkodowanie za zakaz konkurencji, należy:
Krok 1. Ustalić podstawę wymiaru odszkodowania
 W pierwszej kolejności należy zsumować wynagrodzenia z okresu zatrudnienia 
równego długości trwania umowy o zakazie konkurencji albo wynagrodzenie 
z faktycznego okresu zatrudnienia.
Krok 2. Obliczyć 25% odszkodowania
Podstawę wymiaru odszkodowania należy pomnożyć przez 25%.
Krok 3. Zweryfikować wysokość odszkodowania 
 Należy porównać obliczoną wysokość odszkodowania z kwotą odszkodowa-
nia wynikającą z umowy.
Krok 4. Ustalenie kwoty odszkodowania do wypłaty 
 W sytuacji gdyby kwota odszkodowania była niższa od kwoty wynikającej 
z umowy o zakazie konkurencji, to przysługującą pracownikowi kwotą odszko-
dowania jest kwota wynikająca z tej umowy. Jeżeli kwota wyliczonego odszko-
dowania jest wyższa od kwoty wynikającej z umowy o zakazie konkurencji, to 
pracownikowi przysługuje odszkodowanie w kwocie wyliczonej. 

PRZYKŁAD
Kazimierz P. był zatrudniony w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę 
przez 10  lat na stanowisku dyrektora strategicznego. Pracodawca zawarł 
z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, zgod-
nie z którą przez okres 4  lat pracownikowi będzie przysługiwać odszkodo-
wanie w wysokości 2000 zł miesięcznie. Pracownik w okresie zatrudnienia 
otrzymywał następujące wynagrodzenie:
■■ przez pierwsze 5 lat pracy – 8000 zł miesięcznie brutto,
■■ przez kolejne 5 lat pracy – 9500 zł miesięcznie brutto.

Pracownik od 2 lat miał również prawo do nagrody rocznej, która za 2012 r. 
wyniosła 9500 zł, a za 2013 r. 12 500 zł. Pracownik często odbywał podróże 
służbowe i z tego tytułu przez ostatnie 4 lata otrzymał od pracodawcy diety 
w łącznej wysokości 13 030 zł. 
Krok 1. Ustalenie podstawy wymiaru odszkodowania
Należy zsumować wynagrodzenie z ostatnich 4  lat pracy (48 miesięcy), po-
nieważ  taki okres obejmuje umowa o zakazie konkurencji, do którego na-
leży dodać nagrodę  roczną. Nie należy uwzględniać diet, ponieważ nie są 
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wynagrodzeniem za pracę, tj.: 48 miesięcy x 9500 zł + (12 500 zł + 9500 zł) = 
=  456 000 zł + 22 000 zł = 478 000 zł.
Krok 2. Ustalenie 25% odszkodowania
Kwotę podstawy należy pomnożyć przez 25%:
478 000 zł x 25% = 119 500 zł.
Krok 3. Ustalenie miesięcznej kwoty odszkodowania
119 500 zł : 48 (liczba miesięcy trwania umowy) = 2489,58 zł.
Krok 4. Weryfikacja wysokości odszkodowania 
Obliczona kwota odszkodowania (2489,58 zł) jest wyższa o 489,58 zł od kwo-
ty określonej w umowie o zakazie konkurencji (2000 zł).
Krok 5. Ustalenie kwoty odszkodowania do wypłaty 
W sytuacji gdy kwota wyliczonego odszkodowania jest wyższa od kwoty wy-
nikającej z umowy o zakazie konkurencji, to kwotę odszkodowania stanowi 
wyższa kwota. Zatem pracownikowi należy wypłacać miesięczne odszkodo-
wanie w wysokości 2489,58 zł. 

Może  się  zdarzyć,  że  wynagrodzenie  wypłacone  pracownikowi  w  okresie 
uwzględnianym do obliczenia podstawy wymiaru odszkodowania będzie niższe niż 
ustalone w umowie o pracę. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, gdy pracownik np.:
■■ nie wykonywał pracy w związku z przestojem lub 
■■ był niezdolny do pracy z powodu choroby. 

Jeżeli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie na skutek wymienionych wy-
żej sytuacji, w podstawie odszkodowania należy uwzględnić otrzymane wyna-
grodzenie za czas przestoju czy choroby, a nie wynagrodzenie, jakie pracownik 
otrzymałby, gdyby pracował. Należy tak postąpić, ponieważ przez wynagrodzenie 
za pracę należy rozumieć również tzw. wypłaty gwarancyjne, tj. wynagrodzenie 
przysługujące pracownikowi na podstawie przepisów prawa pracy za czas niewy-
konywania pracy. Należą do nich m.in. wynagrodzenie urlopowe (i w konsekwencji 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop) oraz wynagrodzenie chorobowe (stanowi-
sko MPiPS z 22 lutego 2013 r. w sprawie odliczeń z wynagrodzenia chorobowego).

Inaczej należałoby postąpić, gdyby pracownik przebywał na zasiłku chorobo-
wym, macierzyńskim czy opiekuńczym. Wówczas do podstawy wymiaru odszko-
dowania należałoby przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę wraz 
z dodatkami mającymi charakter wynagrodzenia, a nie kwotę wypłaconego zasiłku. 

W podstawie wymiaru odszkodowania nie można uwzględniać zasiłku z dwóch 
powodów. Po pierwsze, do podstawy wymiaru zasiłku nie należy przyjmować 
wszystkich składników, które mogą być przyjęte w podstawie odszkodowania 
(np. które są pomniejszane za czas choroby). Po drugie, co do zasady, kwotę za-
siłku stanowi średnie wynagrodzenie z 12 miesięcy pomniejszone o kwotę składek 
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finansowanych przez pracownika (13,71%), zatem kwota odszkodowania mogłaby 
zostać niesłusznie zaniżona.

PRZYKŁAD
Z zatrudnionym przez 2 lata w spółce z o.o. Konradem G., otrzymującym mie-
sięczne wynagrodzenie w wysokości 6000 zł  i miesięczny dodatek funkcyjny 
w wysokości 500 zł, 31 marca 2014 r.  rozwiązano umowę o pracę za poro-
zumieniem stron. W czasie  trwania zatrudnienia podpisano z pracownikiem 
umowę o zakazie konkurencji na okres 12 miesięcy po ustaniu stosunku pracy, 
w której nie ustalono wysokości odszkodowania,  lecz określono, że odszko-
dowanie zostanie wypłacone w 2 ratach. Pracownik przez 6 miesięcy (182 dni) 
przebywał na zasiłku chorobowym, a przez kolejne 6 miesięcy na świadcze-
niu rehabilitacyjnym. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwo-
ta 5177,40 zł  (6000 zł – 6000 zł x 13,71%). W podstawie wymiaru zasiłku nie 
uwzględniono dodatku funkcyjnego, ponieważ regulamin wynagradzania obo-
wiązujący u pracodawcy przewidywał wypłatę dodatku w czasie niezdolności 
do pracy. Za cały okres niezdolności do pracy pracownik otrzymał dodatek 
funkcyjny w wysokości 6000 zł. Pracownik w ciągu 12 miesięcy otrzymał zasi-
łek i świadczenie rehabilitacyjne obliczone w następujący sposób:

Miesiąc
Podstawa wymiaru 

zasiłku/świadczenia 
rehabilitacyjnego

Kwota zasiłku

1 2 3
Kwiecień 2013 r. 5177,40 zł (podstawa zasiłku 

chorobowego) : 30 =172,58 zł x 
80% = 138,06 zł (stawka dzien-
na zasiłku)

138,06 zł x 30 dni = 4141,80 zł

Maj 2013 r. j.w. 138,06 zł x 31 dni= 4279,86 zł
Czerwiec 2013 r. j.w. 138,06 zł x 30 dni = 4141,80 zł
Lipiec 2013 r. j.w. 138,06 zł x 31 dni = 4279,86 zł
Sierpień 2013 r. j.w. 138,06 zł x 31 dni= 4279,86 zł
Wrzesień 2013 r. j.w.

5177,40 zł x 106,5% x 90% = 
= 4962,54 zł (zwaloryzowana 
podstawa świadczenia  reha-
bilitacyjnego)
4962,54 zł : 30 = 165,42 zł (kwo-
ta świadczenia za 1 dzień)

138,06 zł x 29 dni = 4003,74 zł
165,42 zł x 1 dzień = 165,42 zł 

Październik 2013 r. 4962,54 zł 165,42 zł x 31 dni = 5128,02 zł
Listopad 2013 r. j.w. 165,42 zł x 30 dni = 4962,60 zł



OBliCzANiE wyNAgrOdzENiA i iNNyCh świAdCzEń... 29

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 8(248)

1 2 3
Grudzień 2013 r. 4962,54 zł  (podstawa świad-

czenia rehabilitacyjnego)
5513,93 zł x 75% = 4135,45 zł :  
: 30 = 137,85 zł (kwota świad-
czenia za 1 dzień)

165,42 zł x 28 dni = 4631,76 zł
137,85 zł x 3 dni = 413,55 zł 

Styczeń 2014 r. 4135,45 zł 137,85 zł x 31 dni = 4273,35 zł
Luty 2014 r. j.w. 137,85 zł x 28 dni = 3859,80 zł
Marzec 2014 r. j.w. 137,85 zł x 28 dni = 3859,80 zł 
Suma 52 421,22 zł

Ponadto za marzec 2014 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę w wy-
sokości 400 zł. Łącznie otrzymał 58 821,22 zł (52 421,22 zł + 6000 zł + 400 zł).
W takim przypadku w podstawie odszkodowania nie należy uwzględniać kwoty za-
siłków faktycznie wypłaconych, tj. 52 421,22 zł, ponieważ wartość odszkodowania 
zostałaby zaniżona. Zatem należne odszkodowanie powinno zostać obliczone na 
podstawie wynagrodzenia określonego w umowie o pracę w następujący sposób:
6000 zł x 12 miesięcy + 500 zł x 12 miesięcy (liczba miesięcy trwania umowy 
o zakazie konkurencji) = 78 000 zł.
Ze względu na to, że w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia 
nie określono kwoty odszkodowania, kwotę 78 000 zł należy pomnożyć przez 
25%, a otrzymany wynik podzielić przez 2, ponieważ w umowie określono, że 
odszkodowanie będzie płatne w 2 ratach, tj.:
■■ 78 000 zł x 25% = 19 500 zł,
■■ 19 500 zł : 2 = 9750 zł (wysokość jednej raty odszkodowania).

Kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy obliczaniu odszkodowania za 
niepodejmowanie działalności konkurencyjnej,  jest uwzględnianie składników, 
wynagrodzenia, które do dnia rozwiązania umowy nie zostały wypłacone. Jeśli 
taki składnik (np. premia kwartalna, półroczna, roczna) nie został wypłacany do 
dnia ustania stosunku pracy, to nie należy przyjmować go do obliczania wysoko-
ści odszkodowania za zakaz konkurencji.

PRZYKŁAD
Strony podpisały umowę o zakazie konkurencji na 12 miesięcy po ustaniu za-
trudnienia. Odszkodowanie ustalono w umowie w wysokości 30 000 zł, płatne 
jednorazowo w ostatnim dniu miesiąca obowiązywania zakazu. Pracownik 
miał prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 8950 zł oraz od 
czerwca 2013 r. do półrocznej premii obliczonej procentowo od obrotu net-
to działu handlowego. Przyjmijmy, że z pracownikiem rozwiązano umowę 
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o pracę 30 kwietnia 2014 r.  i do tego dnia nie została mu wypłacona część 
premii półrocznej za 2014 r. Premia za 2013 r. wyniosła 15 000 zł.
Ustalając podstawę odszkodowania należy przyjąć wynagrodzenie zasadni-
cze z 12 miesięcy oraz premię wypłaconą za 2013 r., tj.:
■■ 8950 zł x 12 miesięcy + 15 000 zł = 122 400 zł,
■■ 122 400 zł x 25% = 30 600 zł (minimalna kwota odszkodowania).

W związku z tym, że kwota odszkodowania określona w umowie o zakazie konku-
rencji po ustaniu zatrudnienia jest niższa od minimalnej kwoty odszkodowania, to 
byłemu pracownikowi należy wypłacić 30 600 zł, a nie 30 000 zł ustalone w umowie.

Zakaz	konkurencji	dłuższy	niż	czas	trwania	umowy	o	pracę
Jeżeli pracownik jest zatrudniony u pracodawcy krócej niż okres, na który zosta-

ła zawarta umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, powstaje problem 
dotyczący obliczenia podstawy odszkodowania. Eksperci prezentują w tym zakresie 
dwa stanowiska. Część z nich uważa, że podstawę takiego odszkodowania stanowi 
wynagrodzenie z faktycznego okresu zatrudnienia, natomiast pozostali twierdzą, że 
wysokość odszkodowania należałoby uzależnić od długości trwania zakazu konku-
rencji i w takim przypadku uzupełnić podstawę odszkodowania.

W wyroku z 21 marca 2001 r. (I PKN 315/00, OSNP 2002/24/596) Sąd Najwyższy 
stwierdził, że: „(…) minimalne odszkodowanie jest równe 25% kwoty rzeczywiście otrzy-
manego wynagrodzenia w okresie trwania stosunku pracy. Z treści przepisu wynika 
więc jednoznacznie, że minimalne odszkodowanie oblicza się na podstawie wynagro-
dzenia otrzymanego w czasie trwania zatrudnienia, a nie według wynagrodzenia, któ-
re pracownik mógłby otrzymywać po zakończeniu trwania stosunku pracy w okresie 
zakazu konkurencji. Ustalony umownie okres trwania zakazu konkurencji ma w tym 
przepisie znaczenie ograniczające czas zatrudnienia, za który należy liczyć otrzyma-
ne przez pracownika wynagrodzenie. Gdyby więc pracownik był zatrudniony przez 
okres dłuższy niż czas trwania zakazu konkurencji, to okres zatrudnienia, z którego 
należy obliczyć otrzymane wynagrodzenie stanowiące podstawę odszkodowania, na-
leżałoby ograniczyć do wielkości równej okresowi trwania zakazu konkurencji (…)”.

Zatem w sytuacji, gdyby np. pracownik pracował u danego pracodawcy 2 lata, 
a okres zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia wynosiłby np. 3 lata, to w podsta-
wie odszkodowania należy uwzględnić wynagrodzenie otrzymane przez pracownika 
w okresie zatrudnienia, tj. z 2 lat, a nie wynagrodzenie, które pracownik mógłby otrzy-
mywać po zakończeniu stosunku pracy w okresie obowiązywania zakazu konkurencji. 

PRZYKŁAD
Z dyrektorem działu handlowego Mirosławem J.  rozwiązano umowę o pra-
cę po 8 miesiącach zatrudnienia. Pracownik otrzymywał wynagrodzenie za-
sadnicze w kwocie 10 000 zł oraz premie miesięczne od 1000 zł do 5000 zł 
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(w wysokości uzależnionej od wyników uzyskanych przez podległy mu dział 
handlowy). Pracodawca podpisał z Mirosławem J. umowę o zakazie konku-
rencji po ustaniu zatrudnienia na okres 5 lat, w której odszkodowanie ustalono 
w wysokości 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed usta-
niem zatrudnienia, płatne w miesięcznych ratach. W takim przypadku podstawa 
odszkodowania powinna zostać obliczona z okresu zatrudnienia pracownika, 
tj. z 8 miesięcy. W podstawie tej należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze 
w kwocie 10 000 zł oraz premie miesięczne (w łącznej wysokości 32 500 zł):
■■ 10 000 zł x 8 miesięcy + 32 500 zł = 112 500 zł,
■■ 112 500 zł x 25% = 28 125 zł (odszkodowanie za okres 5 lat, tj. 60 miesięcy).

Kwotę 28 125 zł należy podzielić przez 60 miesięcy (5 lat), ponieważ przez tyle 
miesięcy ma trwać zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia, tj.: 28 125 zł : 
: 60 = 468,75 zł.
Pracownikowi z  tytułu umowy o zakazie konkurencji należy wypłacać mie-
sięczne odszkodowanie w wysokości 468,75 zł. 

Zgodnie z drugim stanowiskiem, w takim przypadku podstawę odszkodowania 
należałoby obliczyć z okresu 5 lat, a nie z 8 miesięcy. W wyroku z 8 stycznia 2008 r. 
(I PK 161/07, OSNP 2009/3–4/42) Sąd Najwyższy stwierdził, że: „(...) Wysokość od-
szkodowania należnego pracownikowi za powstrzymywanie się od prowadzenia 
działalności konkurencyjnej w stosunku do byłego pracodawcy (art. 1012 § 3 k.p.), 
jeżeli stosunek pracy trwał krócej niż umowny okres zakazu konkurencji po ustaniu 
zatrudnienia, powinna być odniesiona do okresu, przez jaki byłego pracownika ma 
obowiązywać zakaz konkurencji, a nie do okresu jego faktycznego zatrudnienia (…)”. 

PRZYKŁAD
Z  Mirosławem  J.,  otrzymującym  miesięczne  wynagrodzenie  w  wysokości 
10 000 zł, rozwiązano za wypowiedzeniem umowę o pracę po 8-miesięcznym 
okresie zatrudnienia. Wcześniej podpisano z nim umowę o zakazie konkuren-
cji na okres 60 miesięcy (5 lat) po ustaniu stosunku pracy, w której ustalono 
wysokość przysługującego odszkodowania  jako 25% wynagrodzenia otrzy-
mywanego przez pracownika przed  rozwiązaniem umowy. Pracownik miał 
również prawo do miesięcznych premii w wysokości od 1000 zł do 5000 zł, 
uzależnionych  od  wyników  uzyskanych  przez  dział  handlowy.  W  okresie 
8 miesięcy pracownik otrzymał premie w łącznej wysokości 32 500 zł. 
Ustalając podstawę odszkodowania należy uwzględnić wynagrodzenie za-
sadnicze, jakie Mirosław J. otrzymałby, gdyby przepracował 5 lat (60 miesię-
cy) oraz kwoty faktycznie wypłaconych premii. W związku z tym, że nie wia-
domo, jaki wynik osiągnąłby dział handlowy nadzorowany przez pracownika 
i czy w ogóle uzyskałaby prawo do premii, nie ma możliwości uwzględnienia 
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hipotetycznej wysokości premii w podstawie odszkodowania. W takim przy-
padku należne odszkodowanie powinno zostać obliczone następująco:
■■ 10 000 zł x 60 miesięcy + 32 500 zł = 632 500 zł,
■■ 632 500 zł x 25% = 158 125 zł (kwota odszkodowania za okres 5 lat),
■■ 158 125 zł : 60 miesięcy = 2635,42 zł.

Druga z prezentowanych metod ustalania wysokości odszkodowania jest ko-
rzystniejsza dla pracowników i stosując ją pracodawca nie narazi się na roszcze-
nia pracownika. Należy jednak podkreślić, że w takim przypadku wybór metody 
obliczenia odszkodowania zależy od pracodawcy. 

Opodatkowanie	i	oskładkowanie	odszkodowania
Umowy o zakazie konkurencji zawarte między pracownikiem a pracodawcą 

wynikają z  łączącego strony stosunku pracy  (zarówno gdy zakaz konkurencji 
obowiązuje w trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu). Przychód z tego tytułu 

jest zatem przychodem ze stosun-
ku pracy i nie podlega zwolnieniu 
z podatku (art. 12 w zw. z art. 21 
ust. 1 ustawy o pdof).

Zwolnione z podatku dochodo-
wego od osób  fizycznych są na-
tomiast odszkodowania wypłaco-

ne przez pracodawcę, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost 
z przepisów odrębnych ustaw lub z przepisów wykonawczych, wydanych na pod-
stawie tych ustaw. Jednak z omawianego zwolnienia zostały wyłączone odszko-
dowania z tytułu zakazu konkurencji (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d i g ustawy o pdof).

 Potwierdzają to organy podatkowe, m.in. Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, 
który w interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2007 r. (PD-2–415/288/06) stwier-
dził, że: „(...) odszkodowanie wypłacone z tytułu zawartej umowy o zakazie kon-
kurencji  jest świadczeniem wynikającym de facto z łączącego strony stosunku 
zatrudnienia i jako takie winno zostać zakwalifikowane. Konsekwencją tego jest 
możliwość regulowania zagadnień wynikających ze wspomnianego odszkodo-
wania przez przepisy odnoszące się bezpośrednio do stosunku pracy. Zasadne 
staje się zatem zastosowanie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, który wskazuje, iż osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej »zakładami pracy«, 
są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na poda-
tek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują od tych zakładów przychody 
ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego 
stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez 

UWAGA!
Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji zarów-
no w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego 
ustaniu podlega opodatkowaniu.
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zakład pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bi-
lansowej. Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy, należy wskazać, że odszko-
dowanie wypłacone w ramach umowy o zakazie konkurencji stanowi dochód 
pracownika i jako takie opodatkowane jest podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych. Natomiast dotychczasowy pracodawca, jako płatnik, obowiązany jest 
pobrać i odprowadzić od wypłaconego odszkodowania zaliczkę na podatek do-
chodowy od osób  fizycznych oraz wystawić  informację  imienną w  terminie do 
końca lutego roku następującego po roku podatkowym (...)”.

Pracodawca ustalając podstawę opodatkowania wynikającą z wypłaconego 
odszkodowania powinien zastosować do tego przychodu koszty uzyskania przy-
chodów w standardowej wysokości (111,25 zł). Fakt, że pracownik nie świadczy 
już pracy, nie wpływa na brak możliwości zastosowania  tych kosztów.  Inaczej 
należy natomiast postąpić ze sto-
sowaniem kwoty zmniejszającej 
podatek  (46,33  zł).  Pracodawca 
nie  może  pomniejszyć  zaliczki 
na podatek o tę kwotę, ponieważ 
były pracownik nie ma już statu-
su  pracownika  i  obowiązujący 
w czasie zatrudnienia PIT-2 prze-
stał obowiązywać. 

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest 
zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 4 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i art. 81 ust. 1 ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Inaczej należy postąpić ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne i zdrowotne z tytułu odszkodowania dla pracownika przysługu-
jącego mu w trakcie trwania umowy o pracę, jeżeli strony postanowiły o jego 
wypłacie. 

Tak wypłacona kwota odszkodowania powinna być uwzględniona w podstawie 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

PRZYKŁAD
Pracodawca  podpisał  z  Alicją  S.  umowę  o  zakazie  konkurencji  w  trakcie 
trwania umowy o pracę oraz po ustaniu zatrudnienia na okres 12 miesię-
cy. Pracodawca  rozwiązał z pracownicą umowę o pracę 31 marca 2014  r. 
Alicja S. otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 8000 zł brut-
to. Wysokość odszkodowania po ustaniu zatrudnienia została określona na 
poziomie  25%  wynagrodzenia należnego  przed  ustaniem  stosunku  pracy. 

UWAGA!
Do odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konku-
rencji po ustaniu zatrudnienia nie stosuje się kwoty 
zmniejszającej podatek.
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W trakcie zatrudnienia pracownica otrzymywała co miesiąc 800 zł odszkodo-
wania. Odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia będzie 
płatne w miesięcznych ratach.
Odszkodowanie po ustaniu zatrudnienia
Miesięczne odszkodowanie z  tytułu umowy o zakazie konkurencji po usta-
niu zatrudnienia będzie stanowić kwota 2000 zł  (8000 zł x 12 x 25%  : 12). 
Odszkodowania wypłacanego za okres  trwania stosunku pracy nie należy 
uwzględniać w podstawie odszkodowania po ustaniu zatrudnienia, ponieważ 
nie stanowi ono składnika wynagrodzenia. Rozliczenie będzie następujące:
■■ 2000 zł – 111,25 zł = 1888,75 zł – podstawa naliczenia zaliczki na podatek 
dochodowy, po zaokrągleniu 1889 zł,
■■ 1889 zł × 18% = 340 zł – zaliczka na podatek dochodowy do przekazania na 
rachunek urzędu skarbowego (po zaokrągleniu),
■■ 2000 zł – 340 zł = 1660 zł.

Pracownica powinna otrzymywać co miesiąc odszkodowanie w wysokości 
1660 zł.
Odszkodowanie za okres trwania zatrudnienia 
Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi kwota wynagrodzenia zasadniczego 
8000 zł oraz odszkodowanie w wysokości 800 zł. Kwoty te należy uwzględnić 
również w podstawie opodatkowania.

Lista płac za marzec 2014 r.

Rodzaj składnika Wysokość (w zł)
1 2

Wynagrodzenie zasadnicze 8000,00
Odszkodowanie za zakaz konkurencji  800,00
Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe 8800,00
Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe 8800,00
Składka na ubezp. emerytalne – pracownik – 9,76% 858,88
Składka na ubezp. rentowe – pracownik – 1,5% 132,00
Składka na ubezp. chorobowe – pracownik – 2,45% 215,60
Razem ZUS – pracownik 1206,48
Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł) 111,25
Ulga podatkowa (46,33 zł) 46,33
Przychód 8800,00
Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu) 7482,00
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 7593,52
Podatek dochodowy – 18% 1346,76
Składka zdrowotna 7,75% – do odliczenia od podatku 588,50
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1 2
Składka zdrowotna 9% 683,42
Zaliczka na podatek do US 712,00
Do wypłaty 6198,10
Składka na ubezp. emerytalne – pracodawca – 9,76% 858,88
Składka na ubezp. rentowe – pracodawca – 6,5% 572,00
Składka  na  ubezp.  wypadkowe  obowiązująca  u  pracodawcy 
– 1,80%

158,40

Fundusz Pracy – 2,45% 215,60
FGŚP – 0,10% 8,80
Razem ZUS – pracodawca – 20,61% 1813,68

PODSTAWA	PRAWNA:
■● art. 12 ust. 1, art. 21, art. 22 ust. 2, ust. 13, art. 32 ust. 2, ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 5 ustawy z 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 312
■● § 1, § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w spra-

wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860
■● § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegóło-

wych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania  i wypłacania wynagrodzenia za czas 
urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, 
poz. 1353
■● § 4–4a, § 11–12 rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie 

sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stano-
wiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodze-
nia oraz  innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292
■● art. 183c § 2, art. 80, art. 81 § 1, art. 1011–1012, art. 151 § 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208
■● art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 5b, ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717
■● art. 66 ust. 1 pkt 32, art. 81 ust. 1, ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 295
■● art. 97a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1340; 

ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1351
686511e5-3a7c-47d4-b14d-4dcdff425833

Izabela	Nowacka –  ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagro-
dzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych publikacji 
z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pro-
wadzi portal kadrowo-płacowy

Katarzyna	Kalata	–  doktorantka wydziału Prawa Uniwersytetu warszaw-
skiego, praktyk z 11-letnim doświadczeniem w działach 
personalnych IS
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DODATEK

Ustawa o zwolnieniach grupowych 2014 
z komentarzem 

a w niej aktualne przepisy i komentarz, m.in.:
• jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych,

• czy pracownikowi przebywającemu na urlopie rodzicielskim przysługuje ochrona 
w czasie zwolnień indywidualnych,

• jak naliczyć odprawę z tytułu zwolnień grupowych.

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