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Sposób na płace nr 9(48)   wrzesień 2013 r. 

I.	WSTĘP
Pracodawca może przyznawać pracownikom i osobom zatrudnionym na innej podsta-

wie niż stosunek pracy, obok wynagrodzenia za wykonaną pracę, świadczenia pieniężne 
i niepieniężne. 

Do fakultatywnych składników wynagrodzenia można zaliczyć m.in.:
■■  premie, nagrody, nagrody jubileuszowe,
■■  dodatki do wynagrodzenia, stażowe, za pracę w warunkach szkodliwych, za znajomość 

języków obcych, za niepalenie itp., 
■■  opiekę medyczną,
■■  szczepienia ochronne,
■■  samochód służbowy do celów prywatnych,
■■  wynajem mieszkania,
■■  karnety na rekreację,
■■  finansowanie dojazdów do pracy,
■■  podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wszystkie wymienione świadczenia stanowią, co do zasady, przychód ze stosunku praw-
nego łączącego strony, np. ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym 
z umowy zlecenia czy o dzieło. 

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spół-
dzielczego stosunku pracy uważa się bowiem wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz 
wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło 
finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty 
za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość 
została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, 
jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłat-
nych (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2012 r., 
poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 888). 

Do celów podatkowych wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:
■■  jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności go-

spodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych 
odbiorców;
■■  jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
■■  jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równo-

wartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub 
budynku;
■■  w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu 

usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem 
w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
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Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy 
wartością tych świadczeń, ustaloną według określonych wyżej zasad, a odpłatnością pono-
szoną przez podatnika.

Do celów obliczenia składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wartość pieniężną 
świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w prze-
pisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku:
■■  jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności 

gospodarczej pracodawcy – według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż 
pracownicy,
■■  jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę – według 

cen ich zakupu,
■■  jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego:

a)  dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu 
obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,

b)  dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez 
gminę,

c)  dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych w lit. a), oraz domów sta-
nowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według za-
sad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w da-
nej dzielnicy,

d)  dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wysta-
wionymi przez hotel (§ 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grud-
nia 1998 r. w sprawie 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). 

O zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy decyduje to, czy 
określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik, czy również osoba niezwią-
zana tego rodzaju stosunkiem prawnym (wyrok NSA z 26 marca 1993 r., sygn. akt III SA 
2219/92).

Należy pamiętać, że moment powstania przychodu z tytułu otrzymania świadczenia jest 
oderwany od momentu zapłaty za dane świadczenie przez płatnika. Przychodami istotnymi 
do celów ustalenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy są bowiem otrzymane lub 
postawione do dyspozycji ubezpieczonego/podatnika w danym miesiącu kalendarzowym 
pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nie-
odpłatnych świadczeń oraz świadczeń częściowo odpłatnych, bez względu na okres, któ-
rego te wypłaty dotyczą.
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II.		Świadczenia	dla	pracowników	w	wybranych	
interpretacjach	izb	skarbowych

1.	Zapewnienie	transportu	do	miejsca	pracy

Bezpłatne	zapewnienie	pracownikom	transportu	z	miejsca	pracy	do	miejsca	zamiesz-
kania		i	z	powrotem	powoduje	powstanie	opodatkowanego	przychodu	dla	pracownika	–	
interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Bydgoszczy	z	9	sierpnia	2013	r.			
(sygn.	ITPB2/415–504/13/KK)

Stan faktyczny

Wnioskodawca zapewnia i zamierza zapewniać w przyszłości zatrudnionym pracowni-
kom bezpłatny dojazd do/z miejsca pracy z/do miejscowości zamieszkania (innej od miej-
scowości zatrudnienia), wykupując u lokalnego przewoźnika usługę przewozu osób. Usługa 
ta jest wyceniona ryczałtowo, jedną kwotą odniesioną do liczby dni roboczych w miesiącu, 
w którym autokar jest udostępniony. Nie ma odniesienia do faktycznej liczby pracowników 
rozpoznanych imiennie, i liczby dni, w których korzystają oni z przewozu. W praktyce bywa 
tak, że autobus jest codziennie (w każdym dniu roboczym) stawiany do dyspozycji wszyst-
kich chętnych pracowników do skorzystania z takiego transportu, ale z różnych względów 
nie każdy pracownik korzysta z usługi codziennie lub na wszystkich trasach, np. z uwagi na 
pracę dwuzmianową i dostępność transportu wyłącznie dla pierwszej zmiany lub korzystanie 
z własnego auta, albo organizowanie wspólnego dojazdu kilku pracowników autem jednego 
z nich. Natomiast należność dla przewoźnika zmienia się wyłącznie w zależności od długoś-
ci miesiąca wykonywania przez niego usługi przewozu. Z uwagi na dużą rotację pracowni-
ków zarówno objętych przewozami, jak i faktycznie z nich korzystających w poszczególnych 
dniach i godzinach, oraz z uwagi na organizacyjną i techniczną trudność Wnioskodawca nie 
prowadzi ewidencji, z której wynikałoby, którzy pracownicy ile razy skorzystali z transportu 
do pracy w danym miesiącu. Wnioskodawca nie ma więc możliwości przypisania konkretnej 
wartości pieniężnej świadczenia przewozu pracownikowi rozpoznanemu z imienia i nazwiska. 

Pytanie Wnioskodawcy

Czy bezpłatne zapewnienie przez Wnioskodawcę wszystkim chętnym pracownikom trans-
portu na trasie: miejsce pracy – miejscowość zamieszkania i z powrotem, powoduje koniecz-
ność rozpoznawania po stronie pracownika z tego tytułu kwoty przychodu podlegającego 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji dopełnienia 
czynności płatnika tego podatku przez Wnioskodawcę,  w sytuacji nieprowadzenia przez 
Wnioskodawcę ewidencji korzystania z tego nieodpłatnego świadczenia przez pracowników.  

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, choć bezpłatne udostępnianie świadczeń przewozów pracow-
niczych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
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to z uwagi na niemożność ustalenia wartości otrzymanego świadczenia przypadającej na kon-
kretnych pracowników, powyższe nie powoduje powstania określonej wartości przychodu po 
stronie pracowników i obowiązku obliczenia, poboru i zapłaty podatku od takiego przychodu. 

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy, osoby prawne zwane „zakładami pracy” są zobowiązane 
jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które 
uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy. Natomiast zgodnie z art. 38 ust. 1 
tej ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31, przekazują kwoty pobranych zaliczek na po-
datek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zalicz-
ki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy 
według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego 
rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, 
bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodze-
nia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, 
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wyso-
kość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak 
również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W oce-
nie Wnioskodawcy udostępnienie pracownikom darmowego transportu do/z miejsca pracy 
do/z miejscowości zamieszkania stanowi nieodpłatne świadczenie. Zgodnie z art. 12 ust. 3 tej 
ustawy wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń ustala się według zasad 
określonych w art. 11 ust. 2–2b. W przypadku zakupionych na rzecz pracowników usług trans-
portowych wartość tych świadczeń ustala się na podstawie ceny zakupu (art. 11 ust. 2a pkt 2 
ww. ustawy). Zgodnie zaś z art. 11 ust. 1 ustawy przychodami są otrzymane lub postawione 
do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość 
otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ustawodawca wyraźnie 
rozróżnia więc pojęcia pozostawienia do dyspozycji i otrzymania świadczenia, co ma swój sku-
tek w tym, iż tylko otrzymane nieodpłatne świadczenie podlega opodatkowaniu.

Wnioskodawca uważa, że istotą usługi transportowej jest faktyczny transport osób, a nie 
sama możliwość skorzystania z niego. Zatem w przypadku usług transportowych o powsta-
niu obowiązku zapłaty podatku po stronie pracownika nie decyduje sam fakt otrzymania od 
pracodawcy świadczenia w postaci możliwości korzystania z wykupionej u przewoźnika usłu-
gi, ale fakt, ile razy pracownik skorzystał z przewozu zorganizowanego przez zakład pracy, 
a ponadto możliwość zindywidualizowania wartości tego świadczenia przypisanej danemu 
pracownikowi. Przychód pracownika powstaje więc dopiero w momencie faktycznego sko-
rzystania przez niego z transportu. Natomiast zagwarantowanie przez Wnioskodawcę moż-
liwości skorzystania z bezpłatnego transportu w sytuacji niemożności przyporządkowania 
każdemu z pracowników konkretnej kwoty przychodu powoduje brak obowiązku uiszczenia 
przez nich podatku, a więc i dopełnienia czynności z tym związanych przez płatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, sposób zorganizowania transportu powoduje trudności w okre-
śleniu, czy pracownik faktycznie otrzymał świadczenie i jaka jest jego wartość. Wnioskodawca 
rozważał ustalenie przychodów dla pracowników, ale ich wysokość byłaby ściśle statystycz-
na, nieuczciwie uśredniona i nieadekwatna do wartości usługi nabytej od przewoźnika. 
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Wnioskodawca rozważał bowiem, aby kwotę bazową w każdym miesiącu stanowił najwyż-
szy miesięczny koszt zakupu usługi u przewoźnika (przeliczony według 22 dni roboczych) 
podzielony przez liczbę miejsc w autokarze, a następnie w tej wysokości przyporządkowa-
ny każdemu pracownikowi, który zadeklaruje chęć skorzystania co najmniej raz w miesiącu 
z transportu zapewnionego przez pracodawcę. Według takiej metody ustalania przychodu 
mogłoby się jednak okazać, że:
■■  po pierwsze – suma przychodów wszystkich pracowników, którym w ten sposób ustalono 

przychód z nieodpłatnego świadczenia stanowi kwotę kilkakrotnie większą od kwoty wyni-
kającej z faktury wystawionej przez przewoźnika (mogłyby to być, np. kwoty odpowiednio 
3000 zł i 1500 zł),
■■  po drugie – przychód byłby niesłusznie i niesprawiedliwie w tej samej wysokości przy-

porządkowany zarówno tym pracownikom, którzy skorzystali z transportu, np. tylko raz 
w miesiącu, jak i tym, którzy korzystali z dowozu regularnie. 
Zatem taki sposób ustalenia przychodów, zdaniem Wnioskodawcy, byłby czysto hipote-

tyczny, a więc nieuzasadniony podatkowo. W sytuacji, gdy płatnik nie ma możliwości ustalenia 
rzeczywistej wartości otrzymanego przez pracownika przychodu z nieodpłatnego świadcze-
nia, nie jest też zobowiązany do uwzględnienia go przy obliczaniu, poborze i wpłacie zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Podsumowując, Wnioskodawca podzielając m.in. pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wyrażony w wyroku z 11 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 1730/10, wydanym w analogicznej do 
przedmiotowej sprawie, pragnie wskazać na fragmenty treści jego uzasadnienia: „(...) w ocenie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenie w sposób czysto hipotetyczny, zakładający 
w równym zakresie korzystanie z darmowego transportu przez wszystkich uprawnionych pra-
cowników Spółki, stało w sprzeczności z wynikającą z art. 217 Konstytucji zasadą określania 
wszystkich elementów konstrukcyjnych podatku w ustawie (...)”.

Skoro ustawodawca nakazuje określenie wartości nieodpłatnego świadczenia do celu 
ustalenia przychodu według ceny jego zakupu (czyli zgodnie z tą ceną), to niedopuszczal-
ne jest ustalanie tej wartości w inny sposób. Jeżeli ceny takiej nie da się ustalić w odniesie-
niu do pracowników korzystających z tego rodzaju transportu (otrzymujących nieodpłatne 
świadczenie), to brak jest podstawy do uwzględnienia w podstawie opodatkowania przy-
chodu ze stosunku pracy w odniesieniu do tych pracowników. Za niedopuszczalne nale-
żało uznać ustalenie „teoretycznego” przychodu z tego tytułu w odniesieniu do pracowni-
ków, którzy z tego rodzaju transportu autobusowego nie korzystali, dojeżdżając do pracy, 
np. własnym samochodem. W przypadku bowiem, gdy wartości świadczeń pracowniczych 
nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, 
brak jest podstaw do ustalenia dla niego kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania 
przez pracodawcę kosztów dojazdów do i z pracy. Nie sposób stwierdzić bowiem, czy pra-
cownik w istocie otrzymał określone świadczenie i jaka jest jego wartość. Wobec powyższe-
go w sytuacji, gdy pracodawca ponosi opłaty związane z dowozem pracowników do pracy, 
z którego pracownicy korzystają nieodpłatnie, to brak jest podstaw do ustalenia przycho-
du z tego tytułu po stronie pracownika. Wnioskodawca dodaje, że ww. wyrok nie jest orze-
czeniem odosobnionym. Przeciwnie, wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą Naczelnego 
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Sądu Administracyjnego – por. wyrok NSA z 20 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1356/10, 
wyrok NSA z 19 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 2735/11 czy wyrok NSA z 6 października 
2011 r. sygn. akt FSK 693/10.

Stanowisko MF

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oce-
ny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za 
nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega-
ją wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c 
oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano po-
boru podatku. 

W treści art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy określone zostały źródła przychodów, gdzie m.in. 
w pkt 1 wymienia się stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pra-
cy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się pro-
dukcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę. 

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 
pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finanso-
wych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku 
kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w na-
turze i innych nieodpłatnych świadczeń. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń usta-
la się: 
1.  jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej 

dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców; 
2.  jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu; 
3.  jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowar-

tości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku; 
4.  w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadcze-

niu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględ-
nieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji poję-

cia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując więc wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne 
świadczenie” uznać należy świadczenie „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, 
bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003 r.). Zatem należy przy-
jąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) 
jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, inne-
go podmiotu. 

Do celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że 
pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje 
ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem 
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jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne 
i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosz-
tami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny 
wymiar finansowy.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przy-
chody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego sto-
sunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świad-
czeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat 
i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nad-
liczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszel-
kie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto 
świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych 
świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W myśl art. 12 ust. 2 ww. ustawy wartość 
pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych 
przepisów ustala się według cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeśli przedmiotem 
świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy. Zgodnie na-
tomiast z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pienięż-
ną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według 
zasad określonych w art. 11 ust. 2–2b.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przy-
padku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego 
przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, za-
wartych w art. 21,52,52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Biorąc powyższe pod uwagę do przychodów ze stosunku pracy (stosunku służbowego) 
zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z faktem pozostawania 
w stosunku pracy z pracodawcą. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się więc zarów-
no otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, 
świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń 
lub świadczeń częściowo odpłatnych. Do nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika 
związanych ze stosunkiem pracy (stosunkiem służbowym) zaliczyć należy zatem również 
nieodpłatny dowóz pracowników do zakładu pracy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zapewnia i zamierza zapewnić w przyszłości za-
trudnionym pracownikom bezpłatny dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca do pracy 
i z powrotem. 

Usługa ta jest wyceniona ryczałtowo jedną kwotą odniesioną do liczby dni roboczych 
w miesiącu, w którym autokar jest udostępniony, a nie do faktycznej liczby pracowników 
rozpoznanych imiennie, i liczby dni, w których korzystają oni z przewozu. W praktyce bywa 
tak, że autobus jest codziennie (w każdym dniu roboczym) stawiany do dyspozycji wszyst-
kich chętnych do skorzystania z takiego transportu pracowników, ale z różnych względów 
nie każdy pracownik korzysta z usługi codziennie lub na wszystkich trasach, np. z uwagi 
na pracę dwuzmianową i dostępność transportu wyłącznie dla pierwszej zmiany lub korzy-
stanie z własnego auta, lub organizowanie wspólnego dojazdu kilku pracowników autem 
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jednego z nich. Natomiast należność dla przewoźnika zmienia się wyłącznie w zależności 
od długości miesiąca wykonywania przez niego usługi przewozu. Z uwagi na dużą rotację 
pracowników zarówno objętych przewozami, jak i faktycznie z nich korzystających w po-
szczególnych dniach i godzinach oraz z uwagi na organizacyjną i techniczną trudność 
Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji, z której wynikałoby, którzy pracownicy ile razy sko-
rzystali z transportu do pracy w danym miesiącu. Wnioskodawca nie ma więc możliwości 
przypisania konkretnej wartości pieniężnej świadczenia przewozu pracownikowi rozpo-
znanemu z imienia i nazwiska. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sfinansowanie przez Wnioskodawcę 
pracownikom dowozu do zakładu pracy i z powrotem stanowi dla nich nieodpłatne świad-
czenie. Pracownicy otrzymują bowiem konkretną korzyść finansową w postaci możliwości 
skorzystania z oferowanego (zakupionego) przez pracodawcę transportu. W związku z tym 
nie ponoszą oni kosztów dojazdów do pracy, co w innych warunkach obciąża pracowni-
ka. Tym samym pracownik otrzymuje świadczenie, które powoduje u niego przysporzenie 
majątkowe w postaci możliwości korzystania z usług, za które nie płaci. 

Ponadto, w przedmiotowej sprawie, uwzględniając powyższe przepisy oraz opis zdarzenia, 
nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż nie istnieje możliwość przypisania wartości usługi 
transportowej konkretnej osobie. Skoro bowiem to Wnioskodawca finansuje i będzie finan-
sował dowóz zatrudnionych u siebie pracowników do zakładu pracy to wartość ponoszo-
nych kosztów jest mu niewątpliwie znana. Wnioskodawca wie również komu udziela świad-
czenia, zna bowiem swoich pracowników z imienia i nazwiska oraz posiada wiedzę którzy 
pracownicy wyrażają chęć skorzystania z dowozu do pracy, co pozwala na ustalenie wyso-
kości świadczenia przypadającego na poszczególnego pracownika. 

W związku z tym stwierdzić należy, że przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia otrzy-
muje każdy pracownik, któremu Wnioskodawca zapewnia bezpłatny dojazd do pracy, a jego 
wartość, stosownie do treści art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, należy ustalić według ceny zakupu. Jednocześnie należy nadmienić, że o po-
wstaniu obowiązku podatkowego po stronie podatnika nie decyduje ile razy pracownik fak-
tycznie skorzystał z przewozu zorganizowanego przez zakład pracy (np. w ramach umowy 
z przewoźnikiem), ale sam fakt otrzymania od pracodawcy świadczenia w postaci możliwo-
ści korzystania z danej usługi (np. wykupionej u przewoźnika). 

Reasumując, wartość nieodpłatnego świadczenia, które otrzyma pracownik Wnioskodawcy 
w postaci zapewnienia dowozu do pracy stanowi jego przychód ze stosunku pracy podlega-
jący opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

W konsekwencji więc, Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek wartość ww. świadcze-
nia doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi i od łącznej wartości obliczyć, 
pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla 
opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31,32 i 38 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych. 

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów admini-
stracyjnych należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowią-
zującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły. 
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2.	Używanie	własnych	samochodów

Dodatkowe,	zryczałtowane	wynagrodzenie	za	używanie	przez	pracowników	do	wykony-
wania	pracy	własnych	narzędzi	w	postaci	ubiorów	scenicznych	lub	rekwizytów	jest	opodat-
kowanym	przychodem	pracownika	–	interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	
w	Bydgoszczy	z	19	czerwca		2013	r.			(sygn.	ITPB2/415–324/13/MU)

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 13, poz. 123 z zm.) oraz Statutu nadanego przez Radę Miasta Uchwałą z 9 stycznia 
2006 r. Wnioskodawca wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd 
Miejski. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej, Wnioskodawca jest instytucją artystyczną.

Na podstawie art. 31a ust. 2 ww. ustawy „pracownik instytucji artystycznej używający w pra-
cy, za zgodą pracodawcy, własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru sce-
nicznego, rekwizytu lub narzędzi otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za ich używanie”. Ww. 
przepis został wprowadzony do „Regulaminu wynagradzania pracowników Wnioskodawcy” 
wydanego na podstawie art. 31d ust. 2 ww. ustawy. Zarówno art. 31a ust. 2 ustawy jak i prze-
pisy Regulaminu wynagradzania przewidują dla pracowników dodatkowe wynagrodzenie za 
używanie w pracy, za zgodą pracodawcy, własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, 
ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi. Stawki dodatkowego wynagrodzenia są określo-
ne w załączniku do Regulaminu wynagradzania i są one zróżnicowane dla poszczególnych in-
strumentów, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi. Stawki 
te są określone w formie „ryczałtu” (uwzględniającego koszty zakupu, eksploatacji, konserwa-
cji, zużycia itp. poszczególnych instrumentów, akcesoriów do instrumentów, rekwizytu, ubioru 
scenicznego lub narzędzi) z zachowaniem zasady proporcjonalności do wymiaru etatu.

Zgodnie z ww. przepisami Wnioskodawca wypłaca pracownikom dodatkowe wynagro-
dzenie traktując je aktualnie jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy wypłacane pracownikom przez Wnioskodawcę, jako płatnika podatku dochodowego, 
dodatkowe zryczałtowane wynagrodzenie za używanie przez pracowników do wykonywania 
pracy, własnych: instrumentów, akcesoriów do instrumentów, ubioru scenicznego, rekwizytu 
lub narzędzi, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też 
dodatkowe zryczałtowane wynagrodzenie za używanie przez pracowników do wykonywania 
pracy własnych instrumentów, akcesoriów do instrumentów, ubioru scenicznego, rekwizytu lub 
narzędzi, będące w istocie zwrotem kosztów jakie pracownik poniósł na zakup instrumentu, ak-
cesoriów do instrumentów, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi, a następnie jego kon-
serwację, eksploatację i utrzymanie, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem docho-
dowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
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Stanowisko Wnioskodawcy

Artykuł 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym stanowi, że wolne od podatku 
dochodowego są „ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywa-
niu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność”.

Zdaniem Wnioskodawcy dodatkowe zryczałtowane wynagrodzenie dla pracownika za uży-
wanie przy wykonywaniu pracy, za zgodą pracodawcy, własnego instrumentu, akcesoriów 
do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi, nie jest wynagrodzeniem za 
pracę, lecz zwrotem kosztów (ekwiwalentem) jakie poniósł pracownik na zakup instrumentu, 
akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi, a następnie na ich 
konserwację i utrzymanie. W ocenie Wnioskodawcy wypłacane pracownikom z ww. tytułu 
wynagrodzenie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pomimo, że wypłacane pracownikom świadczenie pieniężne nazwano „dodatkowym wy-
nagrodzeniem”, Wnioskodawca użył tej nazwy, gdyż wywodzi się z ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, nie można tego świadczenia pieniężnego traktować 
jako wynagrodzenia za pracę.

W przepisach prawa podatkowego brak jest definicji legalnej terminu „ekwiwalent”. Należy 
się więc odwołać do znaczenia tego terminu w języku polskim, które oznacza „rzecz rów-
ną innej wartością; odpowiednik, równoważnik” (Elżbieta Sobol: Słownik języka polskiego, 
PWN, Warszawa 2005, str. 189). W kontekście ww. definicji, świadczenie o którym mowa 
w pytaniu ma charakter ekwiwalentu, gdyż równoważy koszty pracownika poniesione na 
rzecz pracodawcy.

W regulaminach wynagradzania ekwiwalent, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, może występować pod różną nazwą, np. „ry-
czałtu”, „dodatku”, „zwrotu kosztów” itp., co nie zmienia jego kwalifikacji jako ekwiwalentu 
o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
W ocenie Wnioskodawcy, nazwa świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi, nie 
stanowi o jego charakterze. O tym, czy dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom 
Wnioskodawcy jest ekwiwalentem o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych świadczy to, czy spełnia funkcję i cel przewidziane w tym 
przepisie, a nie nazwa jaką posłużył się pracodawca w określeniu tego świadczenia.

Wypłacane przez Wnioskodawcę dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w pytaniu 
spełnia przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ponieważ przysługuje ono pracownikom, którzy:
1.  używają narzędzi i sprzętów (w tym przypadku instrumentów, akcesoriów do instrumen-

tów, ubioru scenicznego, rekwizytów) w wykonywaniu pracy,
2.  narzędzia i sprzęt stanowią własność pracownika.

W ocenie Wnioskodawcy dodatkowe wynagrodzenie powinno uwzględniać rzeczywisty 
koszt jaki pracownik musi ponieść w związku z użyciem swojej własności na rzecz pracodaw-
cy. W przypadku instrumentów, akcesoriów do instrumentu, rekwizytów, ubioru scenicznego 
lub narzędzi takie koszty nie ograniczają się do samego zakupu tych narzędzi i sprzętów, 
a również ich eksploatacji i konserwacji. Przykładowo można podać konieczność wymiany 
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strun i włosia w skrzypcach co kilka miesięcy. W związku z czym omawiane „dodatkowe wy-
nagrodzenie” u Wnioskodawcy zostało przewidziane w formie „ryczałtu”, którego wysokość 
została określona w odniesieniu do rzeczywistych kosztów zakupu, eksploatacji, konserwa-
cji poszczególnych narzędzi i sprzętów użytych na rzecz pracodawcy. W przeciwnym razie 
pracownicy, którzy używają własnych sprzętów i narzędzi w wykonywaniu pracy zostaliby 
pokrzywdzeni i potraktowani gorzej niż pracownicy używający narzędzi i sprzętu będących 
własnością Wnioskodawcy.

Stanowisko MF

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 
prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym pod-
legają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a 
i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniecha-
no poboru podatku. 

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, 
art. 17 ust. 1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów 
finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika 
w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń 
w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. 

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku 
pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju 
wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez 
względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodze-
nia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, 
ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wy-
sokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, 
jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pra-
cowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

Z powyższego przepisu wynika, że zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z ww. 
tytułu ma zastosowanie po spełnieniu łącznie kilku warunków:
1.  ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu,
2.  kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, to 

znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi 
a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należą-
cych do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania,

3.  narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika,
4.  narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy 

wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.
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Natomiast – ekwiwalent – zgodnie z definicjami zawartymi w ww. słownikach oznacza: 
rzecz zastępującą inną rzecz o równej wartości, odpowiednik, równoważnik.

Po spełnieniu powyższych warunków kwota wypłaconego ekwiwalentu korzysta ze zwol-
nienia od podatku.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że zgodnie z art. 11 ust. 2 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Wnioskodawca jest instytucją 
artystyczną. Pracownicy Wnioskodawcy używają w pracy, za zgodą pracodawcy, własnych 
instrumentów, akcesoriów do instrumentów, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi. Na 
podstawie art. 31a ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 
obowiązującym u Wnioskodawcy Regulaminem wynagradzania, pracownicy ci za używanie 
w pracy własnego instrumentu muzycznego, akcesoriów do instrumentów, ubioru scenicz-
nego, rekwizytu lub narzędzi otrzymują dodatkowe wynagrodzenie. Stawki dodatkowego 
wynagrodzenia są określone w załączniku do Regulaminu wynagradzania i są one zróżnico-
wane dla poszczególnych instrumentów, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, 
rekwizytu lub narzędzi. Stawki te są określone w formie „ryczałtu” (uwzględniającego koszty 
zakupu, eksploatacji, konserwacji, zużycia itp. poszczególnych instrumentów, akcesoriów 
do instrumentów, rekwizytu, ubioru scenicznego lub narzędzi) z zachowaniem zasady pro-
porcjonalności do wymiaru etatu.

Zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 406) pracownik instytucji artystycznej używają-
cy w pracy, za zgodą pracodawcy, własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru 
scenicznego, rekwizytu lub narzędzi otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za ich używanie.

Stosownie do art. 11 ust 2 ww. ustawy instytucjami artystycznymi są instytucje kultury po-
wołane do prowadzenia działalności artystycznej w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udzia-
łem twórców i wykonawców, w szczególności: teatry, filharmonie, opery, operetki, orkiestry 
symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne.

Ww. przepis zobowiązuje zatem pracodawcę do wypłacania dodatkowego wynagrodze-
nia pracownikom instytucji artystycznych, którzy używają w pracy własnych instrumentów, 
akcesoriów do instrumentów, ubiorów scenicznych, rekwizytów lub narzędzi. Nie oznacza to 
jednak, że wszystkie te rzeczy można uznać za narzędzia, materiały lub sprzęt w rozumieniu 
art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji narzę-
dzi, materiałów i sprzętu, w związku z tym należy odnieść się do ich pojęć zawartych w słow-
nikach języka polskiego, które określają, iż:
■■  „narzędzie” to urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynno-

ści lub pracy;
■■  „materiał” to jest to, z czego wytwarzane są przedmioty, tworzywo, substancja, artykuł, produkt;
■■  „sprzęt” to przedmioty użytkowe, maszyny, urządzenia.

W związku z powyższym do narzędzi, materiałów lub sprzętu, o których mowa w art. 21 
ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikować można in-
strumenty, akcesoria do instrumentów, natomiast w ww. zwolnieniu przedmiotowym nie mie-
ści się ubiór sceniczny i rekwizyt.



TEMAT MIESIĄCA14

Sposób na płace nr 9(48)   wrzesień 2013 r. 

Wskazać przy tym należy, że przy stosowaniu wszelkiego rodzaju ulg podatkowych trze-
ba mieć na uwadze przepis art. 84 Konstytucji RP, dotyczący zasady powszechności opo-
datkowania. Z zasady tej wywieść można regułę, iż wszelkie przepisy dotyczące zwolnień 
i ulg podatkowych, stanowiące odstępstwo od tej zasady, wymagają ścisłej ich interpretacji, 
wykluczając jednocześnie jakąkolwiek interpretację rozszerzającą.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy wypłacone przez 
Wnioskodawcę świadczenie ma charakter ekwiwalentu pieniężnego, a jego wysokość od-
zwierciedla wydatki poniesione przez pracownika w związku z wykorzystywaniem własnych 
przedmiotów przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy (Wnioskodawcy), ww. świadcze-
nie – niezależnie od jego nazwy zawartej w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej oraz w Regulaminie wynagradzania pracodawcy – stanowi przychód jednakże 
w części dotyczącej instrumentów muzycznych, akcesoriów do tych instrumentów lub na-
rzędzi zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, natomiast w części dotyczącej ubiorów scenicznych, rekwizytów 
podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

3.	Koszty	wyżywienia	przedstawicieli	handlowych
Wartość	wyżywienia	finansowanego	przez	pracodawcę	będzie	stanowiła	dla	pracow-

nika	przychód	ze	stosunku	pracy,		jeżeli	pracownik	nie	odbywa	podróży	służbowej	w	ro-
zumieniu	przepisów	prawa	pracy	–	interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	
w	Katowicach	z	9	kwietnia	2013	r.	(sygn.	IBPBII/1/415–15/13/BD)

Stan faktyczny

Wnioskodawca – Spółka zatrudnia przedstawicieli handlowych na podstawie umów 
o pracę. Miejsce pracy w tych umowach określone jest jako obszar kilku województw. 
Przedstawiciele handlowi faktycznie wykonują swoją pracę na terenie województw przypi-
sanych w umowach o pracę, z czym związane są w sposób nieodłączny stałe przejazdy, wi-
zyty i spotkania z klientami i potencjalnymi klientami. Wyjazdy odbywają się w ramach obsza-
ru wskazanego w umowie o pracę, jako miejsce wykonywania pracy przez pracownika i są 
nieodłącznym i stałym elementem wykonywania pracy przez pracownika wynikającym z cha-
rakteru i treści zawartej umowy o pracę. Spółka nie traktuje ich jako podróży służbowych 
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Wobec powyższego Spółka nie wypłaca pracow-
nikom diet i innych należności przysługujących im zgodnie z Kodeksem Pracy w przypadku 
odbywanych podróży służbowych. W trakcie wykonywania pracy zatrudnieni przedstawiciele 
handlowi ponoszą jednak wydatki związane z wykonywaną pracą. Do wydatków tych należą 
wydatki na wyżywienie (faktury z restauracji za posiłki oraz paragony na zakup podstawo-
wych produktów żywnościowych ze sklepów). Przedstawiciele handlowi zbierają na potwier-
dzenie dokonania powyższych wydatków faktury, rachunki lub paragony, które następnie 
przedstawiają Spółce. Spółka zwraca pracownikom równowartość poniesionych wydatków 
na podstawie przedłożonych do rozliczenia dokumentów. Dokumenty te są wystawiane są 
na Spółkę, która figuruje w fakturach i rachunkach jako nabywca. 
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Pytanie Wnioskodawcy

Czy wartość wyżywienia finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracow-
nika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, jeżeli pracownik nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu przepisów 
prawa pracy.

Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatek dokonywany przez pracodawcę na pokry-
cie kosztów wyżywienia pracownika nie jest dla tego pracownika przychodem ze stosunku 
pracy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy pracodawca finansuje wyżywienie pracownikowi 
wykonującemu czynności służbowe poza siedzibą pracodawcy, a jednocześnie poza jego 
miejscem zamieszkania, świadczenie takie nie może stanowić przysporzenia dla pracowni-
ka w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji, gdy 
podczas wykonywania czynności służbowych, nastąpi konieczność aby pracownik nocował 
poza swoim miejscem zamieszkania, a jednocześnie nie pozostaje w podróży służbowej, 
jest niejako zmuszony dokonać zakupu posiłku, przy czym jest to dla pracownika wydatek, 
którego normalnie nie poniósłby gdyby tej pracy nie wykonywał.

Stąd też, w ocenie Wnioskodawcy nie można mówić o przysporzeniu po stronie pracow-
nika, a jedynie o zwrocie wydatku, poniesionego w związku z wykonywaniem czynności 
służbowych. 

Stanowisko MF

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym pod-
legają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a 
i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniecha-
no poboru podatku. 

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie 
dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratyw-
nie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano 
poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów. 

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami z zastrzeżeniem art. 14–15, 
art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumen-
tów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatni-
ka w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świad-
czeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. 

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę 
pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Dla celów 
podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby 
oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie 
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korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze 
w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną 
formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. 

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż źródłami przychodów są: stosunek 
służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spół-
dzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, 
emerytura lub renta. 

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przy-
chody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego sto-
sunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świad-
czeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat 
i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nad-
liczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszel-
kie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto 
świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych 
świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne należy zaznaczyć, że przepis 
art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia jedynie przykłado-
wo przychody ze stosunku pracy. Świadczy o tym użycie słowa „w szczególności” co ozna-
cza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Oznacza to, że przy-
chodami ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz świadczenia 
nieodpłatne czy też częściowo odpłatne lub świadczenia w naturze, skutkujące u podatni-
ka powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika 
z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. 

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są zobowiązane jako 
płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzy-
skują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej 
lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane 
przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zatrudnia przedsta-
wicieli handlowych na podstawie umów o pracę. Miejsce pracy w tych umowach określone 
jest jako obszar kilku województw. Przedstawiciele handlowi faktycznie wykonują swoją pra-
cę na terenie przypisanych w umowach o pracę województw, z czym związane są w sposób 
nieodłączny stałe przejazdy, wizyty i spotkania z klientami i potencjalnymi klientami. Spółka 
nie traktuje ich jako podróży służbowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, wobec cze-
go Spółka nie wypłaca pracownikom diet i innych należności przysługujących w przypadku 
odbywanych podróży służbowych. W trakcie wykonywania pracy zatrudnieni przedstawiciele 
handlowi ponoszą wydatki na wyżywienie (faktury z restauracji za posiłki oraz paragony na za-
kup podstawowych produktów żywnościowych ze sklepów). Przedstawiciele handlowi zbiera-
ją, na potwierdzenie dokonania powyższych wydatków faktury, rachunki lub paragony, które 
następnie przedstawiają Spółce. Spółka zwraca pracownikom równowartość poniesionych 
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wydatków na podstawie przedłożonych do rozliczenia dokumentów. Dokumenty te są wy-
stawiane na Spółkę, która figuruje w fakturach i rachunkach jako nabywca. 

Na wstępie podkreślić należy, iż na gruncie przepisów prawa pracy nie ma przeszkód, aby 
katalog świadczeń związanych z pracą obowiązujący u danego pracodawcy przewidywał za-
pewnienie pracownikowi wyżywienia, bądź zwrot kosztów wyżywienia związanego z wykony-
waniem zadań służbowych poza miejscowością zamieszkania pracownika. 

Nie oznacza to jednak, iż zapewnienie tego rodzaju świadczeń należy do obowiązków pra-
codawcy. Stąd zwrot pracownikowi zwiększonych kosztów wykonywania pracy (niemający 
charakteru wynagrodzenia za pracę), stanowi dodatkowe świadczenie otrzymywane przez 
pracownika od pracodawcy. 

Świadczenia w postaci zapewnienia pracownikowi wyżywienia (zwrotu kosztów wyżywienia) 
nie można jednak utożsamiać z ustawowymi obowiązkami pracodawcy związanymi z porząd-
kiem w zakładzie pracy, w tym z organizacją pracy lub wyposażeniem pracowników w narzędzia 
i materiały niezbędne do wykonywania pracy. Czym innym jest bowiem organizacja stanowiska 
pracy polegająca na udostępnieniu pracownikowi biurka, materiałów biurowych, czy pokrywa-
nie przez pracodawcę wydatków związanych z zużyciem prądu lub eksploatacją samochodu 
służbowego podczas godzin pracy, czym innym natomiast zapewnienie pracownikowi wyży-
wienia w sytuacji gdy dobowa norma czasu pracy pracownika nie obejmuje wyżywienia, pra-
cownik nie przebywa w podróży służbowej, a na pracodawcy nie ciąży ustawowy obowiązek 
finansowania wydatków żywieniowych pracownika, dla którego – zgodnie z zawartą umową 
o pracę – wyjazdy są nieodłącznym i stałym elementem wykonywania obowiązków służbowych. 

Zasadą jest, że wszelkie świadczenia pozostające w związku ze stosunkiem pracy powin-
ny być traktowane jak element wynagrodzenia za pracę i w ten sam sposób opodatkowy-
wane, tj. wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym zostały pracownikowi przekazane, 
chyba że korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. W katalogu zwolnień ustawodawca jednoznacznie określił, 
które dochody (m.in. uzyskiwane przez pracownika) korzystają ze zwolnienia. Zatem skoro 
umieścił w nich również te świadczenia, które pracownik uzyskuje w związku z wykonywa-
niem obowiązków służbowych, to należy uznać, że wszelkiego rodzaju świadczenia uzyskane 
w ramach stosunku pracy stanowią przychód pracownika – opodatkowany lub korzystający 
ze zwolnienia. Zaznaczyć bowiem należy, że gdyby ustawodawca zamierzał nie zaliczać do 
przychodu pracownika świadczeń uzyskiwanych w związku z wykonywaniem obowiązków 
służbowych, to dałby temu jednoznaczny wyraz w przepisach. Skoro tak nie jest, to brak 
jest podstaw, aby twierdzić przeciwnie. Za potwierdzeniem stanowiska zajętego w niniej-
szej interpretacji przemawia fakt, iż w katalogu zwolnień zawarte są dochody (świadczenia), 
które pracownik otrzymuje w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Dochód 
zwolniony z opodatkowania, to m.in. świadczenia uzyskiwane w ramach podróży służbowej, 
ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracownika własne narzędzia (sprzęt, materiały). 

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wol-
ne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: 
a. podróży służbowej pracownika, 
b. podróży osoby niebędącej pracownikiem 
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– do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez mini-
stra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, 
z zastrzeżeniem ust. 13. 

Powyższe zwolnienie obejmuje zatem diety i inne świadczenia otrzymane przez pracowni-
ka za czas podróży służbowej, do wysokości określonej w odrębnych przepisach. Oznacza 
to, że zwolnienie przysługuje wyłącznie pod warunkiem, że pracownik odbywa podróż służ-
bową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Pracodawca wysyłając pracownika w podróż 
służbową zobowiązany jest wypłacić pracownikowi dietę oraz inne należności na pokrycie 
kosztów związanych z podróżą służbową. 

W przypadku, gdy pracownik nie jest w podróży służbowej – tak jak to ma miejsce w przed-
miotowej sprawie, gdyż wyjazdy pracowników zatrudnionych na stanowisku przedstawiciela 
handlowego (których miejscem wykonywania pracy będzie pewien obszar geograficzny – kil-
ka województw) nie stanowią podróży służbowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy 
– nie ma możliwości zastosowania do ww. świadczeń zwolnienia przedmiotowego określo-
nego w art. 21 ust. 1 pkt 16 cyt. ustawy. 

Zatem zwracane przez Spółkę koszty zakupu usług gastronomicznych oraz produktów 
żywnościowych przez pracowników (przedstawicieli handlowych) w trakcie wykonywania za-
dań służbowych będą stanowić dla ww. pracowników nieodpłatne świadczenia skutkujące 
powstaniem przychodu ze stosunku pracy, od którego Spółka powinna obliczyć, pobrać i od-
prowadzić zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z dyspozycją art. 31,32 i 38 ww. ustawy. 
Nie ma bowiem racjonalnego uzasadnienia, aby finansowanie wyżywienia pracownika pod-
czas wykonywania przez niego obowiązków służbowych nie uznać za przychód podatkowy. 
Tego rodzaju świadczenie otrzymywane przez pracownika ma dla niego charakter osobi-
sty, niezależnie od celu i okoliczności w jakich zostało mu one przekazane. To, że charakter 
obowiązków służbowych wykonywanych przez pracownika wiąże się z jego wyjazdami nie 
oznacza, iż pracodawca ma obowiązek pokrywać (finansować) posiłki dla niego. Pracownik 
niezależnie gdzie wykonuje obowiązki służbowe zawsze przecież ponosi wydatki związane 
z wyżywieniem, a tylko wówczas gdy jest w podróży służbowej pracodawca jest zobowiąza-
ny na sfinansowanie podwyższonych kosztów wyżywienia. 

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. 

4.	Dofinansowanie	nauki	na	studiach	podyplomowych	
Dofinansowanie	nauki	na	studiach	podyplomowych	uzyskane	przez	pracownika	 jest	

zwolnione	 z	 opodatkowania	 –	 interpretacja	 indywidualna	 Dyrektora	 Izby	 Skarbowej	
w	Katowicach	z	26	lutego	2013	r.	(sygn.	IBPBII/1/415–1052/12/ASz).

Stan faktyczny

Spółka (Wnioskodawca), realizując na podstawie Kodeksu pracy, jedną z podstawo-
wych zasad prawa pracy, jaką jest, w myśl art. 17 powołanej ustawy, obowiązek ułatwiania 



TEMAT MIESIĄCA 19

www.snp.infor.pl Sposób na płace nr 9(48) 

pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dokonuje zwrotu kosztów nauki (czes-
nego) jednego z pracowników, który podjął kształcenie na studiach podyplomowych. 

W dniu 12 października 2012 r. pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych. Podjęty przez niego kierunek studiów, jest przydatny do wyko-
nywania przez niego pracy w Spółce na powierzonym mu stanowisku. 

Pytanie Wnioskodawcy

Czy dofinansowanie nauki na studiach podyplomowych uzyskane przez pracownika pod-
lega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzysta ze zwol-
nienia z opodatkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy

Przywołując treść art. 9 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca wskazał, iż za przychody ze stosunku 
pracy uznaje się, co do zasady, wszystkie otrzymywane przez pracownika świadczenia, 
wynikające z zawartej umowy, bądź mające związek z wykonywaniem przez niego pracy. 
W świetle powyższego również wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika na 
dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych winna, co do zasady, stanowić przy-
chód ze stosunku pracy.

Wnioskodawca wskazał, że w art. 21 powołanej ustawy ustawodawca zawarł katalog 
świadczeń korzystających ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych. Zgodnie z pkt 90 tego artykułu, wolna od podatku dochodowego jest wartość 
świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia 
z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Do odrębnych przepisów – zdaniem Wnioskodawcy – należy zaliczyć ustawę Kodeks 
pracy. Uregulowania dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych zawarte zostały 
w art. 1031–1036 Kodeksu pracy. 

W myśl art. 1031 § 1 tej ustawy, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się 
zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy praco-
dawcy albo za jego zgodą. Zdaniem Wnioskodawcy zauważyć należy, że zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi uregulowaniami zawartymi w art. 1031–1036 Kodeksu pracy zakres świad-
czeń przysługujących pracownikom zależy od tego, czy pracownik podnosi kwalifikacje za-
wodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą bądź zdobywa lub uzupełnia wiedzę 
i umiejętności z własnej inicjatywy. 

Zgodnie z postanowieniami art. 1031 § 2 i 3 Kodeksu pracownikowi, który podnosi kwali-
fikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługuje urlop szkolenio-
wy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, 
które nie korzysta ze zwolnienia. Ponadto stosownie do treści art. 1033 Kodeksu pracy pra-
codawca może również przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia, w szczególności 
pokryć opłaty m.in. za kształcenie. Świadczenie to, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 
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pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzysta ze zwolnienia z opo-
datkowania tym podatkiem.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz okoliczność, że pracownik uzyskał zgodę od praco-
dawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dofinansowanie jego kształcenia w syste-
mie studiów podyplomowych, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Stanowisko MF

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 
prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym pod-
legają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a 
i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniecha-
no poboru podatku. 

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 
pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finanso-
wych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku 
kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w na-
turze i innych nieodpłatnych świadczeń. 

Przepis art. 12 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, iż za przychody ze stosunku służbowego, 
stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego 
rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwa-
lenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń a w szczególności: wy-
nagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, 
nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, 
czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za 
pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częścio-
wo odpłatnych. Zatem do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszystkie otrzymywane 
przez pracownika świadczenia, wynikające z zawartej umowy, bądź mające związek z wyko-
nywaniem przez niego pracy. 

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z od-
rębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjąt-
kiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz 
za czas urlopu szkoleniowego. 

Użyte w cytowanym powyżej przepisie sformułowanie „odrębne przepisy” obejmuje cały 
szereg aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymania od pracodawcy 
świadczeń w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego. 

W niniejszym przypadku do odrębnych przepisów (z uwagi na brak uregulowań w tym 
zakresie w przepisach szczególnych), należy zaliczyć ustawę z 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). 
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W myśl art. 1031 § 1 Kodeksu pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozu-
mie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy 
pracodawcy albo za jego zgodą. 

Nawiązując do nowych regulacji zawartych w art. 1031 – 1036 Kodeksu pracy należy za-
uważyć, że różnicują one zakres świadczeń przysługujących pracownikom w zależności od 
tego, czy pracownik: 
1. podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą bądź 
2. zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. 

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego 
zgodą przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia, które nie korzysta ze zwolnienia. Ponadto pracodawca 
może mu przyznać dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, 
przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 1033 Kodeksu pracy), które w takich okolicznoś-
ciach korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Z kolei pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej ini-
cjatywy, tj. na innych zasadach niż ściśle określone w art. 1031 – 1035, może być przyznane 
jedynie zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodze-
nia i urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodaw-
cą i pracownikiem (art. 1036 Kodeksu pracy). Tym samym – w takiej sytuacji – ewentualne 
dodatkowe świadczenia pracodawcy polegające np. na opłaceniu kosztów kształcenia pra-
cownikowi nie są objęte zwolnieniem od podatku określonym w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w rezultacie stanowią przychód tej osoby ze 
stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

Jak już wyżej wskazano, zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych koresponduje z przepisami innymi niż przepisy prawa po-
datkowego; w tym przypadku będą to przepisy ustawy Kodeksu pracy. Podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych w rozumieniu Kodeksu pracy oznacza zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy 
i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Takie rozu-
mienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych współgra z innymi przepisami Kodeksu pracy, 
zgodnie z którymi kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy 
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku są ustalane w przepisach wewnątrzza-
kładowych (np. w układzie zbiorowym pracy) lub w przepisach szczególnych. Przepisy te 
wskazują zatem, jakich kwalifikacji pracodawca może oczekiwać od pracowników przy wy-
konywaniu pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Zatem nowe przepisy 
Kodeksu pracy dotyczą przede wszystkim podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach 
pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika, ale również będą mogły mieć zastosowanie 
w przypadku, gdy planowany jest awans pracownika lub też pracodawca zamierza zapropo-
nować mu inne warunki pracy, np. pracę na innym stanowisku, ze względu na zmianę profilu 
działalności firmy (patrz pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca doko-
nuje zwrotu kosztów nauki (czesnego) jednego z pracowników, który podjął kształcenie 
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na studiach podyplomowych.12 października 2012 r. pracodawca zawarł z pracownikiem 
umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Podjęty przez niego kierunek studiów jest 
przydatny do wykonywania przez niego pracy w Spółce na powierzonym mu stanowisku. 

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne oraz przedstawiony stan faktyczny należy 
uznać, iż ponoszony przez pracodawcę koszt opłaty za studia podyplomowe, przy jednoczes-
nym związku zdobywanej wiedzy czy umiejętności z zakresem obowiązków pracownika (aktual-
nych jak również w przyszłości), stanowi dla pracownika dochód korzystający ze zwolnienia od 
podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. 

5.	Karta	przedpłacona	zasilona	środkami	zfśs
Otrzymanie	przez	pracownika	podarunkowej	karty	przedpłaconej	zasilonej	środkami	

zfśs	będzie	zwolnione	z	opodatkowania	do	rocznej	kwoty	380	zł	–	interpretacja	indywidu-
alna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Katowicach	(sygn.	IBPBII/1/415–1055/12/ASz)

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie 
handlu detalicznego i zarazem jednym z największych pracodawców w Polsce. Obecnie 
Wnioskodawca zatrudnia blisko 28 tys. pracowników.

Wnioskodawca utworzył zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, działający zgodnie 
z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość rozdysponowania części środków z zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych przez wydawanie pracownikom indywidualnych poda-
runkowych kart przedpłaconych, upoważniających do bezgotówkowych zakupów towarów 
w sklepach sieci Wnioskodawcy. 

Karty te posiadać będą następujące cechy:
■■  wydawane będą bez konieczności posiadania rachunku osobistego w banku,
■■  będą zasilane ze środków przekazanych przez Spółkę-pracodawcę (które będą pochodzić 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z zastosowaniem kryterium socjalnego), 
■■  będą rodzajem karty płatniczej,
■■  będą odczytywane przez czytniki kart płatniczych w kasach tak samo jak normalne karty 

bankowe, 
■■  mogą być doładowywane później w kasach Wnioskodawcy,
■■  będą uprawniały do zakupu towarów lub usług, a transakcje będą autoryzowane do wy-

sokości salda na specjalnym, technicznym rachunku,
■■  nie będą personalizowane, tj. nie będzie na nich umieszczone imię i nazwisko użytkownika,
■■  ich rolą będzie zapewnienie beneficjentowi środków pieniężnych bez konieczności wyda-

wania znaków pieniężnych (banknotów) lub znaków legitymacyjnych. 
Wnioskodawca rozważa również oferowanie analogicznych kart przedpłaconych na rynku, 

z przeznaczeniem dla firm będących pracodawcami, które wykorzystywałyby środki z zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych na indywidualne podarunkowe karty przedpłacone 
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Wnioskodawcy, przekazywane pracownikom. Zarówno sam schemat jak i szczegóły tech-
niczne w powyższym zakresie byłyby identyczne jak opisane w niniejszym wniosku. 

Pytanie Wnioskodawcy

Czy otrzymanie przez pracownika podarunkowej karty przedpłaconej w opisanym stanie 
faktycznym, zasilonej środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, będzie korzy-
stało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł rocznie, 
zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych i w związku z tym pracodawca, jako płatnik, nie będzie w powyższym zakresie zobowią-
zany na podstawie art. 31 cyt. ustawy do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych z tytułu przekazanych pracownikom kart.

Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że otrzymanie przez pracownika podarunkowej kar-
ty przedpłaconej, zasilonej środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, będzie 
korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z brzmie-
niem art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości 
380 zł rocznie. W związku z tym Wnioskodawca jako płatnik, podobnie jak każdy inny pra-
codawca przekazujący pracownikom przedpłacone karty podarunkowe Wnioskodawcy, nie 
będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu 
przekazanych kart do ww. kwoty.

Wnioskodawca przywołał treść art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych oraz wskazał, iż zgodnie z art. 10 ww. ustawy do źródeł przychodów podlegają-
cych opodatkowaniu zaliczany jest m.in. stosunek pracy. Pracodawca, zgodnie z art. 31 cyt. 
ustawy jest zobowiązany jako płatnik obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy od 
przychodów uzyskanych przez pracownika ze stosunku pracy.

Następnie Wnioskodawca wskazał, że art. 12 ust. 1 ww. ustawy definiuje pojęcie przy-
chodów ze stosunku pracy, którymi są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość 
pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania 
tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany 
urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona 
a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nie-
odpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku pracownika przychodem 
będzie nie tylko otrzymane przez niego wynagrodzenie ale także każde inne wynikające bez-
pośrednio ze stosunku pracy świadczenie nieodpłatne lub częściowo odpłatne. 

Ustawodawca dokonał jednak ograniczenia zakresu opodatkowania przez wprowadze-
nie w art. 21 cyt. ustawy katalogu zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwolnieniem, stosownie do brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, objęta została wartość otrzymanych przez pracownika, w związku z fi-
nansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu 
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świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie 
świadczeń pieniężnych sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczają-
cej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Zwolnieniem nie zostały objęte natomiast bony, talony 
i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. 

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że otrzymanie przez pracownika podarunkowej kar-
ty przedpłaconej, finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie 
z brzmieniem wyżej przywołanego przepisu, do kwoty 380 zł rocznie i w związku z tym pra-
codawca jako płatnik nie będzie w powyższym zakresie zobowiązany do poboru zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przekazanych kart. W przypadku przekro-
czenia kwoty 380 zł nadwyżka będzie doliczona do przychodów i opodatkowana analogicz-
nie jak pozostałe przychody ze stosunku pracy. 

Wydanie karty opisanej w niniejszym wniosku objęte będzie zakresem przedmiotowym 
zwolnienia, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, ponieważ będą spełnione wszystkie przesłanki warunkujące zastosowanie tego 
zwolnienia, tj.:
1.  związek świadczenia z finansowaniem działalności socjalnej oraz sfinansowane przed-

miotowego świadczenia ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub 
funduszy związków zawodowych,

2. pieniężny charakter świadczenia (karta jest nośnikiem pieniądza elektronicznego). 
Świadczenie w postaci wydania karty przedpłaconej ma związek z finansowaniem dzia-

łalności socjalnej, gdyż mieści się w definicji działalności socjalnej zawartej w art. 2 pkt 1 
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z tym przepisem działalność 
socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, dzia-
łalności kulturalno-oświatowej, sportowo rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przed-
szkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej 
– rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe 
na warunkach określonych umową. Zasilenie ze środków zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych indywidualnych przedpłaconych kart pracowniczych przez Wnioskodawcę i wy-
danie ich uprawnionym pracownikom, przy spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jest udzielaniem pomocy materialnej dla pra-
cowników, tym samym spełniony zostaje pierwszy warunek zwolnienia. 

Karta przedpłacona jest podobna do swoistego rodzaju karty płatniczej. Karta ta wydawa-
na jest bez konieczności posiadania rachunku osobistego w banku, nie jest też przyznawany 
jej użytkownikowi kredyt, środki pieniężne znajdujące się na karcie stają się własnością pra-
cownika. Rolą kart przedpłaconych jest zapewnienie pracownikom środków pieniężnych, bez 
konieczności wydawania (posiadających formę materialną) znaków pieniężnych (np. bankno-
tów). Z technicznego punktu widzenia karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debe-
towej. W odróżnieniu od bonu, talonu czy też innego znaku uprawniającego do wymiany karta 
nie podlega wymianie (zwrotowi) w momencie otrzymania towarów. Ponadto nie obliguje do 
zakupu towarów za całą kwotę środków pieniężnych znajdujących się na karcie. Pracownik 
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dowolnie dysponuje przyznanymi mu środkami, co więcej, jest uprawniony do zasilenia karty 
o wskazaną przez siebie kwotę, w kasach Wnioskodawcy. Mając na uwadze powyższe, wyda-
ną przez Wnioskodawcę kartę należy uznać za świadczenie pieniężne na rzecz pracownika 
z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako środka dostępu do określonych wartości pieniężnych. 

Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, przekazanie pracownikom kart przedpła-
conych, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwentnie, 
Wnioskodawca (pracodawca) jako płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie, w jakim wartość zasilenia karty środ-
kami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie przekroczy kwoty 380 zł rocznie. 

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż również Minister Finansów w piśmie z 5 stycz-
nia 2010 r., stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską nr 13008 stwierdził, iż „można 
(...) uznać, iż świadczenia w postaci karty przedpłaconej z wprowadzoną na nią wartością 
pieniężną mającą charakter pieniądza elektronicznego, a także karty przedpłacone jako ro-
dzaj karty płatniczej (lub podobnego instrumentu po implementacji dyrektywy 2007/64/WE 
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego – Payment Services Directive) 
– stanowią świadczenie pieniężne”. 

Analogiczny pogląd został wyrażony również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2012 r., sygn. ITPB2/415–1090/11/MM, zgodnie z którą 
„otrzymanie przez pracowników świadczenia w postaci karty przedpłaconej zasilanej środ-
kami pochodzącymi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z finansowa-
niem działalności socjalnej (o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych) korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 powołanej 
ustawy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł”. 

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji in-
dywidualnej z dnia 23 stycznia 2012 r., sygn. IBPB I1/1/415–909/11/BJ wskazując, iż kartę 
przedpłaconą „należy co do zasady uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasy-
fikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umoż-
liwia regulowanie zobowiązań pieniężnych”. 

Stanowisko MF

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 
prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną 
interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fi-
zycznych w zakresie opodatkowania świadczeń przyznanych przez Wnioskodawcę z zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci kart przedpłaconych. (…)

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem 
dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie 
przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 
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W art. 10 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie m. in. wymienia się sto-
sunek pracy. 

W myśl art. 12 ust. 1 cyt. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pra-
cy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju 
wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez 
względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagro-
dzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, na-
grody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, 
czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone 
za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częś-
ciowo odpłatnych. 

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika 
w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego 
w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysoko-
ści nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są 
bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. 

Jak wynika z powołanego powyżej przepisu skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, je-
żeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: 
■■  świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, 
■■  źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

lub funduszy związków zawodowych, 
■■  świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej. 

Przy czym ze zwolnienia korzysta tylko wartość świadczenia w kwocie 380 zł. 
W związku z powyższym, zwolnieniem zawartym w ww. art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o po-

datku dochodowym od osób fizycznych objęte są również otrzymane przez pracownika 
z związku z finansowaniem działalności socjalnej, świadczenia pieniężne z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. 

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) działalnością socjalną są usługi świadczone przez 
pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, spor-
towo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wy-
chowania przedszkolnego, udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także 
zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. 

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca rozważa możliwość rozdysponowania części środ-
ków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poprzez wydawanie pracownikom in-
dywidualnych podarunkowych kart przedpłaconych, upoważniających do bezgotówkowych 
zakupów towarów w sklepach sieci Wnioskodawcy. Karty te posiadać będą następujące ce-
chy: wydawane będą bez konieczności posiadania rachunku osobistego w banku, będą zasi-
lane ze środków przekazanych przez Wnioskodawcę (które będą pochodzić z zakładowego 
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funduszu świadczeń socjalnych z zastosowaniem kryterium socjalnego), będą rodzajem karty 
płatniczej, będą odczytywane przez czytniki kart płatniczych w kasach tak samo jak normalne 
karty bankowe, mogą być doładowywane później w kasach Wnioskodawcy, będą uprawniały 
do zakupu towarów lub usług, a transakcje będą autoryzowane do wysokości salda na spe-
cjalnym, technicznym rachunku, nie będą personalizowane, tj. nie będzie na nich umieszczone 
imię i nazwisko użytkownika, ich rolą będzie zapewnienie beneficjentowi środków pieniężnych 
bez konieczności wydawania znaków pieniężnych (banknotów) lub znaków legitymacyjnych. 

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1376 ze zm.) karta płatnicza – to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego po-
siadacza, uprawniająca do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty 
wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do 
dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu. 

Stosownie do art. 63 ust. 1 ww. ustawy rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane 
za pośrednictwem banków, jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia (dłużnik lub wie-
rzyciel) posiada rachunek bankowy. Rozliczenia pieniężne przeprowadza się gotówkowo lub 
bezgotówkowo za pomocą papierowych lub informatycznych nośników danych. 

Na podstawie art. 63 ust. 3 pkt 4 Prawa bankowego rozliczenia bezgotówkowe przepro-
wadza się w szczególności kartą płatniczą. 

Karta przedpłacona to swoisty rodzaj karty płatniczej. Wydawana jest bez konieczności 
posiadania rachunku osobistego w banku, nie jest też przyznawany kredyt jej użytkowniko-
wi. Rolą tych kart jest zapewnienie, np. pracownikom, środków pieniężnych, bez konieczno-
ści wydawania (posiadających formę materialną) znaków pieniężnych (np. banknotów) lub 
znaków legitymacyjnych. Z technicznego punktu widzenia karta przedpłacona jest bardzo 
zbliżona do karty debetowej. Zatem kartę tę należy co do zasady uznać za świadczenie pie-
niężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości 
pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych. 

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej 
przepisy prawa należy stwierdzić, iż wydawana przez Wnioskodawcę pracownikom karta 
przedpłacona jest środkiem płatniczym. Stąd też otrzymane przez pracowników świadcze-
nie w postaci karty przedpłaconej będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 
ust. 1 pkt 67 powołanej ustawy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł, 
pod warunkiem, że świadczenie to jest realizowane w związku z finansowaniem działalności 
socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. To 
oznacza, że przy spełnieniu powyższych warunków Wnioskodawca nie będzie zobowiązany 
do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z przekazaniem 
omawianego świadczenia. 

6.	Pożyczka	na	zakup	samochodu
Kwota	 stanowiąca	 różnicę	 między	 stopą	 oprocentowania	 pożyczki	 udzielonej	 pra-

cownikowi	 a	 stopą oprocentowania	 kredytu	 bankowego	 nie	 stanowi	 przychodu	 pra-
cownika	 	–	 interpretacja	 indywidualna	Dyrektora	 Izby	Skarbowej	w	Katowicach	 (sygn.	
IBPBII/1/415–997/12/BJ)
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Stan faktyczny

Wnioskodawca na podstawie umów udziela pracownikom wykonującym zadania służbo-
we w terenie pożyczek na zakup samochodów prywatnych. W umowie zawarto zobowiąza-
nie pracownika do wykorzystywania samochodu do celów służbowych.

Zgodnie z zarządzeniem nr (…) Dyrektora Generalnego „oprocentowanie pożyczki po-
winno być ustalone w wysokości nie niższej niż oprocentowanie środków obrotowych na ra-
chunku bankowym” lecz w wysokości „nie niższej niż oprocentowanie lokat tych środków, 
przyjmując zawsze oprocentowanie wyższe”.

Wnioskodawca zawiera umowy z oprocentowaniem w wysokości lokat środków obroto-
wych, przyjmując wysokość oprocentowania z dnia poprzedzającego datę zawarcia umowy.

Z pożyczki mogą korzystać wszyscy pracownicy wykonujący zadania służbowe w tere-
nie pod warunkiem deklaracji używania samochodu do celów służbowych, co jest zgodne 
z art. 46a ustawy o lasach. 

Powyższe świadczenie wynika z:
1.  Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników – w rozdziale świadcze-

nia pracownicze – § 18 pkt 4 „Pracownicy, wykonujący zadania służbowe w terenie mogą 
korzystać z pomocy udzielonej przez pracodawcę na zakup prywatnych samochodów 
używanych do celów służbowych”,

2.  Zarządzenia nr (…) Dyrektora Generalnego z dnia 12 listopada 2009 r. – w związku z art. 46a 
ustawy o lasach. 

Pytanie Wnioskodawcy

Czy stanowi przychód ze stosunku pracy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy stopą opro-
centowania pożyczki udzielonej pracownikowi przez Wnioskodawcę a stopą oprocentowa-
nia kredytu bankowego.

Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca, przywołując treść art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz art. 720 § 1 ustawy Kodeks cywilny stwierdził, iż wskutek umowy 
pożyczki pożyczkobiorca uzyskuje prawo swobodnego dysponowania pożyczonymi środka-
mi. Dopiero w terminie oznaczonym w umowie powstaje po jego stronie obowiązek zwrotu.

Umowa pożyczki zawarta pomiędzy zakładem pracy i pracownikiem nakłada na pożycza-
jącego pracownika obowiązek zwrotu, w oznaczonym w umowie terminie, tej samej ilości 
pieniędzy. Zatem samo udzielenie pożyczki przez zakład pracy pracownikowi nie stanowi 
dla niego przychodu. 

Art. 11 ust. 2a i 2b ustawy stanowi, iż wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń 
ustala się:
■■  jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej 

dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców, 
■■  jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu, 
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■■  jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowar-
tości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
■■  w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu 

usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem 
w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. 
Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy 

wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnoś-
cią ponoszoną przez podatnika. 

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma zatem podstaw, zgodnie ze stanem faktycznym sprawy, 
do ustalenia wartości świadczeń częściowo odpłatnych na podstawie cen rynkowych bądź 
na podstawie różnicy pomiędzy oprocentowaniem pożyczek udzielonych innym odbiorcom 
a oprocentowaniem pożyczek udzielonych pracownikom. Wnioskodawca nie prowadzi bo-
wiem działalności polegającej na udzielaniu ogólnodostępnych pożyczek. Pracownicy nie 
uzyskują ich zatem na korzystniejszych warunkach.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
pożyczek lub kredytów, a zasady udzielania tych kredytów (pożyczek) stosowane są według jed-
nolitych reguł wobec wszystkich pracowników, wówczas brak jest podstaw do zakwalifikowa-
nia niezapłaconych odsetek z umowy pożyczki nieoprocentowanej jako przychodu ze stosun-
ku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca podkreśla, iż świadczenia mogą zostać zakwalifikowane do przychodu po-
datkowego tylko wtedy, gdy będzie im można nadać przymiot świadczeń nieodpłatnych (lub 
częściowo odpłatnych). Takiego charakteru nie mają świadczenia pracodawcy polegające 
na udzieleniu pożyczki pracownikowi na zakup samochodu w zamian za deklarację zgody 
używania go do celów służbowych w związku z art. 46a ustawy o lasach. 

Natomiast, jeżeli chodzi o opodatkowanie kwot stanowiących różnicę pomiędzy opro-
centowaniem pożyczki, określonym w zawartej z pracownikiem umowie pożyczki a opro-
centowaniem kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę w banku, to w przypadku, gdy 
Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek oraz 
udzielanie pożyczek dla wszystkich pracowników odbywa się według tych samych zasad 
i przy zawieraniu umów pożyczek stosowana jest ta sama stopa procentowa, brak jest pod-
staw do uznania, iż po stronie pracowników powstaje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 
powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Reasumując, Wnioskodawca stwierdził, iż wartość odsetek w przypadku udzielenia pra-
cownikowi przez pracodawcę nieoprocentowanej pożyczki nie stanowi dla tego pracowni-
ka przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Na poparcie swego stanowiska Wnioskodawca przywołał szereg aktów wydanych przez 
organy podatkowe. 

Stanowisko MF

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 
prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 
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Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega-
ją wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c 
oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano po-
boru podatku. 

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 
pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finanso-
wych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku 
kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w na-
turze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 powołanej ustawy za przychody ze stosunku służbowego, sto-
sunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego ro-
dzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, 
bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodze-
nia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, 
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wy-
sokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, 
jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 tej ustawy wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub 
świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2–2b. 

Natomiast z art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób wynika, iż wartość 
pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:
1.  jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej 

dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
3.  jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowar-

tości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
4.  w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadcze-

niu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględ-
nieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. 
W myśl art. 11 ust. 2b ww. ustawy jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem 

podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określo-
nych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. 

Tak więc do przychodów ze stosunku pracy zalicza się nie tylko świadczenia rzeczowe 
czy pieniężne, ale również wartość świadczenia nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego. 

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde dzia-
łanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarze-
nia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te 
wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, któ-
rych skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia nieodpłatnego 
świadczenia, jednak w orzecznictwie i doktrynie jednolicie przyjmuje się, że pojęcie to jest 
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związane ze stosunkami prawnymi o charakterze zobowiązaniowym i rozumiane być musi 
jako świadczenie, z którym nie jest związana zapłata w jakiejkolwiek postaci. 

Pod pojęciem nieodpłatnego świadczenia należy rozumieć korzyści wynikające z nieod-
płatnego korzystania z cudzych rzeczy, także pieniędzy. 

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca na podstawie umów udziela pracownikom, wykonu-
jącym zadania służbowe w terenie, pożyczek na zakup samochodów prywatnych. Zgodnie 
z zarządzeniem Dyrektora Generalnego „oprocentowanie pożyczki powinno być ustalone 
w wysokości nie niższej niż oprocentowanie środków obrotowych na rachunku bankowym” 
lecz w wysokości „nie niższej niż oprocentowanie lokat tych środków, przyjmując zawsze 
oprocentowanie wyższe”. Wnioskodawca zawiera umowy z oprocentowaniem w wysokości 
lokat środków obrotowych, przyjmując wysokość oprocentowania z dnia poprzedzającego 
datę zawarcia umowy. Z pożyczki mogą korzystać wszyscy pracownicy wykonujący zadania 
służbowe w terenie pod warunkiem deklaracji używania samochodu do celów służbowych. 

Zgodnie z art. 720 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 
ze zm.) dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość 
pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić 
tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. 

Samo udzielenie pożyczki gotówkowej przez zakład pracy nie stanowi dla pracownika 
przychodu, ponieważ umowa pożyczki nakłada na pożyczającego obowiązek zwrotu tej sa-
mej ilości pieniędzy. 

W przypadku, gdy pożyczka nie jest w ogóle oprocentowana co do zasady nie można 
mówić, że pracownik otrzymał przysporzenie majątkowe, nie powstaje więc w takiej sytuacji 
przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

W sytuacji, gdy zakład pracy nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzie-
lania pożyczek, a zasady udzielania tych pożyczek stosowane są według jednolitych re-
guł wobec wszystkich pracowników, wówczas brak jest podstaw do zakwalifikowania 
niezapłaconych odsetek z umowy pożyczki nieoprocentowanej jako przychodu ze sto-
sunku pracy. 

Świadczenia mogą zostać zakwalifikowane do przychodu podatkowego tylko wtedy, gdy 
można im nadać przymiot świadczeń nieodpłatnych (lub częściowo odpłatnych), a takiego 
charakteru nie mają świadczenia pracodawcy polegające na udzieleniu pracownikowi po-
życzki na zakup samochodu, który powinien być zgodnie z deklaracją używany do celów 
służbowych. 

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa 
należy zatem stwierdzić, iż kwota stanowiąca różnicę między oprocentowaniem pożycz-
ki dla pracownika, ustalonym w wysokości lokat środków obrotowych, a stopą oprocen-
towania kredytu bankowego, w przypadku gdy Wnioskodawca nie prowadzi działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek oraz udzielanie pożyczek odbywa się we-
dług tych samych zasad dla wszystkich pracowników i według tej samej stopy procento-
wej, nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 
cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie wywołuje 
skutków podatkowych. 
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7.	Ekwiwalent	za	pranie

Ekwiwalent	za	pranie	odzieży	roboczej	wypłacany	pracownikom	jest	pod	pewnymi	wa-
runkami	zwolniony	z	opodatkowania	–	interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	
w	Bydgoszczy	(sygn.	ITPB2/415–1014/12/MU)

Stan faktyczny

Wnioskodawca posiada szereg stanowisk pracy, z których zajmowaniem wiąże się ko-
nieczność dostarczania pracownikom nieodpłatnie odzieży roboczej. Stosownie do przepi-
sów art. 2377,2378 i 2379 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 ze zm.) dotyczących zagadnień obowiązków pracodawcy dostarczania pracownikom 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także związanych z tym 
wypłat ekwiwalentów pieniężnych, w jednostce zostały określone szczegółowe normy przy-
działu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego – w Załączniku nr 1B do 
Regulaminu pracy, który został wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Sądu z 10 września 2004 r. 
W załączniku tym, w tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
higieny osobistej wymieniono stanowiska pracy, których zajmowanie wymaga używania odzie-
ży ochronnej oraz określono zakres podstawowego wyposażenia dla każdego ze stanowisk, 
ilość każdego rodzaju odzieży roboczej, a także okres jej użytkowania. Do stanowisk pracy, 
dla których określono normy zaliczono m.in. stanowisko: robotnika gospodarczego, rzemieśl-
nika, woźnego sądowego, archiwisty, magazyniera dowodów rzeczowych, inspektora bhp, in-
formatyka, konserwatora maszyn.

Z uwagi na fakt, iż pracodawca nie mógł zapewnić (w myśl art. 2379 § 2 Kodeksu) pra-
cownikom prania odzieży roboczej, w § 9 ww. załącznika, zostały ustalone zasady wypłaty 
równoważnika pieniężnego za pranie odzieży. Zgodnie z tymi zasadami wypłacany jest on 
w grudniu każdego roku za okres 12 miesięcy uwzględniając stawkę prania za 1 kg odzieży 
i ustaloną częstotliwość prania – raz na kwartał. Stawki za pranie odzieży każdorazowo usta-
lane są na podstawie aktualnych cen usług pralniczych stosowanych przez ogólnodostępne 
zakłady pralnicze działające na rynku lokalnym. Ustalona w ten sposób wysokość ekwiwalen-
tu uwzględnia rzeczywiste koszty ponoszone przez pracownika za pranie odzieży roboczej.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy wypłata ustalonego według powyższych zasad ekwiwalentu za pranie odzieży jest na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od 
podatku dochodowego, w związku z tym czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany 
do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane pracownikom świadczenie pieniężne za pranie, któ-
rego wysokość ustalana jest każdorazowo w oparciu o aktualne ceny usług pralniczych na 
rynku lokalnym, odpowiada pojęciu ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 2379 
§ 3 Kodeksu pracy, jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 
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ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Wnioskodawca nie 
jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stanowisko MF

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 
prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają 
wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz do-
chodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, 
art. 17 ust. 1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów 
finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika 
w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń 
w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. 

W art. 10 ust 1 ww. ustawy ustawodawca określił katalog źródeł przychodów, wśród któ-
rych w pkt 1 wymienił: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek 
pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się 
produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku 
pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju 
wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez 
względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodze-
nia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, 
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wy-
sokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, 
jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że kategorie przychodów zostały wy-
mienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są 
więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przyspo-
rzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku 
pracy lub stosunku pokrewnym. 

Zatem przyznany pracownikowi ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej stanowi 
przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są 
świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepi-
sów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych 
ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. 

Zagadnienia dotyczące dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego, a także związanych z tym wypłat ekwiwalentów pieniężnych re-
guluje dział X „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, rozdział IX „Środki ochrony indywidualnej 
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oraz odzież i obuwie robocze” ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). 

Stosownie do postanowień art. 2377 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiąza-
ny dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania 
określone w Polskich Normach: 
1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, 
2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W myśl art. 2377 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może ustalić stanowiska, na których 
dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia robo-
czego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ponadto na podstawie art. 2379 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapew-
nić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały 
właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, na-
prawę, odpylanie i odkażanie. 

Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być 
wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalen-
tu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika, stosownie do treści 
art. 2379 § 3 Kodeksu pracy. 

Z powołanych powyżej przepisów wynika więc, że ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży 
roboczej przysługuje na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

Przepisy te nie wymagają, aby pracodawca dokonywał zwrotu udokumentowanych wydat-
ków ponoszonych przez pracowników. Zgodnie z definicją słownikową ekwiwalent oznacza 
rzecz zastępującą inną rzecz o równej wartości, odpowiednik, równoważnik (Współczesny 
słownik języka polskiego, Dunaj B. Warszawa 2007). 

Skoro zatem z przepisów Kodeksu pracy wynika, że to pracodawca jest zobowiązany do 
prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania stosowanych środków ochrony indywi-
dualnej, odzieży i obuwia roboczego, a w przypadku braku możliwości prania odzieży robo-
czej wypłaty ekwiwalentu w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika to – w ocenie 
tut. organu – wysokość ekwiwalentu wypłacanego pracownikowi może być ustalona także 
w sposób inny, niż tylko na podstawie dokumentów przedłożonych przez pracownika. Jako 
ekwiwalent, wypłacane pracownikowi kwoty mają stanowić rekompensatę kosztów przez 
niego poniesionych. Wysokość kosztów może być ustalana we wzajemnym porozumieniu 
pracodawcy i pracownika. 

Podkreślenia wymaga, że przepisy prawa pracy nie są przepisami podatkowymi, wobec 
czego tut. organ nie posiada kompetencji do ich autorytarnej interpretacji. W celu ostatecz-
nego rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie podstaw do wypłaty wysokości ekwiwalentu 
za pranie odzieży roboczej należy zwrócić się do organów właściwych dla spraw pracow-
niczych i bhp. 

Przepisy ustawy podatkowej nie stawiają szczególnych wymogów dla możliwości zwol-
nienia tego rodzaju ekwiwalentu z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia jest wyłącznie to, 
aby prawo do ekwiwalentu i zasady jego przyznawania wynikały z przepisów o bezpieczeń-
stwie i higienie pracy. 
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Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wypłata ekwiwalentu za pranie odzie-
ży roboczej, jeżeli ekwiwalent ten został przyznany zgodnie z przepisami bhp, korzysta ze 
zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, w związku z tym Wnioskodawca jako płatnik nie jest zobowiązany 
do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. dfdf8e5b-0351-4b3d-bdaf-ef137f288901

III.		Świadczenia	dla	osób	niebędących	pracownikami		
w	wybranych	interpretacjach	izb	skarbowych

1.	Koszty	noclegu	w	hotelu

Poniesione	przez	spółkę	koszty	noclegów	w	hotelu	osoby	wykonującej	umowę	zlece-
nia,	w	związku	z	odbytą	podróżą	zagraniczną,	stanowią	nieopodatkowany	przychód	osoby	
fizycznej	–	interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Katowicach	z	22	lipca	
2013	r.	(sygn.	IBPBI/1/415–601/13/AB)

Stan faktyczny

W związku z prowadzonymi rozmowami handlowymi, w dniach od 13 do 18 marca 2013 r., spół-
ka wysłała w podróż zagraniczną do Angoli m.in. tłumaczkę świadczącą usługi na podstawie umo-
wy zlecenia, zawierającej klauzulę o zastosowaniu do podróży zagranicznej, odbywanej w związku 
z wykonywaniem zlecenia, zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

Przed wyjazdem spółka zarezerwowała w hotelu noclegi (koszty noclegu wynosiły 450 
USD oraz 245 USD za 1 nocleg). Po zakończonym pobycie została wystawiona na spółkę 
zbiorcza faktura za zakwaterowanie. Koszt noclegów osoby wykonującej umowę zlecenia 
(tłumaczki) wyniósł 1.350 USD, tj. 3x450 USD. 

Należność za fakturę została uregulowana na miejscu przez Prezesa Zarządu kartą kredytową 
spółki. Spółka na podstawie oświadczenia Prezesa Zarządu, iż nie było możliwości znalezienia 
tańszego noclegu w terminie delegacji, zaakceptowała ww. koszty noclegów jako uzasadnione. 

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 4 lipca 2013 r., Wnioskodawca dodatko-
wo wyjaśnił, m.in. że:
■■  podróż zagraniczna odbywała się w celu przeprowadzenia rozmów handlowych, a zatem 

miała na celu osiągnięcie przychodu,
■■  umowa zlecenia została zawarta z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności 

gospodarczej. 

Pytanie Wnioskodawcy

Czy poniesione przez spółkę koszty noclegów w hotelu osoby wykonującej umowę zle-
cenia, w związku z odbytą podróżą zagraniczną, stanowią przychód osoby fizycznej i tym 
samym, stanowią podstawę opodatkowania.
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Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty ww. noclegów nie stanowią podstawy opodatkowania 
w związku z tym, że nie są przychodami osoby fizycznej w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, że przychodami osoby fizycznej są 
z pewnymi zastrzeżeniami, pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świad-
czeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jak wynika z ww. opisu stanu faktycznego, 
Wnioskodawca w związku prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą wysłał m.in. 
tłumaczkę (wykonującą swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia) do Angoli w podróż 
o charakterze służbowym. W związku z tym, że Wnioskodawca sam pokrył koszty noclegu 
i nie stanowiło to zwrotu wydatków, w tym przypadku nie stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 16 
lit. a) ww. ustawy (winno być art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), a poniesione przez Wnioskodawcę 
koszty nie stanowią przychodu po stronie osoby fizycznej. W ocenie Wnioskodawcy, wydatki 
poniesione przez spółkę w związku z podróżą służbową nie powodują powstania przycho-
du po stronie osoby fizycznej. Wnioskodawca finansując podróż służbową działa w swoim 
własnym interesie, a nie interesie pracownika. W przedmiotowej sprawie opłacenie kosztów 
noclegu było związane tylko i wyłącznie z czynnościami służbowymi. Według spółki, ponie-
sione koszty noclegów w hotelu uczestników podróży zagranicznej korzystają ze zwolnie-
nia od podatku (winno być „nie korzystają ze zwolnienia”, bowiem powyżej Wnioskodawca 
zaznaczył, że nie stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy) i nie stanowią przychodu, po-
nieważ spółka bezpośrednio zapewniła noclegi i pokryła ich koszty. 

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał indywidualną interpretację 
przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak: 
IBPBII/1/415–943/11/MK oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
Sygn. akt III SA/Wa 648/2010. 

Stanowisko MF

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) jest zasada powszech-
ności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem 
dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie 
przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 10 ust. 1 ww. 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczona została m.in. działalność wy-
konywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). 

W myśl art. 13 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście 
uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy 
o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: 
a. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki or-
ganizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
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b. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działające-
go w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącz-
nie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością 
– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowa-
dzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o któ-
rych mowa w pkt 9. 

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, 
art. 17 ust. 1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów 
finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika 
w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń 
w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. 

Zatem mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, iż świadczenia ponoszone 
na rzecz zleceniobiorców, jeżeli obowiązek ich ponoszenia wynika z zawartej umowy zlece-
nia, należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których 
mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety 
i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określo-
nej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw 
pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracowni-
kowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu 
podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. 

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej jest rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pra-
cownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z ty-
tułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167), obowiązujące od 1 marca 2013 r. 

Aby jednak przedmiotowe świadczenia korzystały ze zwolnienia muszą być spełnione 
warunki, wskazane w art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Zgodnie z jego treścią zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy 
stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przy-
chodów i zostały poniesione: 
1. w celu osiągnięcia przychodów lub 
2.  w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie 

przepisów odrębnych ustaw, lub 
3.  przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jed-

nostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 
4.  przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 w związku, 

z wykonywaniem tych funkcji. 
Należy zauważyć, iż w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy, ustawodawca posłu-

żył się terminem „podróż” bez określenia „służbowa”, dlatego też zakres tego zwolnienia jest 
szerszy, niż w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponie-
waż nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, ale do wszelkich podróży osób 
niebędących pracownikami, tj. m.in. osób wykonujących umowę zlecenia pod warunkiem, 
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że sfinansowane wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów osób 
niebędących pracownikami oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów przez 
podmiot je ponoszący. Przy czym, zwolnienie to przysługuje do wysokości limitów określo-
nych w odrębnych przepisach. Jednocześnie zauważyć należy, iż treść ww. przepisów nie 
ogranicza ich stosowania wyłącznie do „zwrotu wydatków” poniesionych przez odbywają-
cą podróż osobę niebędącą pracownikiem (np. zleceniobiorcę). Powyższe oznacza, iż (co 
do zasady) diety i wszelkie należności za czas podróży zleceniobiorcy stanowią dla niego 
przychód, zwolniony jednakże, w zakresie wynikającym z cyt. art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b) oraz 
art. 21 ust. 13, z opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Zasady rozliczania podróży służbowych reguluje ww. rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pra-
cownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej. 

Zgodnie z przepisem § 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z tytu-
łu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym 
przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: 
1.  diety, 
2.  zwrot kosztów: 

a. przejazdów,
b. dojazdów środkami komunikacji miejscowej, 
c. noclegów, 
d. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez 

pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. 
Zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia, za nocleg podczas podróży zagranicznej pra-

cownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach 
limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia. W razie 
nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% li-
mitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu (§ 16 ust. 2 cyt. 
rozporządzenia). W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot 
kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym 
mowa w ust. 1 (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia). Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli 
pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg (§ 16 ust. 4 
tegoż rozporządzenia). Jednocześnie w załączniku do ww. rozporządzenia „Wysokość diety 
za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach” wska-
zano, iż kwota diety przysługującej z tytułu podróży do Angoli wynosi 61 USD, zaś kwota 
limitu na nocleg 180 USD. 

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w związku z prowadzonymi rozmo-
wami handlowymi, spółka wysłała w podróż zagraniczną m.in. tłumaczkę wykonującą swoje 
obowiązki na podstawie umowy zlecenia, zawierającej klauzulę o zastosowaniu do podróży 
zagranicznej, odbywanej w związku z wykonywaniem zlecenia, zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
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sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca do-
datkowo wyjaśnił, że podróż zagraniczna, odbywała się w celu przeprowadzenia rozmów 
handlowych, a zatem miała na celu osiągnięcie przychodu, a umowa zlecenia została zawar-
ta z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Po zakończonym pobycie 
została wystawiona na spółkę zbiorcza faktura za noclegi, która została uregulowana kartą 
kredytową spółki, co oznacza, że koszty noclegów sfinansowane zostały ze środków spółki. 

W świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, iż sfinansowane przez spółkę koszty 
noclegów, co do zasady, zgodnie z cytowanymi wyżej art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 
pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią przychód tłumacz-
ki, wykonującej swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia i tym samym mogą wpływać 
na wysokość jej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Przychód ten jednak 
w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, będzie wolny od podatku dochodowego 
od osób fizycznych do wysokości limitu określonego w załączniku do ww. rozporządzenia 
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub sa-
morządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (o ile koszty tych nocle-
gów nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zleceniobiorcy). Zatem ewen-
tualna nadwyżka wartości sfinansowanych przez spółkę świadczeń (noclegów) ponad ww. 
limit, co do zasady, powoduje konieczność opodatkowania wynikłych nadwyżek podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek 
obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego odpowiedniej zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych od sfinansowanych kosztów noclegów (ponad li-
mit) z tytułu odbywanej podróży zagranicznej. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ww. ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 
pkt 2 i 4–9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy po-
bierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywane-
go świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 
określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o któ-
rych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której 
mowa w art. 27 ust. 1. Przy czym, w myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy, płatnicy nie są obowiązani 
do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podat-
nik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej 
działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

W tym miejscu wskazać jednak należy, iż zgodnie z powołanym powyżej § 16 ust. 3 ww. rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, istnieje możliwość w uzasadnionych przypadkach 
by pracodawca wyraził zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem/
fakturą, w wysokości przekraczającej określone limity, o których mowa w ww. rozporządzeniu. 

Zatem jeżeli Wnioskodawca, sfinansował te koszty (noclegi) w wysokości przekraczającej 
limit określony w załączniku do cyt. rozporządzenia, uznając taki przypadek jako uzasadniony 
(np. umiejscowienie w hotelu w stosunku do miejsca spotkania i oszczędności w tym zakresie, 
np. na dojazdach), to wówczas otrzymane przez zleceniobiorcę świadczenie sfinansowane 
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przez spółkę (potwierdzone rachunkiem/fakturą), korzysta ze zwolnienia z podatku docho-
dowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b) ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, do zaakceptowanej przez Wnioskodawcę wysokości. 

Reasumując, co do zasady – wbrew stwierdzeniu Wnioskodawcy – sfinansowane przez 
spółkę koszty noclegów w związku z odbywaną podróżą zagraniczną, stanowią dla tłumaczki, 
z którą została zawarta umowa zlecenia, przychód podatkowy. Jednakże, jak wyżej wskazano, 
świadczenia te korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. 
b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostaną spełnione warunki, 
o których mowa w art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. je-
żeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów osoby 
odbywającej podróż zagraniczną oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów 
przez podmiot finansujący koszty noclegów. Z tych względów stanowisko Wnioskodawcy, że 
koszty ww. noclegów nie stanowią przychodów osoby fizycznej w rozumieniu ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za nieprawidłowe. 

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, wydanej 
przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak: IBPBII/1/415–943/11/MK, należy za-
uważyć, że dotyczy ona innego stanu faktycznego, tj. finansowania przez pracodawcę le-
karstw oraz szczepień ochronnych pracowników odbywających podróż służbową, a nie 
jak w przedmiotowej sprawie finansowania kosztów noclegów. Również powołany wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt 
III SA/Wa 648/2010, dotyczy innego stanu faktycznego, tj. sfinansowania przez spółkę człon-
kom organów spółki oraz osobom pełniącym w spółce określone funkcje kierownicze i nad-
zorcze, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

2.	Użytkowanie	prywatnego	samochodu
Świadczenia	wypłacane	zleceniobiorcom	będące	równowartością	poniesionych	przez	

nich	kosztów	korzystania	z	prywatnego	samochodu	w	celach	związanych	z	wykonywaniem	
umowy	zlecenia,	stanowią	przychód	zwolniony	z	opodatkowania	–	interpretacja	indywidualna	
Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Katowicach	z	8	marca	2013	r.	(sygn.	IBPBII/1/415–1086/12/BD).

Stan faktyczny

Wnioskodawca (płatnik) zawarł umowę agencyjną, której przedmiotem jest pozyskiwanie 
dla kontrahenta – podmiotu z branży energetycznej klientów biznesowych – małych i śred-
nich przedsiębiorców, a docelowo również klientów indywidualnych. W celu realizacji umowy 
płatnik korzysta z usług zleceniobiorców – osób fizycznych, nieprowadzących działalności 
gospodarczej, których zadaniem jest pozyskiwanie klientów, celem podpisania przez nich 
umów zmiany obecnego dostawcy prądu elektrycznego na kontrahenta, z którym płatnik 
posiada umowę agencyjną. Zleceniobiorca w ramach wykonywania zadań z umowy zlecenia 
zawartej z płatnikiem, w szczególności w celu spotkań z potencjalnymi klientami, korzysta 
z prywatnego samochodu. Wynagrodzenie, które pobiera zleceniobiorca uzależnione jest 
od pozyskania klientów zdecydowanych na zmianę dostawcy prądu, zatem korzystanie z sa-
mochodu ma na celu uzyskanie przez zleceniobiorcę przychodu. 
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Zleceniobiorcy na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, przysługuje od płatnika zwrot 
poniesionych i zatwierdzonych przez płatnika kosztów związanych z korzystaniem z prywat-
nego pojazdu w celu wykonania obowiązków z umowy zlecenia, do wysokości wynikającej 
z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie 
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnione-
mu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbo-
wej na obszarze kraju oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do ce-
lów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnoś-
cią pracodawcy. Jednocześnie, koszty związane z korzystaniem z prywatnego samochodu 
w celach związanych z wykonaniem umowy zlecenia, łączącej zleceniobiorcę z płatnikiem, 
nie są przez zleceniobiorcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. 

Pytanie Wnioskodawcy

Czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych od świadczeń wypłaconych zleceniobiorcom, będących równowartością poniesionych 
przez zleceniobiorców kosztów korzystania z prywatnego samochodu w celach związanych 
z wykonywaniem umowy zlecenia a co za tym idzie świadczenia wypłacane zleceniobiorcy 
z tego tytułu są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
zwolnione od podatku pozostają diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej 
pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych 
przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza grani-
cami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. Przez wskazane przepisy rozumie się rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz wa-
runków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 
oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wa-
runków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

Na mocy § 5 ust. 3 przywołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pra-
codawca może wyrazić zgodę na przejazd pracownikowi w podróży samochodem prywat-
nym, w takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości 
iloczynu przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, która nie może 
być wyższa niż określona w rozporządzeniu Ministra infrastruktury, wskazanym powyżej. 

Jak wynika ze wskazanych przepisów, zwolnione z opodatkowania będą zatem odpo-
wiednio także wypłacone zleceniobiorcy przez płatnika świadczenia z tytułu używania przez 
niego samochodu prywatnego do wysokości wskazanej w rozporządzeniu. Ponadto, wobec 
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faktu, iż w odniesieniu do osób niebędących pracownikami ustawodawca nie posłużył się 
określeniem „podróż służbowa”, a jedynie „podróż”, zakresem zwolnienia objęte są wszel-
kie podróże osób niebędących pracownikami, pod warunkiem jednak spełnienia przesła-
nek z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazany prze-
pis uzależnia bowiem skorzystanie ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy 
od tego, czy otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przycho-
dów oraz czy zostały poniesione w szczególności w celu osiągnięcia przychodów. Jak to 
już zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, koszty związane z użytkowaniem pry-
watnego samochodu w celu realizacji obowiązków z umowy zlecenia, nie zostały zaliczo-
ne przez zleceniobiorcę do kosztów uzyskania przychodów, niewątpliwie zaś, w związku 
z treścią łączących go z płatnikiem umów zlecenia, poniesione zostały w celu uzyskania 
przychodu. Należy zatem stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki warunkujące skorzy-
stanie z analizowanego zwolnienia. 

W konsekwencji płatnik stoi na stanowisku, że w przedstawionym stanie faktycznym świad-
czenia wypłacane przez płatnika zleceniobiorcom z tytułu używania przez nich samochodów 
prywatnych w ramach wykonywania obowiązków z umowy zlecenia są zwolnione z opodat-
kowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem płatnik nie będzie miał obo-
wiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych świadczeń. 

Wnioskodawca na poparcie swojego stanowiska powołał interpretacje indywidualne oraz 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Stanowisko MF

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oce-
ny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) jest zasada powszech-
ności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem 
dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie 
przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. 

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są 
diety i inne należności za czas: 
a. podróży służbowej pracownika, 
b. podróży osoby niebędącej pracownikiem 
-do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez mini-
stra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, 
z zastrzeżeniem ust. 13. 

Przepisami, o których mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. jest m.in. rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz wa-
runków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
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lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kra-
ju (Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). 

Aby jednak przedmiotowe świadczenia dla osoby niebędącej pracownikiem korzystały 
ze zwolnienia muszą być spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 13 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią zwolnienie, o którym mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: 
a.  w celu osiągnięcia przychodów lub 
b.  w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie 

przepisów odrębnych ustaw, lub 
c.  przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jed-

nostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 
d.  przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku 

z wykonywaniem tych funkcji. 
Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych odnosi się zarówno do pracowników (lit. a), jak i osób niebędących pra-
cownikami (lit. b). Należy również zauważyć, iż w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. 
ustawy ustawodawca posłużył się terminem „podróż” bez określenia „służbowa”, dlatego 
też zakres tego zwolnienia jest szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podróży 
służbowych, ale do wszystkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem, 
że wypłacone diety i inne należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 
m.in. osób, którym Wnioskodawca zlecił wykonanie określonych zadań oraz zostały ponie-
sione w celu osiągnięcia przychodów. 

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
wyraźnie wskazuje, że prawo do skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do świadczeń 
za czas podróży przysługuje osobom niebędącym pracownikami, tj. m.in. osobom, którym 
Wnioskodawca zlecił wykonanie określonego zadania, lecz jedynie do wysokości limitów 
określonych w odrębnych przepisach. 

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca zawarł 
umowę agencyjną, której przedmiotem jest pozyskiwanie dla kontrahenta – podmiotu 
z branży energetycznej klientów biznesowych – małych i średnich przedsiębiorców, a do-
celowo również klientów indywidualnych. W celu realizacji umowy płatnik korzysta ze zle-
ceniobiorców – osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, których 
zadaniem jest pozyskiwanie klientów, celem podpisania przez nich umów zmiany obecne-
go dostawcy prądu elektrycznego na kontrahenta, z którym płatnik posiada umowę agen-
cyjną. Zleceniobiorca w ramach wykonywania zadań z umowy zlecenia zawartej z płatni-
kiem, w szczególności w celu spotkań z potencjalnymi klientami, korzysta z prywatnego 
samochodu. Wynagrodzenie, które pobiera zleceniobiorca uzależnione jest od pozyskania 
klientów zdecydowanych na zmianę dostawcy prądu, zatem korzystanie z samochodu ma 
na celu uzyskanie przez zleceniobiorcę przychodu. Kosztów związanych z korzystaniem 
z prywatnego samochodu w celu wykonania umowy zlecenia zleceniobiorca nie zalicza 
do kosztów uzyskania przychodu. 
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Z § 5 ust. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
wynika, iż środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. Na wnio-
sek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem 
osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim 
przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej 
iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez 
pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie 
art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. z 2007 r. 
Nr 125, poz. 874 ze zm.) – § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia. 

Na podstawie ww. art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym minister właściwy do 
spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 
określa, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosz-
tów używania pojazdów, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, uwzględniając rodzaj pojaz-
du mechanicznego, jego pojemność oraz limit kilometrów w zależności od liczby mieszkań-
ców w danej gminie lub mieście, właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika. 

Rozporządzenie, o którym mowa w art. 34a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym zostało 
wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 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 ze zm.). 

Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia koszty używania pojazdów do celów służbowych pokry-
wa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż: 
1.  dla samochodu osobowego: 

a. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł, 
b. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,

2.  dla motocykla – 0,2302 zł, 
3.  dla motoroweru – 0,1382 zł. 

W świetle powyższego, jeżeli na wykonie zleconych zadań Wnioskodawca wyraził zgodę 
na jazdy – w granicach danej miejscowości jak również poza jej granicami – samochoda-
mi osobowymi zleceniobiorców, to zwrócone koszty poniesione z tytułu używania tego sa-
mochodu stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa 
w art. 13 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zgodnie bowiem z art. 13 pkt 8 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej oso-
biście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, 
na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: 
a.  osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki or-

ganizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
b.  właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działające-

go w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wy-
łącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością 

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowa-
dzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o któ-
rych mowa w pkt 9. 
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Podkreślić jednak należy, że przychody te są zwolnione z podatku dochodowego na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. Przy czym zwolnienie to przysługuje do wysokości 
określonej w § 5 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 
natomiast ewentualna nadwyżka zwracanych przez Wnioskodawcę kosztów (ponad określony 
limit) stanowić będzie dla zleceniobiorców przychód z działalności wykonywanej osobiście. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dokonywany przez Wnioskodawcę jako 
zleceniodawcę zwrot kosztów używania przez zleceniobiorców prywatnych samochodów, 
którymi dojeżdżają do klientów (kontrahentów) – stanowił będzie dla nich przychód z dzia-
łalności wykonywanej osobiście jednakże podlegający zwolnieniu z opodatkowania zgodnie 
z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a za-
tem na Wnioskodawcy od dokonanych zwrotów nie będzie ciążył obowiązek poboru zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

3.	Koszty	dojazdu	do	pacjentów	
Zwrot	zleceniobiorcom	kosztów		dojazdów	do	pacjentów	w	ramach	tzw.	kilometrówki	jest	

zwolniony	z	opodatkowania	do	wysokości	ustawowego	limitu	–	 interpretacja	indywidualna	
Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Katowicach	z	15	lutego	2013	r.	(sygn.	IBPBII/1/415–965/12/MK)

Stan faktyczny

Wnioskodawca – Stowarzyszenie zatrudnia na umowę zlecenie (umowę cywilnopraw-
ną) świadczeniobiorców (lekarz, pielęgniarka, psycholog, terapeuta, etc.), którzy w ramach 
Zespołu X realizują zlecenia (świadczenia zdrowotne) m.in. poza siedzibą Stowarzyszenia po-
przez wizyty domowe u pacjentów na terenie miejscowości, gdzie znajduje się jego siedziba 
i poza tą miejscowością. W siedzibie Stowarzyszenia zleceniobiorcy dokonują rozliczeń z do-
kumentacji medycznej, spotykają się także na tzw. superwizje, czyli analizę zespołową bądź 
indywidualną z superwizorem w celu oceny zastosowanych metod i stanu leczenia pacjentów.

Stowarzyszenie korzysta z usług zleceniobiorców zamieszkałych zarówno na terenie mia-
sta, w którym znajduje się siedziba Stowarzyszenia jak i innych miast.

Z umowy wynika, że Stowarzyszenie ponosi koszty przejazdów do pacjentów Zespołu X, 
niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy, kalkulowane na podstawie ewidencji prze-
biegu pojazdów lub biletów komunikacji miejskiej, ewentualnie biletów innego środka trans-
portu publicznego, z wyłączeniem transportu taksówkami. Strony umówiły się, że zlecenio-
dawca zwraca jedynie koszt paliwa, nie większy niż kwota wynikająca z pomnożenia liczby 
kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w od-
rębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Koszt paliwa wykorzystany do re-
alizacji zlecenia zostanie obliczony przy założeniu, że średnie zużycie paliwa na 100 km wy-
nosi 6 litrów paliwa, a średnia cena paliwa: benzyna, olej – 5,7 PLN; gaz – 2,7 PLN (wskaźnik 
za 1 km wyniesie odpowiednio: benzyna, olej – 0,342 PLN; gaz – 0,162 PLN).

Zleceniobiorcy, w celu analizowania wyników i przebiegu leczenia pacjentów oraz w celu 
opracowania i przekazania dokumentacji medycznej spotykają się w siedzibie Stowarzyszenia 
lub dodatkowym miejscu prowadzenia działalności Stowarzyszenia, również zlokalizowanym 
w tej samej miejscowości (miejsce zgłoszone na formularzu NIP-2). Wyjazdy do pacjentów 
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są wyjazdami (miejscowymi i zamiejscowymi) poza siedzibę Stowarzyszenia. Wyjazdy te 
dodatkowo są wyjazdami poza miejscowość zamieszkania/stałego pobytu większości 
zleceniobiorców.

Strony umówiły się, że miejsce zakończenia i rozpoczęcia podróży to stałe lub czasowe 
miejsce pobytu zleceniobiorcy. Wynika to z faktu, że wyjazdy są jednodniowe. Zleceniobiorca 
wyjeżdża z miejsca swojego stałego lub czasowego pobytu, odbywa wizytę domową u pa-
cjenta (pod adresem zamieszkania/pobytu pacjenta) i wraca do swojego miejsca stałego 
lub czasowego pobytu.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do tut. Biura w dniu 06 lutego 2013 r. wynika, iż 
koszty podróży zleceniobiorcy potraktowano jako przychód zleceniobiorcy i pobrano zalicz-
kę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne 
w ramach odrębnych przepisów.

W związku z tym, że jest to umowa zlecenia obliczono koszty uzyskania przychodu w wy-
sokości 20% uzyskanych przychodów, do których to przychodów zaliczono wynagrodzenie 
z tytułu dojazdów. 

Otrzymane kwoty tytułem dojazdów zleceniobiorców, dla których płatnikiem podatku 
(osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej) jest Wnioskodawca, nie są zaliczane 
w kwocie faktycznie poniesionej do kosztów uzyskania przychodów przez zleceniobiorców.

Zleceniobiorcy, których dotyczą poniższe pytania, nie realizują czynności określonych 
umową w ramach działalności gospodarczej. 

Pytanie Wnioskodawcy

1.  Czy opisane dojazdy do pacjentów, z tytułu których strony umówiły się co do zwrotu kosz-
tów przejazdów (zapisy umowne) mogą zostać zakwalifikowane jako „podróż”, do której 
odnosi się art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, a tym samym czy zwrot kosztów dojazdu zleceniobiorców może być 
zakwalifikowany jako inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, 
które na mocy ww. przepisu są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych...

2.  Jeżeli Dyrektor Izby Skarbowej uzna, że w opisanej sytuacji zwrot kosztów dojazdów jest 
wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, to:
Czy Stowarzyszenie może wystąpić o zwrot zapłaconych dotychczas tytułem po-

datku dochodowego od osób fizycznych kwot w części dotyczącej kosztów dojazdów 
zleceniobiorców...W jakim momencie czasowym możliwe jest wystąpienie o ww. zwrot – czy 
jest to moment otrzymania indywidualnej interpretacji w rzeczonej sprawie, czy moment zło-
żenia deklaracji PIT-4R wykazującej rozliczenia po pomniejszeniu kwot opłaconych niena-
leżnie w ramach podatku uiszczonego od zwróconych zleceniobiorcom kosztów dojazdu.

Stanowisko Wnioskodawcy

Stowarzyszenie uważa, że w przedstawionej sytuacji zwrot kosztów dojazdów dla zle-
ceniobiorcy podlega pod art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą), co oznacza, że jest wolny od po-
datku. Stowarzyszenie uznaje, że podróż, za którą zleceniobiorca otrzymuje zwrot kosztów 
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posiada znamiona podróży, do której odwołuje się ustawodawca w art. 21 ust. l pkt 16 lit. b) 
wspomnianej ustawy.

Stowarzyszenie uznaje również, że ustawodawca celowo nie użył słowa „podróż służbo-
wa” a jedynie „podróż”, co sugeruje, iż wziął pod uwagę, że podróże zleceniobiorców/osób 
niebędących pracownikami różnią się w zasadniczy sposób od podróży pracowników za-
trudnionych na umowę o pracę lub w jednostkach sfery budżetowej.

Zdaniem Stowarzyszenia, art. 21 ust. l pkt 16 ustawy odwołuje się także do przepisów 
o podróży służbowej wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wy-
sokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej 
na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, zwanych dalej rozporządzeniem. Można by do-
mniemywać, że w analizowanym przepisie ustawodawca pośrednio odsyła do cech podróży 
służbowej zamieszczonej w tym rozporządzeniu i w Kodeksie pracy. 

Jednakże zleceniobiorcy zatrudnieni przez Stowarzyszenie nie realizują czynności w miej-
scu i czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę i nie pracują pod jego kierownictwem. Z na-
tury prawnej umów cywilnoprawnych wynika zatem odmienny charakter odbywanych przez 
nich podróży i nie można odnosić wprost przepisów zawartych w rozporządzeniu i Kodeksie 
pracy do definiowania pojęcia „podróży” osoby niebędącej pracownikiem/zleceniobiorcy, 
w szczególności określeń sugerujących nadrzędny stosunek zleceniodawcy (kierownictwo) 
do zleceniobiorcy, jak to ma miejsce w przypadku relacji pracodawca-pracownik.

Wyjazdy do pacjentów nie są jedynymi miejscami, gdzie zleceniobiorcy realizują czynno-
ści w ramach zlecenia. Jak wspomniano w opisie stanu faktycznego, zleceniobiorcy, w celu 
analizowania wyników i przebiegu leczenia pacjentów oraz w celu opracowania i przekazania 
dokumentacji medycznej spotykają się w siedzibie Stowarzyszenia lub dodatkowym miejscu 
prowadzenia działalności Stowarzyszenia, również zlokalizowanym w tej samej miejscowości.

Za wyłączeniem zwrotów kosztów dojazdów z opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych świadczy także fakt, że (jak podano w opisie stanu faktycznego) wyjazdy 
do pacjentów są wyjazdami (miejscowymi i zamiejscowymi) poza siedzibę Stowarzyszenia. 
Wyjazdy te dodatkowo są wyjazdami poza miejscowość zamieszkania/stałego pobytu więk-
szości zleceniobiorców. Miejsce to stanowi miejsce zakończenia i rozpoczęcia podróży.

Stowarzyszenie pragnie podkreślić, że w umowie cywilnoprawnej określono, że Stowarzyszenie 
ponosi koszty przejazdów do pacjentów, co oznacza, że koszty te są kosztami uzyskania przy-
chodów Stowarzyszenia w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza 
to, w rozumieniu Stowarzyszenia, że zwrot kosztów dojazdów nie stanowi przychodu zlecenio-
biorcy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe zapisy umowne oparto o art. 742 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 
1964 r., który mówi: „Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, 
które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; 
powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym 
celu zaciągnął w imieniu własnym.”

Dodatkowo, Stowarzyszenie stwierdza, że aktualne limity dotyczące kwoty za 1 km prze-
biegu w ramach kwot wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych są niemal 
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kilkukrotnie wyższe od ustalonej przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę stawki, nie ma więc 
wątpliwości, że warunek zawarty w art. 21 ust. l pkt 16 ustawy dotyczący stawek za 1 km 
przebiegu jest spełniony.

Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z zapisami Ordynacji podatkowej, w przypadku, gdy po 
otrzymaniu indywidualnej interpretacji w zakresie pierwszego stanu faktycznego dotyczące-
go opodatkowania zwracanych zleceniobiorcom kosztów dojazdów do pacjentów postana-
wiającej, że kwoty wypłacone tytułem zwrotu kosztów dojazdu nie podlegają opodatkowaniu, 
płatnik ma możliwość stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wnioskodawca uważa, że nadpłata podlega zwrotowi z urzędu (gdy nie występują za-
ległości podatkowe), chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub 
w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Płatnik będzie zobowiązany do ko-
rekty PIT-4 R. Różnica w wartości wypłaconej kwoty dojazdów (o wartość pobranego przez 
płatnika podatku) w takiej sytuacji powinna zostać wypłacona zleceniobiorcy przez płatnika. 

Stanowisko MF

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 
prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. 

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa po-
datkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowa-
nia zwracanych zleceniobiorcom kosztów dojazdów do pacjentów. 

W zakresie Ordynacji podatkowej, tj. w zakresie możliwości wystąpienia do urzędu skar-
bowego o zwrot nienależnie pobranych zaliczek na podatek dochodowy, wydano odrębne 
rozstrzygnięcie. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (t. j. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają 
wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52 i 52a oraz 
dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru 
podatku. 

Z przepisu art. 13 pkt 8 ww. ustawy wynika, iż za przychody z działalności wykonywanej 
osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania 
usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: 
a.  osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki or-

ganizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
b.  właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działające-

go w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wy-
łącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowa-
dzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o któ-
rych mowa w pkt 9. 

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety i inne 
należności za czas: 
a. podróży służbowej pracownika, 
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b. podróży osoby niebędącej pracownikiem 
– do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez mini-
stra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, 
z zastrzeżeniem ust. 13. 

Przy czym z treści art. 21 ust. 13 ww. ustawy wynika, iż przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje 
się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 
i zostały poniesione:
1.  w celu osiągnięcia przychodów lub 
2.  w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie 

przepisów odrębnych ustaw, lub 
3.  przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jed-

nostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
4.  przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku 

z wykonywaniem tych funkcji. 
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Stowarzyszenie zatrudnia 

na umowę zlecenie (umowę cywilnoprawną) świadczeniodawców (lekarz, pielęgniarka, psy-
cholog, terapeuta, etc.), którzy w ramach Zespołu X realizują zlecenia (świadczenia zdro-
wotne) m.in. poza siedzibą Stowarzyszenia poprzez wizyty domowe u pacjentów na terenie 
miejscowości, gdzie znajduje się jego siedziba i poza tą miejscowością. Stowarzyszenie ko-
rzysta z usług zleceniobiorców, zamieszkałych zarówno na terenie miasta, gdzie znajduje 
się jego siedziba jak i innych miast. Z umowy wynika, że Stowarzyszenie ponosi koszty prze-
jazdów do pacjentów Zespołu X niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy kalkulowa-
ne na podstawie ewidencji przebiegu pojazdów lub biletów komunikacji miejskiej, ewentual-
nie biletów innego środka transportu publicznego, z wyłączeniem transportu taksówkami. 
Strony umówiły się, że zleceniodawca zwraca jedynie koszt paliwa, nie większy niż kwota 
wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 
1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. 

Wyjazdy do pacjentów są wyjazdami (miejscowymi i zamiejscowymi) poza siedzibę 
Stowarzyszenia. Wyjazdy te dodatkowo są wyjazdami poza miejscowość zamieszkania/sta-
łego pobytu większości zleceniobiorców.

Strony umówiły się, że miejsce zakończenia i rozpoczęcia podróży to stałe lub czasowe 
miejsce pobytu zleceniobiorcy. Wynika to z faktu, że wyjazdy są jednodniowe. Zleceniobiorca 
wyjeżdża z miejsca swojego stałego lub czasowego pobytu, odbywa wizytę domową u pa-
cjenta (pod adresem zamieszkania/pobytu pacjenta) i wraca do swojego miejsca stałego 
lub czasowego pobytu. Otrzymane kwoty tytułem dojazdów zleceniobiorców, dla których 
płatnikiem podatku (osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej) jest Wnioskodawca, 
nie są zaliczane w kwocie faktycznie poniesionej do kosztów uzyskania przychodów przez 
zleceniobiorców. 

Wskazany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych odnosi się zarówno do pracowników (lit. a), jak i osób niebędących pracownikami 
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(lit. b). Przy czym należy zauważyć, iż w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy 
ustawodawca posłużył się terminem „podróż” bez określenia „służbowa”, dlatego też zakres 
tego zwolnienia jest szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, 
ale do wszystkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem, że wypłacone 
diety i inne należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz zostały 
poniesione w celu osiągnięcia przychodów. 

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy wyraźnie wskazuje, że prawo do skorzysta-
nia ze zwolnienia w odniesieniu do świadczeń za czas podróży przysługuje osobom niebę-
dącym pracownikami, tj. m.in. ww. lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, lecz 
jedynie do wysokości limitów określonych w odrębnych przepisach. 

Aby jednak przedmiotowe świadczenia dla osoby niebędącej pracownikiem korzystały 
ze zwolnienia muszą być spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 13 ww. ustawy. 
Zgodnie z jego treścią, przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia 
nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: 
1.  w celu osiągnięcia przychodów lub 
2.  w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie 

przepisów odrębnych ustaw, lub 
3.  przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jed-

nostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 
4.  przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku 

z wykonywaniem tych funkcji. 
Oznacza to, że aby świadczenia otrzymywane w związku z odbywaną podróżą mogły sko-

rzystać ze zwolnienia, o którym mowa w powyższym przepisie muszą spełniać ww. warunki, 
w tym m.in. i kwoty te nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W przy-
padku zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów świadczenia stanowiące 
zwrot tych wydatków będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych. 

Zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie mają przepisy rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwo-
wej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). 

Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu 
określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów. 

W odniesieniu do przejazdów rozliczanych według stawki kilometrowej, należy zauwa-
żyć, że z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika, iż środek transportu właściwy do odbycia 
podróży określa pracodawca. 

Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględ-
nieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, 
z jakiego tytułu ulga ta przysługuje (§ 5 ust. 2 ww. rozporządzenia). 

Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia na wniosek pracownika pracodawca może 
wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub 
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motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi 
przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych 
kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która 
nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 
ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. z 2012 r. Nr 1265 
ze zm.). 

Przy czym stawki za jeden kilometr przebiegu określone zostały w rozporządzeniu Ministra 
Transportu z dnia 14 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków usta-
lania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samocho-
dów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 61, poz. 308). 

Z § 2 pkt 1 tego rozporządzenia wynika, iż koszty używania pojazdów do celów służbo-
wych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą 
być wyższe niż dla samochodu osobowego: 
a. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł, 
b. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż jeżeli lekarz, pielęgniarka, psycholog, 
terapeuta, za zgodą Stowarzyszenia – zleceniodawcy, odbywa podróż samochodem będą-
cym jego własnością (tj. niebędącym własnością Stowarzyszenia), wylicza koszty przejaz-
du na podstawie tzw. „kilometrówki”, czyli iloczynu ilości przejechanych kilometrów przez 
stawkę za kilometr przebiegu pojazdu, to kwoty zwrotu kosztów wyjazdów do pacjenta sta-
nowią przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, tj. z umów zlecenia, zwolniony z po-
datku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. Przy czym zwolnienie to przysługuje do wysokości określonej w przepisach ww. 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. przy spełnieniu 
wszystkich pozostałych przesłanek wynikających z powołanych powyżej przepisów prawa. 
Natomiast ewentualna nadwyżka zwracanych świadczeń (ponad określony limit) stanowić 
będzie dla lekarza, pielęgniarki, psychologa, terapeuty przychód z działalności wykonywa-
nej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, nie korzystający ze zwolnienia. 

Jednakże w sytuacji gdyby zleceniobiorca faktyczne koszty wykorzystywania prywatnego 
samochodu do celów związanych z wykonaniem czynności wynikających z zawartej umowy 
zaliczył do kosztów uzyskania przychodów, to świadczenia te nie będą podlegały zwolnieniu 
od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Dla zachowania warunków do zwolnienia Wnioskodawca winien ustalić również koszty 
uzyskania przychodu w prawidłowej wysokości. Tym samym ustalając dochód do opodat-
kowania – w celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy – Wnioskodawca wskazanego 
świadczenia, do wysokości limitu określonego przywołanym rozporządzeniem, jako korzy-
stającego ze zwolnienia nie powinien zaliczać do przychodu, od którego ustala 20% kosztów 
uzyskania przychodu. Koszty te winny być ustalone od kwoty przychodu bez uwzględnienia 
świadczenia korzystającego ze zwolnienia. 
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4.	Bilet	dla	kierowcy

Wydatku	na	zakup	biletu	dla	kierowcy	nie	będącego	pracownikiem	nie	można	zaliczyć	
do	kosztów	uzyskania	przychodów	prowadzonej	działalności	–	interpretacja	indywidualna	
Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Bydgoszczy	z	16	stycznia	2013	r.	(sygn.	ITPB4/423–7/12/TK)

Stan faktyczny

Spółka jest firmą transportową wykonującą międzynarodowy transport samochodowy. Do 
obsługi posiadanych pojazdów nie zatrudnia kierowców jako własnych pracowników, lecz 
korzysta z usług kierowców będących na samozatrudnieniu, zlecając im poszczególne za-
dania przewozowe ustnie, na telefon lub przez sms. Całość zagadnień współdziałania z kie-
rowcami – kontrahentami uregulowana jest umową o wzajemnej współpracy. Każdy z tych 
kierowców ma stałą zaliczkę w PLN i EUR na wydatki, które będąc w trasie musi uregulować 
w imieniu zleceniodawcy – Wnioskodawcy. Dotyczy to drobnych napraw awaryjnych pojaz-
dów, opłat celnych, za parkingi, autostrady oraz innych wydatków regulowanych gotówką. 
Na wydatki te pobierana jest faktura wystawiona na Wnioskodawcę.

W ostatnim czasie zaistniał przypadek, że pojazd był ładowany w czwartek na wyjazd za 
granicę do Niemiec w A. odległej od O. o 75 km w kierunku (…). Dodać należy, że również 
w czwartek pojazd rozładowywany był w A. z poprzedniego przewozu. Kierowca otrzymując 
zlecenie drogą telefoniczną otrzymał też dyspozycję aby pojazd pozostawił u zleceniodawcy 
przewozu na jego terenie strzeżonym, a sam z posiadanej zaliczki Wnioskodawcy zakupił 
sobie bilety kolejowe na zjazd oraz dojazd i zjechał pociągiem do O.

Dyspozycja taka dla kierowcy podyktowana była tym, że:
1.  Ładunek miał być zdawany w Niemczech dopiero we wtorek, więc wyjazd w trasę mógł 

i powinien nastąpić dopiero w niedzielę po południu.
2.  Kierowca – kontrahent musiał zrobić pełny tygodniowy odpoczynek. Odpoczynek ten 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o czasie pracy kierowcy (rozporządzenie (WE) 
nr,561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., art. 8 pkt 8) należy 
zrobić w miejscu gdzie znajduje się baza aby był on w domu, czyli w tym przypadku w O.

3.  Uniknięto pojazdem zbędnego przejazdu na trasie A. – O. w czwartek i O.- A. w niedzie-
lę, wynoszącego łącznie 150 km. Uwzględniając koszt przejazdu 1 km takiego pojazdu 
wynoszący 3,20 zł, to po odjęciu kosztu biletu kierowcy w obydwie strony wynoszącego 
29,20 zł, uzyskano większy przychód o około 450 zł.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy Wnioskodawca może wydatek na zakup biletu dla kierowcy nie będącego pracowni-
kiem zaliczyć w koszty.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Spółki pomimo, że w umowie o wzajemnej współpracy nie został uregulowany 
taki przypadek, to można uznać ten wydatek kierowcy z zaliczki Wnioskodawcy i zaliczyć 
go w koszty, gdyż przyczynił się on bezpośrednio do zwiększenia przychodu z działalności 
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Spółki, czyli spełnia warunek wymagany przez art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych.

Ponadto podejmując decyzję o zaliczeniu wydatku we własne koszty Wnioskodawca 
kierował się też art. 742 i art. 750 Kodeksu cywilnego oraz faktem, że bilety są bezimienne, 
a zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. można traktować 
je jak faktury VAT, czyli jest on taką samą fakturą jak każda inna pobierana przez kierowcę 
w naszym imieniu a dotyczącą eksploatacji pojazdu.

Pytanie podyktowane jest tym, że w przyszłości może mieć miejsce więcej takich przy-
padków, gdyż w podobnych relacjach w okresie kryzysu, należy podejść równie racjonalnie 
i kierowca powinien zjechać do bazy pociągiem, a nie pojazdem.

Stanowisko MF

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 
prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym 
od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przycho-
dów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpiecze-
nia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. 

Przepis sformułowany przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdo-
razowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu 
dokonania jego kwalifikacji prawnej. Za koszty uzyskania przychodów można uznać takie 
wydatki, które spełniają łącznie warunki określone w cytowanym art. 15 ust. 1, tj.: 
■■  zostały poniesione przez podatnika, 
■■  ich poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie 

źródła przychodów, 
■■  nie zostały wyłączone z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ustawy o po-

datku dochodowym od osób prawnych.
Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma 

cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeże-
li pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania 
przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania, usta-
wodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bez-
pośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, 
ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie). 

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie 
racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospo-
darczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które 
nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej. Koszty ponoszone przez podatnika nale-
ży oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony 
wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiąg-
nięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku 
musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu. 
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Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede 
wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wy-
datki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Obejmują one rów-
nież wydatki w postaci wypłaconych diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych, gdyż 
są one związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy usługi 
transportowe. Do obsługi posiadanych pojazdów nie zatrudnia kierowców jako własnych 
pracowników, lecz korzysta z usług kierowców będących na samozatrudnieniu, zlecając 
im poszczególne zadania przewozowe ustnie, na telefon lub przez sms. W ostatnim cza-
sie kierowca otrzymując zlecenie drogą telefoniczną otrzymał dyspozycję aby pojazd pozo-
stawił u zleceniodawcy przewozu na jego terenie strzeżonym, a sam z posiadanej zaliczki 
Wnioskodawcy zakupił sobie bilety kolejowe na dojazd do miejsca zamieszkania i powrót 
do miejsca pozostawienia pojazdu w celu wykonania zlecenia. 

Jak wskazano powyżej kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze” do 
których można zaliczyć również diety czy wydatki związane z podróżą służbową. Jednakże 
powyższe odnosi się wyłącznie do kosztów powstałych w relacjach pracownik – pracodaw-
ca, z tym że nie jakikolwiek pracownik ale taki, którego z pracodawcą łączy stosunek pra-
cy (stosunek służbowy). W przedmiotowej sprawie Wnioskodawcę ze zleceniobiorcą łączy 
umowa o współpracy wykonującym usługi w ramach prowadzonej działalności gospodar-
czej (samozatrudnienia), nie zaś z pracownikiem wykonującym zadania powierzone mu do 
wykonania na podstawie np. umowy o pracę. 

Mając na uwadze wyżej przedstawioną analizę art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych należy podkreślić, że koszt przejazdu poniesiony przez Spółkę za 
zleceniobiorcę prowadzącego działalność gospodarczą (wykonującą zlecenie w ramach sa-
mozatrudnienia) w związku z przejazdem do miejsca zamieszkania oraz z miejsca zamiesz-
kania do miejsca w którym miała być świadczona kolejna usługa w ramach łączącej strony 
umowy o współpracy nie stanowią dla Wnioskodawcy tzw. „kosztów pracowniczych”. 

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że wskazany w stanie faktycznym wydatek jako 
ponoszony przez Spółkę w celu zapewnienia funkcjonowania innego podmiotu gospodarcze-
go (za inny podmiot gospodarczy), a więc nie dotyczący Wnioskodawcy, nie może stanowić 
kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Osoba 
fizyczna w ramach samozatrudnieina podejmuje działalność gospodarczą na własny rachu-
nek i na własną odpowiedzialność. Innymi słowy jest odrębnym podmiotem gospodarczym. 
Tym samym tego rodzaju wydatki są kosztami innego podmiotu, gdyż wiążą się, co do zasa-
dy, z prowadzoną przez ten podmiot działalnością gospodarczą, a nie z działalnością Spółki. 

Końcowo należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostają ure-
gulowania dotyczące umowy zlecenia zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczące wzajemnych rozliczeń, jak również 
to, czy bilety można traktować na równi z wystawioną fakturą VAT, bowiem jak wykazano 
powyższej koszty przejazdu nie dotyczą działalności Wnioskodawcy. Dokonywanie wzajem-
nych rozliczeń wynika co do zasady z zawartych umów (kształtowanych na zasadzie swo-
body umów), nie oznacza to jednak, że każdy wydatek może stanowić koszty uzyskania 
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przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Z tego też względu wydatek będący kosztem w sensie ekonomicznym poniesionym przez 
Spółkę w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa nie musi wcale stanowić kosztu 
w znaczeniu podatkowym i w konsekwencji nie każdy poniesiony koszt w znaczeniu ekono-
micznym jest możliwym do potrącenia kosztem podatkowym.

5.	Wydatki	na	podróże
Zwrot	wydatków	dokonany	przez	Wnioskodawcę	na	rzecz	osób	samozatrudnionych	z	ty-

tułu	odbytych	podróży	w	celu	realizacji	zlecenia	jest	zwolniony	z	opodatkowania	–	inter-
pretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Warszawie	z	30	stycznia	2013	r.	(sygn.	
IPPB1/415–1373/12–2/IF)

Stan faktyczny

Wnioskodawca – Sp. z o.o. (dalej Spółka) świadczy usługi medyczne z zakresu diagno-
styki obrazowej rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, RTG 
i teleradiologii. W zależności od rodzaju wykonywanej usługi mamy pracowników stacjo-
narnych i mobilnych. Pracownicy stacjonarni świadczą usługi w konkretnych placówkach 
Wnioskodawcy, natomiast pracownicy mobilni świadczą usługi w terenie i one odnoszą się 
tylko do mammografii wykonywanej w mobilnych mammobusach. W celu wykonania swoich 
usług Wnioskodawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie i działal-
ność gospodarczą. W zależności od rodzaju wykonywanej usługi pracownicy mają w umowie 
wskazane konkretne miejsce pracy lub podany obszar pracy. Praca wyjazdowa dedykowa-
na jest głównie do techników, którzy wykonują zdjęcia z zakresu mammografii w mobilnych 
mammobusach to oznacza, że ich praca związana jest z ciągłymi wyjazdami. Pracownicy ci 
zatrudniani są na umowę o pracę i jeżeli miejsce wykonywania pracy nie pokrywa się z ich 
miejscem pracy, to z tytułu podróży służbowej mają zwracane koszty za hotel, przejazdy lub 
paliwo z tytułu udostępnia samochodów służbowych. Wnioskodawca w najbliższej przyszło-
ści planuje zatrudniać również techników prowadzących własną działalność gospodarczą 
i w umowie o współpracy chciałby się zobowiązać do zwrotu im kosztów wyjazdów w związ-
ku ze świadczeniem usług w zakresie zleconym przez Wnioskodawcę, miejscem ich pracy 
będzie cały obszar kraju. Zwrot wydatków będzie dokonywany na podstawie uzgodnionych 
i uzasadnionych rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesiony 
wydatek. W zakres tych wydatków będą wchodziły, koszty noclegów, przejazdów lub koszty 
paliwa z tytułu udostępnienia samochodu należącego do Wnioskodawcy, lub koszty z tytułu 
używania samochodu przez współpracownika nie należącego do Wnioskodawcy (podstawą 
będzie ewidencja przebiegu pojazdu art. 16 ust. 1 pkt 51 i ust. 5 ustawy CIT), Udostępnienie 
samochodu osobie na działalności gospodarczej wiąże się ściśle z realizacją zlecenia na 
rzecz Wnioskodawcy i ze względu na specyficzny charakter tej pracy. Miejsca w których sta-
cjonują mammobusy nie rzadko nie mają dobrego połączenia komunikacyjnego i tylko dojazd 
własnym środkiem transportu daje możliwość dotarcia „pracownikom” na czas do miejsca 
pracy. Mając taką możliwość Wnioskodawca ma gwarancję, że zapewnienia ciągłość pra-
cy i poniesione przez nią wydatki stanowią zabezpieczenie źródła przychodu. Samochody 
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udostępnione zostaną na podstawie umowy o korzystaniu z samochodów służbowych, w któ-
rej będzie zawarte zastrzeżenie, że pojazd ten może być tylko i wyłącznie wykorzystywany 
do świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy. Umowa zostanie zawarta na okres trwania 
umowy o współpracy, a po tym czasie samochód zostanie zwrócony Wnioskodawcy. Przez 
cały okres trwania umowy Wnioskodawca jest właścicielem pojazdu. 

Pytanie Wnioskodawcy

1.  Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, 
Uregulowane w umowie o współpracy, poniesione przez osoby zatrudnione na działalno-
ści gospodarczej z tytułu odbytych podróży w związku z wykonaniem świadczeń na rzecz 
Wnioskodawcy...

2.  Czy zwrot wydatków dokonany przez Wnioskodawcę na rzecz osób zatrudnionych na 
działalności gospodarczej z tytułu odbytych podróży w celu realizacji zlecenia na rzecz 
Wnioskodawcy będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych i wydatki te nie będą stanowiły przychodu z ich własnej działalności.

3.  Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amor-
tyzacyjne od samochodów, które na mocy umowy udostępni osobie na działalności go-
spodarczej. (…)

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, osoby zatrudnione na inną umowę niż umowa o pracę i ponoszą-
ce wydatki związane z szeroko rozumianą podróżą znajdują swoją regulację prawną w art.21 
ust. 1 pkt 16 lit b) ustawy o podatku dochodowym od osób tycznych (dalej PIT), który zwalnia 
od podatku dochodowego diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pra-
cownikiem. W odniesieniu do tej kategorii podatników pojęcia „podróż” nie należy utożsa-
miać z „podróżą służbową”, która odnosi się jedynie do pracowników. Pojęcia „podróż” bez 
określenia „służbowa”, w zakresie zwolnienia jest znacznie szersza, gdyż nie ogranicza się 
do podróży służbowej, ale do wszystkich podróży osób niebędących pracownikami. Zwrot 
kosztów podróży osób niebędących pracownikami korzysta ze zwolnienia od podatku PIT, 
ale pod warunkiem, że:
■■  zwracane koszty nie przekroczą limitów wynikających z odrębnych przepisów 

(Rozporządzenie w sprawie podróży krajowych (Dz.U. Nr 236, poz..1990 ze zm.) oraz 
w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.25.03.2002 r. (Dz.U. z 2002.27.271)),
■■  wydatki objęte zwrotem nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w ich działal-

ności gospodarczej (art. 21 ust. 13 PIT) i zostaną poniesione w celu uzyskania przychodu.
Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej 

w Warszawie z dnia 10 stycznia 2012 r. (IPPB4/415–831/11–5/JK2) oraz w interpretacji Izby 
Skarbowej w Katowicach z dnia 13 marca 2008 r. (IBPB2/415–539/07/HK). Wobec powyższe-
go w przypadku gdy Spółka dokonuje zwrotu wydatków poniesionych przez osoby zatrud-
nione na działalności gospodarczej to korzystają one ze zwolnienia z podatku dochodowego 
od osób fizycznych na podstawie z art. 21 pkt 16 lit b) ustawy PIT i pod warunkiem, że oso-
by te nie zaliczyły tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności.
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Organy podatkowe również zajmują korzystne stanowisko dla podatników w kwestii nie-
odpłatnego udostępnienia swojego majątku „w przypadku Spółki będzie to samochód służ-
bowy, w celu wykonania zlecenia, pod warunkiem że składniki te będą wykorzystywane wy-
łącznie w związku realizacją zlecenia. Przykładowo, w jednej z interpretacji organ podatkowy 
wskazał, że jeżeli zleceniobiorca otrzymujący możliwość korzystania z odzieży roboczej, ma-
teriałów biurowych oraz samochodu, udostępnionego przez zleceniodawcę, jednocześnie 
zobowiązany będzie do wykonywania określonych czynności (zadań) na rzecz Spółki – w ta-
kim przypadku zleceniobiorca nie uzyska przychodów z nieodpłatnych świadczeń w rozu-
mieniu Ustawy PIT (Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby skarbowej w Warszawie z dnia 
8 sierpnia 2008 r. sygn.. IPPB1/415–567/08–4/AJ). Podobne stanowisko prezentowane jest 
w licznych interpretacjach wydanych przez Ministra Finansów w ostatnim czasie, przy czym 
odnoszą się one do sytuacji udostępnienia zleceniobiorcom (najczęściej menedżerom) skład-
ników majątku zleceniodawcy w celu realizacji zadań wynikających z łączącej strony umowy 
(zlecenia, kontraktu menedżerskiego). Zgodnie z powyższym jeżeli Spółka zobowiązuje się 
do udostępnienia osobom zatrudnionym na działalności gospodarczej składników majątku 
w postaci samochodu, ale w zamian oczekując realizacji zlecenia zgodnie z zawartą umową 
to nie powoduje to powstania przychodu z ich własnej działalności.

Stanowisko MF

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 
prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają 
wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz do-
chodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest między innymi poza-
rolnicza działalność gospodarcza. 

Nawiązując do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do 
treści wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, należy zwrócić 
uwagę, iż zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podró-
ży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub 
przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwo-
wej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Przy czym z przepisu art. 21 ust. 13 ww. ustawy wynika, iż przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) sto-
suje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przycho-
dów i zostały poniesione: 
1. w celu osiągnięcia przychodów lub
2.  w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie 

przepisów odrębnych ustaw, lub
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3.  przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jed-
nostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub

4.  przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku 
z wykonywaniem tych funkcji.
Należy zauważyć, iż w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy ustawodawca posłu-

żył się terminem „podróż” bez określenia „służbowa”, dlatego też zakres tego zwolnienia jest 
szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, ale do wszelkich 
podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem, że wypłacone diety i inne należ-
ności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów świadczeniobiorców, oraz 
zostały poniesione w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działają-
cych na podstawie przepisów odrębnych ustaw. 

Jednocześnie należy wskazać, iż odrębnymi przepisami, o których mowa w cytowanym 
przepisie, jest m.in. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 
2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracow-
nikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. 
w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi za-
trudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podró-
ży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 ze zm.), z tytułu podróży 
odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują 
diety oraz zwrot kosztów: 
1.  przejazdów;
2.  noclegów;
3.  dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
4.  innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do 

uzasadnionych potrzeb.
Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi me-

dyczne z zakresu diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego, tomografii kompute-
rowej, mammografii, RTG i teleradiologii. Wnioskodawca zmierza zatrudnić techników pro-
wadzących działalność gospodarczą i w umowie o współpracy chciałby się zobowiązać im 
do zwrotu kosztów wyjazdów w związku ze świadczeniem usług w zakresie zleconym przez 
Wnioskodawcę, miejscem ich pracy będzie cały obszar kraju. Zwrot wydatków będzie do-
konywany na podstawie uzgodnionych i uzasadnionych rachunków, faktur lub innych doku-
mentów potwierdzających poniesiony wydatek. W zakres tych wydatków będą wchodziły, 
koszty noclegów, przejazdów lub koszty paliwa z tytułu udostępnienia samochodu należą-
cego do Wnioskodawcy, lub koszty z tytułu używania samochodu przez współpracownika 
nie należącego do Wnioskodawcy. Udostępnienie samochodu osobie prowadzącej działal-
ność gospodarczą wiąże się ściśle z realizacją zlecenia na rzecz Wnioskodawcy i ze wzglę-
du na specyficzny charakter tej pracy. Samochody udostępnione zostaną na podstawie 
umowy o korzystaniu z samochodów służbowych, w której będzie zawarte zastrzeżenie, 
że pojazd ten może być tylko i wyłącznie wykorzystywany do świadczenia usług na rzecz 
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Wnioskodawcy. Umowa zostanie zawarta na okres trwania umowy o współpracy, a po tym 
czasie samochód zostanie zwrócony Wnioskodawcy. 

Reasumując, biorąc zatem pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powoła-
ne przepisy, stwierdzić należy, iż dokonany przez Wnioskodawcę zwrot wydatków osobom 
niebędącymi pracownikami (wykonujący zlecenie w ramach własnej działalności) z tytułu 
odbytych podróży w celu realizacji zlecenia na rzecz Wnioskodawcy stanowi podlegający 
opodatkowaniu przychód z działalności gospodarczej, jednakże na podstawie powołanego 
wyżej art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawo-
dawca dopuścił możliwość zwolnienia z tego przychodu z opodatkowania, pod warunkiem 
spełnienia przesłanek wymienionych w art. 21 ust. 13 ustawy.

Odnosząc się do powołanych interpretacji Organ podatkowy podkreśla, iż jakkolwiek orze-
czenia podatkowe kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wy-
łącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym. W odniesieniu do powołanych przez 
wnioskodawcę pism organów podatkowych należy stwierdzić, że orzeczenia te zapadły w in-
dywidualnych sprawach i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem 
powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydają-
cego przedmiotową interpretację z przyczyn szeroko omówionych w niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i sta-
nu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

e81cea5b-4f08-43ad-b27f-b21e4aabb70e

IV.		Świadczenia	dla	pracowników	w	wybranych	
interpretacjach	ZUS

1.	Świadczenia	medyczne	finansowane	przez	pracodawcę

Wartość	świadczeń	medycznych	w	części	finansowanej	przez	pracodawcę	przysługu-
jących	na	podstawie	stosownych	zapisów	zawartych	w	Zakładowym	Układzie	Zbiorowym	
Pracy	 i	uchwale	Zarządu	nie	podlega	uwzględnieniu	w	podstawie	wymiaru	składek	na	
ubezpieczenia	emerytalne	i	rentowe	–	Interpretacja	indywidualna	ZUS	o/Lublin	z	20	sierp-
nia	2013	r.	(sygn.		WPI/200000/451/1073/2013).

Stan faktyczny

(…) Wnioskodawca wskazał, iż zamierza podpisać Grupowe Ubezpieczenie na Życie 
i Zdrowie tzw. pakiet medyczny z firmą ubezpieczeniową. Pracownicy, którzy przystąpią do 
ubezpieczenia będą mogli korzystać z usług medycznych objętych ubezpieczeniem. Składka 
miesięczna będzie współfinansowana zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę. 
Pracownicy ponosić będą częściową odpłatność ustaloną w zależności od tego, który wa-
riant ubezpieczenia zostanie wybrany.

Wnioskodawca wskazał, że w chwili obecnej nie posiada zapisu w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy pozwalającego jej finansować dodatkowe świadczenia medyczne prze-
widziane odrębnymi przepisami. Wnioskodawca wskazał, że obecnie prowadzi rozmo-
wy ze Związkami Zawodowymi mające na celu zmianę obecnie funkcjonujących zapisów 
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w Układzie Zbiorowym Pracy. Po zawarciu porozumienia ze Związkami Zawodowymi 
w Układzie Zbiorowym pojawi się zapis o treści „Pracodawca może współfinansować 
inne dodatkowe świadczenia medyczne przewidziane odrębnymi przepisami na zasadach 
określonych w Uchwale Zarządu Spółki”. Wnioskodawca podał, że w Uchwale znajdzie 
się zapis mówiący o tym, że „składka na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie tzw. 
pakiet medyczny jest współfinansowana przez pracodawcę, a pracownik ma prawo do za-
kupu usług objętych grupowym ubezpieczeniem na życie i zdrowie po cenach niższych 
niż oferuje rynek.”

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym wnioskodawca powziął wątpliwość co 
do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem spółki, od momentu podpisania zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy 
we wskazanej wyżej treści, wartość świadczenia finansowana przez pracodawcę nic będzie 
stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z § 2 
ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w spra-
wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, w którym mieszczą się „korzyści materialne wynikające i układów zbiorowych pra-
cy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzania, a polegające na uprawnieniu 
do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług 
oraz o korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji”.

Stanowisko ZUS

(…) Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębior-
ca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki 
organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zasto-
sowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny 
publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej 
sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie 
interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 
z póżn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników sta-
nowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia 
w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 
wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubez-
pieczeń społecznych.
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Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdziel-
czego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń 
w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, 
a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagro-
dy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich 
wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, 
jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W myśl § 2 list.1 pkt 26 cytowanego powyżej rozporządzenia podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z ukła-
dów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a po-
legające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, 
przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejaz-
dów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że aby korzyść materialna nie rodziła obo-
wiązku opłacania składek to powinna zostać przyznana pracownikowi na mocy postanowień 
obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub 
przepisów o wynagradzaniu, a także przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach 
niższych niż detaliczne lub formę usługi). W rezultacie pracownik powinien ponieść część 
kosztów opieki medycznej, gdyż jeżeli świadczenie zostanie przekazane przez pracodaw-
cę nieodpłatnie to wskazana kwota będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę. Ponadto należy podkreślić, że fakt przyznania 
pracownikom powyższego świadczenia powinien wynikać z obowiązującego w firmie układu 
zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że świadczenie 
w postaci dodatkowych świadczeń zdrowotnych w ramach pakietów medycznych za częś-
ciową odpłatnością pracownika będzie miało źródło w Układzie Zbiorowym Pracy oraz wy-
nikającej z niego Uchwale Zarządu Spółki, a pracownicy będą ponosili z tego tytułu częś-
ciową odpłatność.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawione przez wnioskodawcę zdarzenie przy-
szłe oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie 
uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartości świadczeń medycznych 
w części finansowanej przez pracodawcę, przysługujących na podstawie stosownych zapi-
sów zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i uchwale Zarządu spółki, w myśl 
§ 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. (…)
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2.	Świadczenie	urlopowe

Świadczenie	urlopowe	wypłacane	w	wysokości	nie	wyższej	niż	tzw.	standardowa,	przez	
pracodawcę	zatrudniającego	według	stanu	na	dzień	1	stycznia	danego	roku	co	najmniej	
20	pracowników	w	przeliczeniu	na	pełne	etaty,	podlega	składce	na	ubezpieczenie	spo-
łeczne	pracowników	–	interpretacja	indywidualna	ZUS	o/Lublin	z	6	sierpnia	2013	r.	(sygn.		
WPI/200000/451/1026/2013).

Stan faktyczny

(…) Wnioskodawca wskazał, iż jest spółką kapitałową – spółką z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest dwuosobowy zarząd. 
Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę przeciętnie 100 osób. W spółce funkcjonuje 
regulamin wynagradzania, który określa warunki wynagradzania za pracę oraz inne świadcze-
nia związane z pracą, a także zasady przyznawania tych świadczeń. Ten regulamin wynagra-
dzania obowiązuje od 1 lutego 2008 r. Niezależnie od tego w spółce funkcjonuje regulamin 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uzgodniony z przedstawicielami wybranymi 
przez załogę do reprezentowania jej interesów. Regulamin ten został opracowany w opar-
ciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Na mocy tego regulaminu ze środków tego funduszu dofinansowany jest wypoczy-
nek pracowników (organizowany we własnym zakresie – w tym również tzw. wczasy pod 
gruszą), finansowane są bony świąteczne czy też zapomogi przyznawane w przypadku 
indywidualnych zdarzeń losowych. Spółka rozważa likwidację tego funduszu (zaprzesta-
nie tworzenia lego funduszu), a w jego miejsce wprowadzenie wypłaty dla pracowników 
świadczenia urlopowego (nie przekraczającego wysokości wynikającej z powszechnie 
obowiązujących przepisów).

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy wypłacane świadczenie urlopowe nie przekracza-
jące tzw. wysokości standardowej (tekst jedn.: 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzednie-
go, jeżeli przeciętne wynagrodzenie stanowiło kwotę wyższą) uprawnionym pracownikom 
będzie podlegało składce na ubezpieczenia społeczne – jeśli Spółka będzie nadal zatrudniać 
nie mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Stanowisko Wnioskodawcy

W opinii wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym i przy aktualnie obowiązującym 
porządku prawnym, tylko świadczenie urlopowe wypłacane w wysokości nie wyższej niż tzw. 
standardowa, przez pracodawcę zatrudniającego według stanu na dzień I stycznia danego 
roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nie podlega składce na ubez-
pieczenie społeczne pracowników, natomiast świadczenie urlopowe wypłacane w wysokości 
nie wyższej niż tzw. standardowa, przez pracodawcę zatrudniającego według stanu na dzień 
1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, podlega 
składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.



TEMAT MIESIĄCA 63

www.snp.infor.pl Sposób na płace nr 9(48) 

Stanowisko ZUS

(…) Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębior-
ca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki 
organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zasto-
sowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny 
publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej 
sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie 
interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sy-
stemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdziel-
czego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń 
w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, 
a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagro-
dy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich 
wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, 
jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie katalog przychodów nic stanowiących podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu z dnia 18 
grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższe zwolnienia stanowią odstępstwo od zasady 
powszechności oskładkowania i jako mające charakter przywileju powinny być interpretowa-
ne bez dokonywania wykładni rozszerzającej. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 21 powołanego wyżej 
rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone są świadczenia urlopowe wypłaca-
ne na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych – do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego 
określonego w tej ustawie.

Pracodawcy, nie będący jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami bu-
dżetowymi, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pra-
cowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca rezygnuje z utworzenia tego funduszu może wypłacać 
raz w roku świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia urlopowego ustala się zgodnie 
z art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Od tak wypłaconego 
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świadczenia urlopowego nic odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne, o czym 
stanowi art. 3 ust. 6 powołanej powyżej ustawy.

Zwolnienie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na pod-
stawie § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 
1998 r. dotyczy wyłącznie świadczeń urlopowych wypłacanych przez płatnika, który zatrud-
nia na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne eta-
ty. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego 
roku w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 20 pracowników, który nie tworzy zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych, który jednocześnie zdecyduje się na wprowadzenie 
dla swych pracowników korzystających z urlopu wypoczynkowego specjalnego świadczenia 
zobowiązany jest odprowadzić od tych składników wynagrodzenia składki na ubezpieczenia 
społeczne. Wypłacone w takiej sytuacji świadczenie nie jest bowiem świadczeniem urlopo-
wym, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
Wypłata tego typu świadczenia nie następuje bowiem na podstawie przepisów ustawy o za-
kładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca zatrudnia 
ponad 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Jednocześnie wnioskodawca zamierza zrezyg-
nować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a w jego miejsce wypła-
cać świadczenia urlopowe, zatem przepis § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 
1998 r. nie będzie miał zastosowania do świadczeń urlopowych wypłaconych pracownikom 
przez przedsiębiorcę i tym samym będą stanowiły składnik podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne. (…)

3.	Nagroda	jubileuszowa
Nagroda	 jubileuszowa	 wypłacana	 pracownikom	 za	 ich	 indywidualny	 staż	 pracy	

w	spółce,	nie	częściej	niż	co	5	lat,	nie	stanowi	podstawy	wymiaru	składek	na	ubezpie-
czenia	społeczne	–	 	 	 interpretacja	 indywidualna	 	ZUS	o/Lublin	z	8	 lipca	2013	r.	 (sygn.	
WPI/200000/451/929/2013).

Stan faktyczny

(…) Wnioskodawca we wniosku z dnia 27 czerwca 2013 r. zwrócił się z prośbą o wyda-
nie decyzji interpretacyjnej i wskazał, iż. zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustala-
nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią podsta-
wy wymiaru składek nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które przysługują pracownikowi 
nie częściej niż co 5 lat. Zgodnie z zapisem § 13 Układu Zbiorowego Pracy „wprowadza się 
gratyfikacje jubileuszowe w formie pieniężnej wypłacane co 5 lat podczas kolejnych obcho-
dów jubileuszowych spółki”.

Wnioskodawca wyjaśnił w opisie stanu faktycznego, iż wysokość wypłaconej nagrody ju-
bileuszowej zależy od indywidualnego stażu pracy zatrudnionego pracownika w spółce bez 
względu na przerwy w zatrudnieniu i stanowi iloczyn kwoty 100 PLN brutto za każdy rok pra-
cy w spółce. Wnioskodawca poinformował, że nagroda jest wypłacana podczas obchodów 
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jubileuszowych spółki. Wnioskodawca wskazał, że nagrody wypłacane są nic częściej niż 
co 5 lat i pracownik ma prawo do nagrody po przepracowaniu w spółce, co najmniej 5 lat.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy wypłacona nagroda bę-
dzie stanowiła podstawę wymiaru składek.

Wnioskodawca załączył do wniosku wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
oraz Regulamin wypłacania nagród jubileuszowych na podstawie § 13 ZUZP w 2013 r.

Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wypłacana nagroda jubileuszowa nie powinna sta-
nowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ wypłacana jest 
pracownikom za ich indywidualny staż pracy w spółce, nie częściej niż co 5 lat, a pracownik 
ma prawo do nagrody po przepracowaniu w spółce co najmniej 5 lat.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębior-
ca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jedno-
stki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu 
zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębior-
cę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego 
indywidualnej sprawie.

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w brzmieniu obowiązującym 
od 1 stycznia 2013 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, 
o których mowa w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obo-
wiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 wyżej powołanej ustawy oraz § 1 rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst 
jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 
z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spół-
dzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną 
świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat 
i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju 
dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie 
od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne pono-
szone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń 
częściowo odpłatnych.
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Jednocześnie katalog przychodów nic stanowiących podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym powyżej rozporządzeniu z dnia 
18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia mieszczą się 
„nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przy-
znawania przysługują pracownikowi nic częściej niż co 5 lat”.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 
z późn. zm.) nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem pra-
cowników oraz przyznaje uprawnienia związane ze stażem pracy. Z art. 771 powołanej usta-
wy wynika, że pracownicy zatrudnieni w państwowych jednostkach sfery budżetowej mogą 
otrzymać, oprócz wynagrodzenia podstawowego, świadczenie związane z pracą, uzależnio-
ne od przepracowanych okresów (stażu pracy). W stosunku do pracowników sfery pozabu-
dżetowej, obowiązek wypłacenia nagrody jubileuszowej wynika z zagwarantowanych przez 
pracodawcę przepisów zakładowych, czyli w obowiązującym u danego pracodawcy zakła-
dowym lub ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, a gdy 
ich nie ma w umowach o pracę.

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem pieniężnym, do którego pracownik nabywa pra-
wo w następstwie osiągnięcia określonego stażu pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że gratyfika-
cje pieniężne wypłacane są co pięć lat podczas kolejnych obchodów jubileuszowych Spółki. 
Wnioskodawca w opisanym we wniosku stanie faktycznym doprecyzował, że wysokość wy-
płacanej nagrody jubileuszowej zależy od indywidualnego stażu pracy pracownika bez wzglę-
du na przerwy w zatrudnieniu i stanowi iloczyn kwoty 100 PLN brutto za każdy rok pracy, 
nagrody są wypłacane nie częściej niż co 5 lat i pracownik ma prawo do nagrody po prze-
pracowaniu w spółce, co najmniej 5 lat.

W konsekwencji. Oddział uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe – nagroda ju-
bileuszowa wypłacana pracownikom nic częściej niż co 5 lat, uzależniona od stażu pracy 
pracownika w spółce wypłacana w dniu jubileuszu spółki nie będzie stanowiła podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenie społeczne. (…)

4.		Ekwiwalent	za	pranie	odzieży
W	podstawie	wymiaru	składek	na	ubezpieczenia	emerytalne	i	rentowe	nie	uwzględnia	

się	ekwiwalentów	pieniężnych	za	pranie	odzieży	roboczej	przy	założeniu,	że	są	one	wy-
płacane	zgodnie	z	przepisami	Kodeksu	pracy,	tj.	w	wysokości	odzwierciedlającej	koszty	
faktycznie	poniesione	przez	pracownika	–	interpretacja	indywidualna	ZUS	o/Lublin	z	30	
lipca	2013	r.	(sygn.	WPI/200000/451/955/2013).

Stan faktyczny

Wnioskodawca poinformował, iż jest przedsiębiorstwem produkcyjnym. Na wielu stanowi-
skach pracy istnieje obowiązek używania ubrań roboczych, dostarczanych przez pracodaw-
cę na mocy przepisu art. 2377 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisem art. 2378 Kodeksu 
pracy w spółce ustalone są stanowiska pracy, dla których przyporządkowane są określone 
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rodzaje odzieży roboczej. Obecnie w spółce funkcjonuje nieefektywny system prania odzieży 
roboczej w pomieszczeniach spółki, jednakże ze względu na uciążliwości związane z tą for-
mą realizacji obowiązków pracodawcy powstała konieczność zmiany systemu prania odzie-
ży roboczej. Wnioskodawca zebrał oferty pralni znajdujących się najbliżej siedziby spółki na 
pranie odzieży roboczej. Zważywszy jednak na okoliczność, że zbieranie odzieży roboczej 
od wszystkich pracowników, jej transport do pralni i z powrotem a następnie wydawanie 
upranej odzieży roboczej, a także indywidualne znakowanie tej odzieży wiązałoby się z do-
datkowymi kosztami, przedsiębiorca planuje wypłacać zryczałtowany ekwiwalent za pranie 
odzieży pracownikom.

W zamiarze spółki ekwiwalent byłby równy dla wszystkich pracowników otrzymujących 
odzież roboczą i byłby niższy o 5% od najniższej oferty za pranie odzieży roboczej, otrzy-
manej przez spółkę od lokalnych pralni. Ekwiwalent byłby wypłacany raz w miesiącu po po-
twierdzeniu przez przełożonego pracownika, że odzież robocza została w danym miesiącu 
faktycznie wyprana, Jeżeli odzież nic zostałaby w ciągu miesiąca wyprana pracownik nie 
otrzymywałby ekwiwalentu.

Wnioskodawca poinformował, iż wystąpił do Izby Skarbowej z wnioskiem o interpretację, 
czy tak obliczony i wypłacany ekwiwalent będzie podlegał zwolnieniu opisanemu w art. 21 
ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W interpretacji indywidu-
alnej z dnia 13 czerwca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w (…) uznał, że taka wypłata pra-
cownikom środków pieniężnych na warunkach opisanych we wniosku stanowi ekwiwalent za 
pranie odzieży roboczej. Ponadto przedsiębiorca wskazał, iż skierował w powyższej kwestii 
zapytanie do ZUS i otrzymał decyzję z dnia 11 kwietnia 2013 r., uznającą stanowisko wnio-
skodawcy za nieprawidłowe.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego przedsiębiorca powziął wątpli-
wość w kwestii czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłacany pracownikom w wy-
padku faktycznego uprania odzieży roboczej w równej wysokości, odpowiadającej 95% kwoty 
najniższej oferty za pranie odzieży roboczej (uzyskanej od lokalnych pralni) nie stanowi pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z przepisem § 2 pkt 6 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wnioskodawca podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że skoro wyspecjalizowany 
przedsiębiorca zajmujący się usługami pralniczymi (tekst jedn.: zakupujący hurtowe ilości 
środków pralniczych, co przekłada się na ich niższą niż przeciętną cenę) oferuje pewną cenę 
za upranie zestawu odzieży roboczej, to pracownik nie ma możliwości uprania tej odzieży 
taniej. Musi bowiem również użyć środków chemicznych do prania, zużyć energię elektrycz-
ną. Przedsiębiorcy zajmujący się usługami pralniczymi z założenia winni wypracować zysk, 
dlatego spółka zdecydowała się na zastosowanie 5% współczynnika korygującego.

Przedsiębiorca wskazał, ze zgodnie z definicją słownikową ekwiwalent oznacza rzecz za-
stępującą inną rzecz o równej wartości, odpowiednik, równoważnik (Współczesny słownik 
języka polskiego, Dunaj. В., Warszawa 2007). Zatem wypłacenie pracownikowi w razie uprania 
przez niego odzieży roboczej 95% kwoty za pranie żądanej przez najtańszą lokalną pralnię 
stanowi odpowiednik rzeczywistych kosztów, który należy ponieść za pranie.
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Jednocześnie spółka zaznacza, że system ekwiwalentu za pranie wypłacanego pracow-
nikom w równej, ryczałtowej wysokości powszechnie funkcjonuje w Polsce, wskazując przy-
kładowo zarządzenie Prezesa KRUS oraz decyzję Komendanta Głównego Policji. Skoro więc 
instytucjom finansów publicznych, posiadającym licznych pracowników i podlegającym wielu 
niezależnym instytucjom kontrolnym nie został nigdy zakwestionowany zryczałtowany spo-
sób wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wnioskodawca uznaje, że ryczałto-
we określenie ekwiwalentu jest dopuszczalne.

Wnioskodawca podnosi ponadto, że interpretacja przepisu art. 2379 § 3 Kodeksu pracy 
w ten sposób, by za ekwiwalent uznać wyłącznie kwotę odpowiadającą ściśle kosztom po-
niesionym przez pracownika spowodowałby, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych byłby martwy. Nie da się bowiem nigdy ściśle ustalić 
kosztów poniesionych przez pracownika na pranie wykonane we własnym zakresie (ilość 
i rodzaj zużytych środków chemicznych, ilość energii elektrycznej i taryfa, ilość wody itp.). 
Przy rygorystycznej, językowej wykładni przepisu art. 2379 § 3 Kodeksu pracy nie można 
by również wypłacać ekwiwalentu za pranie odzieży pracownika w pralni, gdyż przepis ten 
mówi, że jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, to „czynności te 
mogą być wykonane przez pracownika”. Zatem w świetle powołanego przepisu dla otrzyma-
nia ekwiwalentu należałoby wykazać, że to pracownik uprał odzież roboczą.

Wnioskodawca uznał, że ponieważ panuje zasada domniemania racjonalności ustawo-
dawcy to należy wykluczyć by stanowione przepisy były martwe. Przyjąć więc należy, że 
dopuszczalnym dla otrzymania przez pracownika ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 
jest zarówno sytuacja gdy pierze on odzież sam i otrzymuje ekwiwalent w wysokości stawki 
ustalonej przez pracodawcę w sposób zryczałtowany w oparciu o ceny na rynku lokalnym, 
jak i wtedy gdy przedstawi dowód poniesienia kosztów prania odzieży roboczej w pralni.

Wnioskodawca zwrócił uwagę na nową okoliczność w sprawie – Izba Skarbowa wydała 
interpretację indywidualną w sprawie opodatkowania opisanego stanu faktycznego. Zdaniem 
wnioskodawcy powyższa okoliczność ma istotne znaczenie dla rozpoznania sprawy, gdyż 
zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 
czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej – Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 908) 
ustalono w § 149, że w akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia usta-
wowego nie formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenia określeń zawartych w ustawie 
upoważniającej. Wnioskodawca podkreślił, więc, że stanowisko Izby Skarbowej dotyczy poję-
cia „ekwiwalent” na gruncie ustawy, a więc aktu wyższego rzędu niż rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – na które w swej pierwotnej decyzji powołał się ZUS.

Wnioskodawca uważa, że skoro na gruncie ustawy powołany do interpretacji organ 
uznał, że opisane we wniosku świadczenie stanowi ekwiwalent, to inny organ nie może 
twierdzić na gruncie aktu niższej rangi, że świadczenie to nic jest ekwiwalentem, gdyż ani 
ten akt ani ustawa na podstawie której został akt wydany nie zawierają odmiennej defini-
cji pojęcia „ekwiwalent”. Stąd wnioskodawca uznał, że konieczność jednolitej interpretacji 
pojęcia „ekwiwalent” na gruncie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustala-
nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przesądza o tym” 
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że świadczenie opisane we wniosku korzystać będzie ze zwolnienia z oskładkowania na 
podstawie § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, spółka uważa, że kwota w wysokości 95% najniższej ofer-
ty za pranie kompletu odzieży roboczej, uzyskanej od lokalnej pralni stanowi ekwiwalent za 
pranie i kwota ta nic stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe zgodnie z przepisem § 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
(8 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

Stanowisko ZUS

(…) Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębior-
ca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki 
organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zasto-
sowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny 
publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej 
sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia stycznia 2013 r.” udzielenie 
interpretacji dotyczącej ‚ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sy-
stemie ubezpieczeń społecznych oraz z 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 18 grudnia 1998 r., w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 
z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdziel-
czego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń 
w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, 
a w szczególności; wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagro-
dy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich 
wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, 
jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu z dnia 18 
grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższe zwolnienia stanowią odstępstwo od zasady 
powszechności oskładkowania i jako mające charakter przywileju powinny być interpreto-
wane bez dokonywania wykładni rozszerzającej.
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Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 powyższego rozporządzenia z podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączona została wartość świadczeń rze-
czowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie 1 higienie pracy oraz ekwiwalenty 
za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub 
właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie 
odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracow-
ników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na 
ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przy-
padku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów 
o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków 
i napojów bezalkoholowych.

Zgodnie z art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca nie może dopuścić pracownika do 
pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewi-
dzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 
posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, 
konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie, Jeżeli pracodawca me może zapewnić 
prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod 
warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosz-
tów poniesionych przez pracownika.

Z literalnego brzmienia § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz art. 237g 
Kodeksu pracy wynika, że pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za pianie odzie-
ży roboczej w sytuacji, gdy pracodawca nie może zapewnić prania tej odzieży. Opierając 
się na definicjach słownikowych należy zauważyć, że ekwiwalent oznacza rzecz zastępu-
jącą inną rzecz o równej wartości, odpowiednik, równoważnik (Współczesny słownik ję-
zyka polskiego, Dunaj, Warszawa 2007), natomiast ryczałt to kwota pieniężna w ustalonej 
z góry wysokości.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć, że w podstawie wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe nie uwzględnia się ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży 
roboczej przy założeniu, że są one wypłacane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, tj. w wy-
sokości odzwierciedlającej koszty faktycznie poniesione przez pracownika.

W konsekwencji, świadczenie wypłacane pracownikom za pranie odzieży roboczej w sta-
łej, zryczałtowanej kwocie należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, gdyż powołany powyżej § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. zwalnia z podstawy wymiaru 
składek jedynie ekwiwalent, nie zaś ryczałt.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że wypła-
ca comiesięcznie pracownikom świadczenie pieniężne w stałej, zryczałtowanej wysoko-
ści, Bezpośrednim skutkiem ustalenia stałej kwoty wskazanego świadczenia jest jego 
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nieekwiwalentność w stosunku do faktycznych kosztów prania odzieży roboczej poniesio-
nych przez różnych pracowników.

Spółka w treści wniosku podkreśla istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej spra-
wy faktu posiadania indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej w sprawie zwolnienia wska-
zanej kwoty z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z brzmienia art. 83d ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, w nawiązaniu do cytowanego powyżej art. 10 ust. 1 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika jednoznacznie, iż wydanie pisem-
nej interpretacji dotyczy wyłącznie przepisów, z których bezpośrednio wynika obowiązek 
świadczenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast w po-
wyższym trybie Zakład nie dokonuje analizy zagadnień prawa podatkowego. Jednocześnie 
należy podkreślić, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje obowią-
zek zapłaty zobowiązań podatkowych, natomiast, obowiązek zapłaty i wysokość składek na 
ubezpieczenia społeczne wynika z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
i stosownych aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podkreślenia 
wymaga fakt, iż wskazana przez wnioskodawcę indywidualna interpretacja Izby Skarbowej 
reguluje prawa i obowiązki przedsiębiorcy wyłącznie w sferze podatkowej, gdyż jak pod-
nosił Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 9 grudnia 2008 r. (sygn. akt I UK 138/08) „obie 
ustawy, z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i z 13 października 
1991 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zajmują się odrębnymi przedmiotami regula-
cji”, a w konsekwencji fakt, iż dane świadczenie pieniężne stanowi przychód podlegający 
zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych nie wpływa na obowiązek zapłaty 
od powyższego świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponieważ zasady zwolnienia ze składek na ubezpieczenia oraz z podatku uregulowane 
są w odrębnych aktach prawnych, zwolnienie tego samego przychodu z opodatkowania 
nie ma znaczenia przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 
w przypadku gdy dany przychód osiągany przez pracownika w ramach stosunku pracy nie 
został wymieniony w katalogu przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstaw wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ponadto Oddział podkreśla, iż wydając niniejszą interpretację nie odnosi się do definicji 
pojęcia „ekwiwalent” w świetle przepisów podatkowych a jedynie orzeka o możliwości za-
stosowania wynikającego z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych za-
sad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączenia 
z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w zdarzeniu przyszłym przedsta-
wionym przez wnioskodawcę.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawione przez wnioskodawcę zdarzenie przy-
szłe oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie 
uznał za nieprawidłowe stanowisko przedsiębiorcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zryczałtowanej kwoty ekwiwalentu pieniężne-
go za pranie odzieży roboczej. (…)
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5.		Polisa	na	życie	i	zdrowie	pracowników

W	podstawie	wymiaru	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	nie	należy	uwzględniać	
wartości	polis	w	formie	indywidualnej	na	życie	i	zdrowie	ubezpieczonego	oraz	w	formie	
rodzinnej	–	na	życie	i	zdrowie	ubezpieczonego	oraz	zdrowie	współubezpieczonych	–	to	
jest	członków	rodziny,	a	także	partnerów	–	interpretacjaindywidualna	ZUS	o/Gdańsk	z	23	
lipca	2013	r.	(sygn.	DI/100000/451/934/2013).

Stan faktyczny

(…) Wnioskodawca wskazał, iż zakupił polisy ubezpieczeniowe na życie i zdrowie dla pra-
cowników. Polisy te są polisami grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie. Przedmiotem 
tej polisy są dwa zakresy:
1.  w formie indywidualnej – życie i zdrowie ubezpieczonego,
2.  w formie rodzinnej – życie i zdrowie ubezpieczonego oraz zdrowie współubezpieczonych
(to jest członków rodziny a także partnerów).

Uprawnienia do korzystania z tych polis wynikaj ą z regulaminu wynagradzania to jest 
w spółce został wprowadzony regulamin wynagradzania gdzie wprowadzono takie dodat-
kowe świadczenia, tj. ubezpieczenie na zdrowie i życie ubezpieczonego pracownika oraz 
zdrowie wspołubezpicczonych. Takie ubezpieczenia są dodatkowym świadczeniem, jakie 
pracodawca zobowiązał się zapewnić pracownikom. Warunkiem przystąpienia do polis 
jest częściowa odpłatność za ubezpieczenie. Konstrukcja tej odpłatności polega na tym, 
iż pracodawca opłaca polisę w składkach miesięcznych, następnie pobiera częściową 
odpłatność za pracownika. Zatem świadczenia nie są darmowe, są świadczeniami odpłat-
nymi w wielkości ustalonej przez pracodawcę, z zastrzeżeniem, iż odpłatność za obie po-
lisy nie jest rozdzielona, a pracownik jest zobowiązany do ponoszenia opłaty za ubezpie-
czenia, w jednej kwocie. Wysokość odpłatności za zakupione polisy ubezpieczeniowe dla 
pracowników nie wynika wprost z regulaminu wynagradzania, a jest ustalona na podsta-
wie zarządzenia zarządu. Prawa do ubezpieczenia przysługują zawsze to znaczy do cza-
su obowiązywania Zarządzenia Zarządu Spółki. Wnioskodawca podkreśla, iż Zarządzenie 
nie zostało wydane na czas określony i obowiązuje do chwili, do której Zarząd może zde-
cydować o jego uchyleniu. Wnioskodawca wskazuje, iż świadczenia powyższe stanowią 
przychód pracownika, są opodatkowane, a spółka jako płatnik odprowadza zaliczki na 
podatek dochodowy.

Pytanie Wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zainteresowany w uzyskaniu odpowiedzi na pytania:
1.  czy świadczenia wynikające z polisy dotyczącej ubezpieczenia na życie i zdrowie ubezpie-

czonego (pracownika), inne niż medycyna pracy, wchodzą do podstawy naliczenia składek 
na ubezpieczenia społeczne,

2.  czy świadczenia wynikające z polisy ubezpieczenia na życie i zdrowie ubezpieczonego 
obejmuje również swoim zakresem rodzinę i wskazanego partnera ubezpieczonego wcho-
dzą do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.
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Stanowisko Wnioskodawcy

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawca wskazuje, iż w zakresie świadczeń wyni-
kających z polisy dotyczącej ubezpieczenia na życie i zdrowie ubezpieczonego (pracownika), 
inne niż medycyna pracy, oraz w zakresie świadczeń wynikających z polisy ubezpieczenia na 
życie i zdrowie ubezpieczonego obejmujące również swoim zakresem rodzinę i wskazanego 
partnera ubezpieczonego, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych 
pracowników stanowi przychód w rozumieniu art. 4 – zgodnie z tym przepisem – przychód 
ten oznacza przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 
z tytułu; zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania man-
datu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności 
lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integra-
cyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z ty-
tułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak 
również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy. 
Źródła przychodów wskazuje rozdział 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Od zasady, że 
podstawą wymiaru składek są przychody, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewiduje wyjątki. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 
tego rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: ko-
rzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub 
przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych 
niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
(…) r., stanął na stanowisku, że skoro z treści § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia wynika, 
iż podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody w postaci korzyści materialnych wyni-
kających z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wyna-
gradzaniu polegające między innymi na korzystaniu z odpłatnych lub częściowo odpłatnych 
przejazdów środkami lokomocji, to do materii normatywnej tych aktów lub przepisów prawa 
pracy należy określanie tego rodzaju korzyści materialnych, które są wyłączone z podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wnioskodawca wskazuje, ze pracownicy wnioskodawcy będą każdorazowo upoważnieni 
do zakupienia polis po cenie niższej niż cena detaliczna oferowana przez zakład ubezpiecze-
niowy pracodawcy. Świadczenia te stanowią przychód podatnika są doliczane do przycho-
dów podatnika, od których jest odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy.

Z konstrukcji § 2 pkt 26 cytowanego rozporządzenia wynika, iż wyłączeniu na tej podsta-
wie mogą podlegać takie świadczenia, które spełniają łącznie dwa warunki, tj. gdy zostaną 
przyznane pracownikom na podstawie układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradza-
nia lub przepisów o wynagradzaniu oraz gdy pracownik ponosi częściową odpłatność za 
otrzymane świadczenia.
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Koszt świadczeń, które będą udostępniane pracownikom spółki na podstawie zapisów 
w regulaminie wynagradzania i częściowo finansowane przez pracowników, spełnia wymogi 
określone w § 2 pkt 26 ww. rozporządzenia, zatem należy uznać, iż świadczenia te nie będą 
stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe 
i chorobowe otrzymujących go pracowników. Wnioskodawca wskazuje, iż podobną kwestię 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozstrzygnął w piśmie z dnia (…) r. nr (…).

Podsumowując powyższe, spółka wskazuje, iż świadczenia wynikające z polis ubezpie-
czeniowych obejmujących pracowników, jak i ich rodziny i partnerów nie stanowią podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Stanowisko zaprezentowane przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej inter-
pretacji uznać należy za prawidłowe.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może 
złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyj-
nej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepi-
sów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Doprecyzowanie zakresu przedmiotowego spraw, w których przedsiębiorca może żą-
dać od Zakładu wydania pisemnej interpretacji nastąpiło w art. 83d ustawy o systemie ube-
zpieczeń społecznych obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z tym przepisem 
Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. 
zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania 
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz pod-
stawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu za-
trudnienia w ramach stosunku pracy.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku docho-
dowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem 
przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności 
do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków 
z ubezpieczeń społecznych.
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Jednocześnie zgodnie z przywołanym przez wnioskodawcę § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozpo-
rządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z ukła-
dów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a po-
legające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, 
przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejaz-
dów środkami lokomocji.

Konstrukcja § 1 i 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia jednoznacznie wskazuje, iż, aby móc 
zastosować wskazane wyłączenie, dana korzyść musi stanowić przychód pracownika z ty-
tułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz dodatkowo prawo do uzyskania korzyści 
musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub 
przepisów o wynagradzaniu przewidujących partycypację pracownika (choćby symbolicz-
ną) w poniesieniu kosztów nabycia tych świadczeń. Uzyskanie przez pracownika prawa 
do tych świadczeń po cenach niższych niż detaliczne umożliwi wyłączenie wartości tych 
korzyści z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rento-
we oraz analogicznie (na zasadzie przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych) z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Wobec oświadczenia wnioskodawcy, iż korzyść materialna uprawniająca do korzystania 
z polisy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie w formie indywidualnej na życie i zdro-
wie ubezpieczonego oraz w formie rodzinnej na życie i zdrowie ubezpieczonego oraz zdro-
wie współubezpieczonych (tj. członków rodziny a także partnerów) stanowi przychód pra-
cownika ze stosunku pracy i wynika z regulaminu wynagradzania oraz pracownicy ponoszą 
za te polisy częściową odpłatność, stanowisko wnioskodawcy wskazujące, iż świadczenia te 
nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z § 1 i 2 ust. 1 
pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe uznać należy za prawidłowe.

Na marginesie należy podkreślić, iż jednoznaczny sposób ujęcia przez ustawodawcę za-
kresu przedmiotowego wniosków o wydanie pisemnej interpretacji, uniemożliwia Zakładowi 
wydanie interpretacji w sprawach dotyczących m.in. zakwalifikowania danego przychodu 
jako przychodu ze stosunku pracy lub przychodu z umowy zlecenia.

Takie ustalenie, nie następuje bowiem na podstawie przepisów, z których wynika 
bezpośrednio obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę danin publicznych. Kwestia 
ustalenia przychodu ma pierwotny charakter wobec kwestii obowiązku opłacania skła-
dek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, i Zakład w trybie art. 10 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie jest władny w tym zakresie do wy-
dania interpretacji.

Dokonanie przez Zakład kwalifikacji danego składnika wynagrodzenia jako przychodu ze 
stosunku pracy łub z umowy zlecenia wiązałoby się z dokonaniem interpretacji przepisów 
prawa podatkowego do czego Zakład nie ma kompetencji. Zgodnie bowiem z art. 10a ust. 4 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zasady i tryb udzielania interpretacji przepi-
sów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).(…)
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6.	Odprawa	pieniężna

Wyłączone	z	podstawy	wymiaru	składek	są	przychodu	uzyskane	przez	pracownika	z	ty-
tułu	odpraw	zarówno	w	odniesieniu	do	tych,	które		mają	swoje	źródło	w	ustawach	szcze-
gólnych,	w	tym	w	ustawie	z	13	marca	2003	r.	o	szczególnych	zasadach	rozwiązywania	z	pra-
cownikami	stosunków	pracy	z	przyczyn	niedotyczących	pracowników,	jak	również	w	tych	
wynikających	z	dobrowolnych	porozumień	zawartych	między	pracodawcą	a	pracownikiem	
(w	sytuacjach	przewidzianych	przez	umowę	o	pracę	lub	w	późniejszych	porozumieniach	
między	pracodawcą	a	konkretnym	pracownikiem)	–	 	 interpretacja	 indywidualna	ZUS	o/
Gdańsk		z	24	lipca	2013	r.	(sygn.	DI/100000/451/933/2013).

Stanowisko Wnioskodawcy

(…) Wnioskodawca w treści złożonego wniosku wskazuje, iż zawarł z pracownikiem porozu-
mienie o rozwiązaniu stosunku pracy, w ramach którego pracodawca dobrowolnie zobowiązał 
się do wypłacenia pracownikowi odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy w wy-
sokości czteromiesięcznego wynagrodzenia tj. (…) PLN brutto. Strony zgodnie ustaliły, iż przy-
czyny rozwiązania stosunku pracy nie leżą po stronie pracodawcy. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek 
nie stanowią odprawy odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaś-
nięcia lub rozwiązania stosunku pracy w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedze-
nia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedze-
nia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Na tle powyższego stanu faktycznego wnioskodawca powziął wątpliwość, czy odprawa 
wypłacona pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy na podstawie porozumienia 
stron zawartego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinna wejść do podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne, a w szczególności czy należy przyjąć, iż w świetle po-
wyższego przepisu przedmiotowa odprawa w całości nic stanowi podstawy wymiaru składek, 
czy też nie stanowi jej w części (np do wysokości 15 krotności minimalnego wynagrodzenia)?

Przedsiębiorca wskazuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o sy-
stemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
osób zatrudnionych na umowę o pracę stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu za-
trudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W myśl § 2 ust. 1 pkt 3 
powołanego rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią odprawy, odszkodo-
wania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosun-
ku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie praco-
dawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub 
rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia.
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Z uwagi na powyższe pracodawca może wypłacić zwalnianym pracownikom zarówno 
świadczenia obligatoryjne wynikające z kodeksu pracy, jak inne odprawy, odszkodowania 
i rekompensaty na podstawie obowiązującego regulaminu wynagrodzeń lub na podstawie 
dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, a nawet na 
podstawie dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą w postaci umowy z konkret-
nym pracownikiem. Koniecznym warunkiem wyłączenia o którym mowa wyżej jest związek 
pomiędzy wypłatą świadczenia a rozwiązaniem stosunku prany. W przedmiotowej sprawie 
nie ma znaczenia wysokość wypłaconej odprawy tj. przekroczenie 15 krotności minimalnej 
krajowej, bowiem rozwiązanie stosunku pracy nie ma związku z przyczynami lezącymi po 
stronie pracodawcy (ekonomicznymi).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 lipca 2013 r., (wpływ do Oddziału ZUS w Gdańsku 
w dniu 17 lipca 2013 r.) przedsiębiorca wskazał, iż odprawa pieniężna wypłacona pracowni-
kowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron stanowi przychód 
pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko ZUS

(…) Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji uznać 
należy za prawidłowe.

Artykuł 10 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi że przedsiębior-
ca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki 
organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso-
wania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny pub-
licznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej spra-
wie, Zgodnie natomiast z art.S3d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu 
obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których 
mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom 
społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowot-
ne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur 
Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 
z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, późn. zm.). Za przychody ze stosunku 
pracy uważa się; wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń 
w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świad-
czeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbo-
we, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne 
kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia 
pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń 
lub świadczeń częściowo odpłatnych.
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Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią na-
tomiast przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106, późn. zm.), gdzie w § 2 ust. 1 
pkt 3 zawarte jest wyłączenie określonych należności, jako nie wchodzących do podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. „odprawy, odszkodowania i re-
kompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, 
w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie-
uzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania 
jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, nie wydania w terminie lub wy-
dania niewłaściwego świadectwa pracy”. Wyłączenie z podstawy wymiaru składek przycho-
dów uzyskanych przez pracownika z tytułu odpraw znajduje zastosowanie zarówno w od-
niesieniu do tych odpraw mających swe źródło w ustawach szczególnych, w tym w ustawie 
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jak również tych wynikających z dobrowol-
nych porozumień zawartych między pracodawcą a pracownikiem (w sytuacjach przewidzia-
nych przez umowę o pracę lub w późniejszych porozumieniach między pracodawcą a kon-
kretnym pracownikiem).

Przywołany przepis ww. rozporządzenia znajduje zastosowanie jedynie w przypadku, gdy 
wypłata odprawy – mającej charakter odprawy pieniężnej, pozostaje w bezpośrednim oraz 
nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Jedyną przy-
czyną wypłaty przez pracodawcę takiej odprawy winno być ustanie zatrudnienia. Oznacza 
to, iż tego typu świadczenia nie mogą być wypłacane przez pracodawcę w innych okolicz-
nościach, niż pozostających w ścisłym związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Fakt, iż do 
wypłaty odprawy pieniężnej następuje na podstawie dobrowolnego porozumienia między 
pracodawcą a pracownikiem i przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest porozumienie 
stron nie wyklucza zastosowania wyłączenia przewidzianego w § 2 ust. 1 pkt 3 cytowanego 
rozporządzenia.

Ponadto Zakład wskazuje, iż w trybie wydawania pisemnych interpretacji nie jest władny 
do wypowiedzenia się w kwestii możliwości wypłaty zwalnianym pracownikom, różnej kate-
gorii odpraw, gdyż prawodawca nie przyznał takiej możliwości.(…)

7.	Kupony	obiadowe
Finansowane	przez	spółkę	i	oferowane	pracownikom	kupony	lunchowe	stanowią	podsta-

wę	wymiaru	składek	na	ubezpieczenia	emerytalne,	rentowe,	chorobowe	i	wypadkowe	–	inter-
pretacja	indywidualna	ZUS	o/Gdańsk	z	5	czerwca	2013	r.	(sygn.	DI/100000/451/718/2013).

Stan faktyczny

(…) Wnioskodawca wskazał, iż oferuje swoim pracownikom kupony lunchowe o wartości 
(...) zł miesięcznie. Wartość kuponów jest w całości finansowana przez spółkę. Od tej kwoty 
spółka odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy o d osób fizycznych. Spółka nie odpro-
wadza natomiast składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, 
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bowiem zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), 
podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków 
udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wy-
sokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.

Pracownicy spółki wykorzystują kupony lunchowe na zakup gotowych posiłków w placów-
kach gastronomiczno-restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych i stołówkach. 
Pracownicy nie mają natomiast możliwości realizacji kuponów lunchowych w sklepach, sie-
ciach handlowych itp. Dodatkowo, w razie niewykorzystania całej kwoty kuponu lunchowe-
go, pracownikom nie przysługuje ekwiwalent z tego tytułu.

Obecnie do otrzymania kuponów lunchowych uprawnieni są wszyscy pracownicy spół-
ki. Ich wartość jest jednak pomniejszana proporcjonalnie w stosunku do wymiaru etatu pra-
cowników. Ponadto, wartość kuponów lunchowych jest pomniejszana za czas nieobecno-
ści pracowników spowodowanej podróżą służbową trwającą powyżej 14 dni; w pozostałych 
przypadkach nieobecności pracowników w pracy, wartość kuponów lunchowych nie jest 
pomniejszana.

Spółka chciałaby zmienić obowiązujące obecnie zasady w następujący sposób:
1.  kupony lunchowe miałyby być oferowane każdemu pracownikowi, w jednakowej wysoko-

ści zł miesięcznie, niezależnie od wymiaru etatu,
2.  wartość kuponów lunchowych nie byłaby pomniejszana w przypadku jakiejkolwiek nie-

obecności w pracy.
Wnioskodawca, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, jest zainteresowany 

wydaniem interpretacji przepisu § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe i uzyskaniem odpowiedzi na pytanie czy finansowane przez 
spółkę kupony lunchowe, oferowane pracownikom w oparciu o powyższe nowe zasady, któ-
re spółka planuje wprowadzić, będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

W opinii spółki, w okolicznościach określonych powyżej, zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 11 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe spółka nie będzie mia-
ła obowiązku doliczania wartości kuponów lunchowych do podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe pracownika.

Przedsiębiorca wskazuje, iż zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem, udostępnie-
nie przez pracodawcę posiłków swym pracownikom może odbyć się poprzez przekazanie 
bonów, talonów lub kuponów żywieniowych. W takiej sytuacji konieczne jest, aby uprawniały 
one do otrzymania jedynie posiłku (w postaci gotowej, przetworzonej), nie zaś poszczegól-
nych artykułów spożywczych. Dodatkowo, udostępnienie posiłków nie może zostać zastą-
pione wypłatą ekwiwalentu za te świadczenia.

Nowe zasady przyznawania kuponów lunchowych, które spółka planuje przyjąć, są zgodne 
z powyższą wykładnią przyjętą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wartość kuponów 
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lunchowych nie będzie przekraczać kwoty 190 zł, kupony lunchowe będą mogły zostać za-
mienione wyłącznie na gotowy posiłek, a pracownicy nie będą otrzymywać ekwiwalentu za 
niewykorzystanie kuponu lunchowego w całości. W związku z tym kupony lunchowe nie 
będą stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, choro-
bowe i wypadkowe. Przy zachowaniu omówionych zasad fakt, iż wartość kuponu luncho-
wego nie będzie pomniejszana proporcjonalnie do wymiaru etatu lub za czas jakiejkolwiek 
nieobecności w pracy, pozostaje bez znaczenia dla zwolnienia wynikającego z § 2 ust. 1 
pkt 11 rozporządzenia.

Stanowisko ZUS

(…) Stanowisko wyrażone przez (...) we wniosku o wydanie interpretacji uznać należy za 
prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społecz-
ne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wy-
mienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby 
lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz 
wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finan-
sowania tych W7płat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagro-
dzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewy-
korzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry 
ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość 
innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne wyłączona jest wartość finansowanych przez pracodawcę po-
siłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu 
– do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.

Treść powyższego przepisu obejmuje swym zakresem wartość przekazanych pracow-
nikom bonów (kuponów) żywieniowych. Jednak wartość takich bonów żywieniowych (tu 
kuponów lunchowych) może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne jedynie wtedy, gdy są one realizowanego co do zasady w placówkach 
gastronomiczno-restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach. Nie pod-
legają natomiast wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe bony żywieniowe realizowane w sieciach/punktach handlowych, uprawniające do zaku-
pu produktów spożywczych w ogólności, z uwagi na fakt, iż zgodnie z ww. rozporządzeniem 
posiłki mają być gotowe do spożycia. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt III AUa 127/12.
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Konkludując, skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe nie mogą kupony żywieniowe, które są przeznaczane nie tylko na zakup goto-
wych posiłków w przeznaczonych do tego punktach gastronomicznych, ale również na produkty 
spożywcze do samodzielnego przygotowania nabywane w sklepach i placówkach handlowych.

Prawo do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości fi-
nansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa 
do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł nie jest 
uzależnione w żaden sposób od wymiaru etatu pracowników oraz ich ewentualnych nieobecności 
w pracy. Przepis rozporządzenia nie wskazuje na istnienie w tym zakresie żadnych zależności.(…) 

V.		Świadczenia	dla	osób	nie	będących	pracownikami	
w	wybranych	interpretacjach	ZUS

1.	Diety	i	inne	należności	z	tytułu	podróży	zleceniobiorców

Należności	z	tytułu	diet	i	zwrotu	kosztów	podróży	w	związku	ze	świadczeniem	usług	
promocyjno-reklamowych	jednocześnie	z	usługami	opiekuńczymi	poza	określonym	w	umo-
wie	zlecenia	–	stałym	miejscem	wykonywania	zlecenia	na	terytorium	Polski	są	zwolnio-
ne	ze	składek	na	ubezpieczenia	emerytalno-rentowe	–	interpretacja	indywidualna	ZUS	o/
Lublin	z	2	sierpnia	2013	r.	(sygn.	WPI/200000/451/986/2013).

Stan faktyczny

(…) Wnioskodawca przedstawił wyczerpujący opis zdarzenia, zgodnie z którym:
Spółka jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firm
W związku z prowadzoną działalnością i w celu prawidłowego świadczenia usług, Spółka 

współpracuje z osobami fizycznymi w oparciu o umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia, 
z każdą osobą Spółka zawiera umowę zlecenia na czas nieokreślony.

Umowa zlecenia przewiduje wykonywanie na rzecz Spółki czynności na określonym ob-
szarze (obszar ten w umowie został określony jako „miejsce stałego wykonywania zlecenia”). 
Jednocześnie umowa przewiduje możliwość wysłania zleceniobiorcy poza ten obszar w celu 
wykonania wskazanych przez Spółkę czynności.

Umowa zlecenia przewiduje wykonanie następujących czynności: 
– czynności promocyjno – reklamowych, polegających na prezentowaniu usług świadczo-

nych przez Spółkę oraz pozyskiwaniu osób zainteresowanych współpraca ze Spółką w cha-
rakterze opiekunów i opiekunek, a także poszukiwaniu osób zainteresowanych nabywaniem 
od Spółki usług opiekuńczych. Celem zlecenia tych czynności jest pozyskiwanie nowych 
współpracowników, a także nowych klientów zainteresowanych nabywaniem usług opiekuń-
czych. Czynności te wykonywane są przez cały okres trwania umowy.

Oprócz wyżej wymienionych czynności, umowa zlecenia przewiduje także możliwość wy-
konywania przez zleceniobiorcę w jej ramach czynności opiekuńczych jako podwykonawca 
Spółki, gdy Spółka zawrze umowę o świadczenie usług opiekuńczych.
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W takim przypadku osoba zatrudniona przez Spółkę na podstawie umowy zlecenia zo-
stanie skierowana przez Spółkę do wykonywania czynności opiekuńczych oraz czynności 
promocyjnych w miejscu określonym przez Spółkę. Określenie miejsca wykonywania czyn-
ności opiekuńczych przez Spółkę wynika z faktu, że czynności te muszą być wykonywane 
w miejscu zamieszkania osób, nad którymi mają być wykonywane czynności opiekuńcze 
(a więc w miejscu zamieszkania lub pobytu podopiecznych Spółki).

Umowa zlecenia określa także sposób wynagradzania zleceniobiorców. 
Wynagrodzenie składa się z dwóch części tj. ze stałej, miesięcznej kwoty (w wysokości 

mieszczącej się w przedziale 138,00 – 400,00 złotych) oraz wynagrodzenia prowizyjnego 
(w wysokości mieszczącej się w przedziale 200,00 – 800,00 złotych). Wynagrodzenie pro-
wizyjne należne jest zleceniobiorcy za pozyskanie osoby zainteresowanej współpracą ze 
Spółką na podstawie umowy zlecenia lub pozyskanie osoby zainteresowanej nabywaniem 
usług opiekuńczych. Spółka zainteresowana jest przede wszystkim efektem czynności po-
dejmowanych przez zleceniobiorców (czyli pozyskaniem określonych współpracowników 
lub klientów), stąd też taki sposób kalkulacji wynagrodzenia.

Tak więc czynności promocyjne są wykonywane przez cały czas trwania umowy, a więc za-
równo w okresie, gdy nie będą zlecane dodatkowo czynności opiekuńcze, jak też w okresach, 
gdy takie czynności opiekuńcze będą wykonywane (w takim przypadku usługi promocyjne 
będą świadczone równolegle z usługami opiekuńczymi). W przypadku, gdy usługi promocyj-
ne świadczone są równolegle z czynnościami opiekuńczymi, to są one świadczone w miejscu 
wykonywania czynności opiekuńczych, czyli w miejscu zamieszkania lub pobytu podopiecz-
nego. W takim przypadku zleceniobiorca opiekując się podopiecznym i przebywając w jego 
środowisku (wśród rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, etc.) ma bezpośredni dostęp 
do potencjalnych klientów zainteresowanych nabywaniem usług opiekuńczych Spółki, zaś 
czynności promocyjne będą polegały na informowaniu tych osób o usługach opiekuńczych 
świadczonych przez Spółkę, rozdawaniu materiałów reklamowych etc.

Spółka poszukuje klientów na świadczenie usług opiekuńczych zarówno na terytorium 
Polski, jak i poza jej granicami (przede wszystkim w Niemczech). Na obecną chwilę Spółka 
świadczy czynności opiekuńcze przede wszystkim poza granicami kraju z uwagi na większe 
zainteresowanie tego typu usługami w Niemczech. Z biegiem czasu Spółka chce rozwijać 
także sprzedaż tych usług w Polsce.

Umowa przewiduje, ze w przypadku gdy czynności opiekuńcze są świadczone poza 
stałym miejscem wykonywania zleconych czynności – z uwagi na położenie miejsca 
zamieszkania (pobytu) podopiecznego poza stałym miejscem wykonywania zleconych 
czynności – w umowach zlecenia zawieranych ze zleceniobiorcami, oprócz wynagrodze-
nia zleceniobiorcy. Spółka wprowadziła także postanowienia regulujące zwrot kosztów 
podróży oraz wypłatę diety z tytułu zrekompensowania zleceniobiorcy podwyższonych 
kosztów wyżywienia w trakcie odbywanej podróży, w trakcie której będą wykonywane 
zlecone czynności. Diety maja na celu zaspokojenie zwiększonych kosztów wyżywienia 
w trakcie podróży, w związku z czym Spółka wypłaca diety na zasadach i w wysokości 
określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. 
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
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samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 167).

W umowie zlecenia zawarty jest zapis, który wprost wskazuje, że diety wypłacane będą 
zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Z uwagi na fakt, iż usługi opiekuńcze są jedynie częścią prowadzonej działalności gospo-
darczej Spółki, czynności w zakresie opiekuńczym są wykonywane przez zleceniobiorców 
Spółki nic przez cały czas, lecz w ciągu roku co najwyżej kilka razy. Czynności opiekuńcze 
są wykonywane przez zleceniobiorcę od 1 do 3 miesięcy i mogą powtarzać się w ciągu roku. 
Przykładowo zleceniobiorca wykonuje zlecone czynności opiekuńcze (jednocześnie z czyn-
nościami promocyjnymi) przez jeden miesiąc. Następnie, po upływie wspomnianego okresu 
jednego miesiąca, zleceniobiorca będzie nadal, w ramach zawartej umowy zlecenia, wyko-
nywał tylko czynności promocyjne. Jeżeli w kolejnym okresie Spółka będzie miała ponownie 
kontakt na usługi opiekuńcze – zleceniobiorca może zostać kolejny raz wysłany do ich wy-
konania w miejscu zamieszkania podopiecznego, starając się jednocześnie zdobyć klientów 
na usługi Spółki (czyli jednocześnie świadcząc usługi promocyjne).

Z uwagi na fakt, iż Spółka planuje, że co najmniej część klientów (podopiecznych, nad 
którymi Spółka będzie sprawować opiekę) będzie mieszkała poza terytorium Polski (naj-
częściej na terytorium Niemiec), konieczne jest wysłanie osób fizycznych, z którymi Spółka 
będzie współpracować (zleceniobiorców) do wykonania czynności opiekuńczych do tego 
państwa. Osoby, z którymi Spółka zawiera umowy zlecenia podlegają ubezpieczeniom spo-
łecznym (ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu) oraz 
ubezpieczeniu zdrowotnemu na terytorium Polski. W przypadku wysłania zleceniobiorcy do 
wykonania określonych czynności na terytorium Unii Europejskiej Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w Szwajcarii, Spółka występuje dla tych osób o wydanie dokumentu Al – 
Spółka oraz osoby, z którymi Spółka zawrze umowy zlecenia spełniają i będą spełniały wa-
runki do uzyskania dokumentu A1.

Pytanie Wnioskodawcy

W świetle przedstawionego zdarzenia Wnioskodawca zwraca się o udzielenie odpowie-
dzi na niżej wymienione pytania: 
a)  Czy w przypadku, gdy czynności określone w umowie (tekst jedn.: czynności promocyj-

ne wykonywane jednocześnie z usługami opiekuńczymi) są wykonywane poza – określo-
nym w umowie zlecenia – stałym miejscem wykonywania zlecenia na terytorium Polski, to 
Spółka może uznać, że zwrócone koszty podróży i wypłacone diety zgodnie z rozporzą-
dzeniem w sprawie podróży służbowych pracowników sfery budżetowej nie są wliczane 
do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a tym samym 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie stanowi wynagrodzenie kwotowe lub pro-
wizyjne określone w umowie zlecenia za wyżej wymienione czynności?

b)  Czy w przypadku, gdy czynności określone w umowie (tekst jedn.: Czynności promocyj-
ne wykonywane jednocześnie z usługami opiekuńczymi) są wykonywane poza – okre-
ślonym w umowie zlecenia – stałym miejscem wykonywania zlecenia poza terytorium 
Polski. to Spółka może uznać, że zwrócone koszty podróży i wypłacone diety zgodnie 
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z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych pracowników sfery budżetowej nie są 
wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a tym 
samym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie stanowi wynagrodzenie kwotowe 
lub prowizyjne określone w umowie zlecenia za wyżej wymienione czynności?

Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.:
Zdaniem Spółki diety, które Spółka wypłaca zleceniobiorcom w związku z odbywanymi 

przez nich podróżami w celu realizacji zleconych czynności poza stałym miejscem wykony-
wania zlecenia – zarówno na terytorium Polski jak również poza jej granicami – powinny być 
wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w związ-
ku z tym podstawą wymiaru składek będzie kwota wynagrodzenia określona w umowie zle-
cenia – we wszystkich, opisanych powyżej przypadkach.

Wnioskodawca podnosi, że stanowisko Spółki wynika z przywołanych poniżej regulacji:  
1. w zakresie ubezpieczeń społecznych:

Wnioskodawca informuje, iż w myśl art. 18 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych „podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobior-
ców ustala się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej 
umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonanie kwotowo, w kwotowej stawce 
godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie”. Wnioskodawca podnosi, że z umowy zlecenia, 
które zawiera Spółka określają wynagrodzenie zarówno kwotowo, zaś za usługi promocyj-
no – reklamowe wynagrodzenie zostanie określone zarówno kwotowo jak i prowizyjnie. Tym 
samym podstawa wymiaru składek jest ta właśnie kwota wynagrodzenia ustalona pomiędzy 
stronami,

Jednocześnie, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie podstawy wymiaru składek), przepisy 
§ 2–4 tego rozporządzenia stosuje się odpowiednio przy ustaleniu podstawy wymiaru składek 
osób wykonujących prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia w sprawie podstawy wymia-
ru składek, z podstawy wymiaru składek wyłącza się diety i inne należności z tytułu podróży 
służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwo-
wej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju oraz poza granicami kraju. Wnioskodawca podnosi, że odpowiednie zastosowanie § 2 
ust. 1 pkt 15 rozporządzenia w sprawie podstawy wymiaru składek do umów zlecenia ozna-
cza, że jeżeli zleceniobiorca odbywa podróż poza stałe miejsce wykonywania przez zlece-
niobiorcę zleconych czynności, zaś podróż ma na celu wykonanie powierzonych mu przez 
Spółkę czynności – to zwrócone zleceniobiorcy koszty podróży i wypłacone diety do wy-
sokości określonej w rozporządzeniu dotyczącym podróży służbowych nie są wliczane do 
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podstawy wymiaru składek, Wnioskodawca podnosi, iż prezentowane przez Spółkę stano-
wisko potwierdza także wykładnia celowościowa przedmiotowych diet i kosztów podróży. 
Celem wypłaty diet zleceniobiorcom (podobnie jak w przypadku diet wypłacanych pracow-
nikom) jest wyrównanie podwyższonych kosztów wyżywienia związanych z koniecznością 
zapewnienia wyżywienia poza własnym miejscem zamieszkania, które jest droższe niż wy-
żywienie zapewniane w ramach własnego miejsca zamieszkania Tym samym diety nie po-
winny być traktowane jako przychód zleceniobiorcy wliczany do podstawy wymiaru składek, 
ponieważ nie skutkują zwiększeniem jego majątku, lecz stanowią wyrównanie uszczuplenia 
tego majątku wynikające z odbytej podróży w celu wykonania czynności zleconych przez 
Spółkę. z tego powodu racjonalne i uzasadnione prawnie jest wyłączenie diet i zwrotu kosz-
tów związanych z odbywanymi podróżami – w Polsce, jak również za granicą – z podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawę wymiaru składek powinny być je-
dynie te kwoty wypłacane przez Spółkę, które stanowią wynagrodzenie zleceniobiorcy za 
wykonane czynności, a nie zwrot kwot (również w formie diet), które musi ponieść zlecenio-
biorca w celu wykonania powierzonych mu przez Spółkę czynności.

Jak wskazuje wnioskodawca, przepisy rozporządzenia w sprawie podstawy wymiaru skła-
dek stosuje się do umów zlecenia od niedawna, tj. od sierpnia 2010 r. Jednocześnie wniosko-
dawca zwraca uwagę, że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych już od dawna 
obowiązują takie same regulacje, które zwalniają z opodatkowania zarówno diety wypłacone 
pracowników jak i diety wypłacone zleceniobiorcom (art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych). Sposób wykładni tych przepisów również – w ramach 
systemowej wykładni prawa – może być pomocny przy określaniu zakresu wyłączenia diet 
z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Konsekwentnie, na gruncie podat-
kowym pod pojęciem podróży zleceniobiorcy należy rozumieć każdą podróż odbywaną przez 
zleceniobiorcę w związku z wykonywaniem zleconych mu czynności. Organy podatkowe 
wskazują, ze pojęcie podróży zleceniobiorcy należy rozumieć jako „podróż odbytą w związ-
ku z załatwianiem cudzych spraw (podmiotu, który następnie zwraca poniesione w tym celu 
koszty), jak również o dojazd na miejsce wykonywania określonych czynności” (interpreta-
cja Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 października 2009 r., Nr ILPB1/415–834/09- 5/TW). 
Wyjazdy zleceniobiorców Spółki są niewątpliwie wyjazdami w celu załatwiania spraw Spółki, 
czyli w celu realizacji usługi opiekuńczej, którą świadczy Spółka na rzecz swoich klientów. 
Skoro dla celów podatkowych nie ma wątpliwości, że w analizowanym przypadku zlecenio-
biorcom wypłacane są diety z tytułu podróży (które nic podlegają opodatkowaniu), więc i dla 
celów ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie powinno być w tym zakre-
sie wątpliwości, iż kwoty diet są wyłączone z podstawy wymiaru.

2. w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego:
Wnioskodawca informuje, że podobnie jak w przypadku ubezpieczeń społecznych, płatni-

kiem składek na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców jest zleceniodawca, w tym przy-
padku Spółka (art. 85 ust. 1 ustawy o finansowaniu świadczeń z opieki zdrowotnej).

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne reguluje art. 88 
ust. 1 i ust. 6 ustawy o finansowaniu opieki zdrowotnej, w myśl którego do ustalania podstawy 
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wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przy czym tak obliczona składkę 
zdrowotną obniża się do kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe 
finansowanych przez ubezpieczonych niebędacych płatnikami składek, potrąconych przez 
płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych. Innymi słowy, podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne równa jest podsta-
wie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w części finansowanej ze 
środków zleceniobiorcy.

Zdaniem wnioskodawcy, z przytoczonych powyżej regulacji wynika, że podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się w taki sam sposób jak podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaś przy obliczaniu podstawy ubezpieczeń 
społecznych nie bierze się pod uwagę diet i zwrotu kosztów wyjazdów zleceniobiorców (co 
zostało wykazane powyżej) – to konsekwentnie wartość tych świadczeń nie stanowi podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Reasumując powyższe, wnioskodawca stwierdza, iż w przypadku, gdy w umowie ze zle-
ceniobiorcą, oprócz wynagrodzenia kwotowego lub prowizyjnego, strony ustaliły wypłatę diet 
do wysokości określonej w przepisach regulujących podróże służbowe pracowników sfery 
budżetowe, to w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym podstawą wymia-
ru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jest jedynie wynagrodzenie określone 
w umowie z wyłączeniem diet i zwrotu kosztów podróży zleceniobiorcy w związku z wykony-
wanymi przez niego czynnościami poza stałym miejscem wykonywania zleconych czynności.

Stanowisko ZUS

(…) Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca 
może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki orga-
nizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania 
przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicz-
nej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w brzmieniu obowiązującym 
od 1 stycznia 2013 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne, 
o których mowa w art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obo-
wiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. 
Natomiast Zakład nie wydaje decyzji w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 powołanej powyżej ustawy – osoby wykonujące pracę na 
podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, 
do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają obo-
wiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
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W myśl art. 18 ust. 3 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi 
przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 199lr. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej określono od-
płatność za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, 
albo prowizyjnie.

Wskazać należy, iż stosownie do art. 353 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę 
cywilnoprawną mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub 
cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 
Natomiast z art. 742 powyższej ustawy wynika, iż dający zlecenie powinien zwrócić przyjmu-
jącemu zlecenie wydatki związane z należytym wykonaniem zlecenia. W związku z powyż-
szym, na zasadzie swobody umów, strony mogą uzgodnić, że zleceniobiorca oprócz wyna-
grodzenia otrzyma również zwrot wydatków poniesionych na wykonanie umowy.

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych za-
sad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860). Według brzmienia § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. Nr 161, 
poz. 1106 z późn. zm.) przepisy § 2–4 tego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio przy 
ustalaniu podstawy wymiaru składek m.in. osób wykonujących pracę na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 
z ustawą Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 powyższego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wy-
łączone są diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości 
określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysłu-
gujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z za-
strzeżeniem pkt 17.

Powyższe wyłączenie ma odpowiednio zastosowanie do zleceniobiorców, jeżeli stosow-
ne postanowienia zawartych z nimi umów lub przepisy odrębne przewidują zwrot należno-
ści na zasadach przewidzianych przepisami dotyczącymi podróży służbowych pracowników 
sfery budżetowej.

Opisane powyżej wyłączenie należności z tytułu zagranicznych podróży w celu wykona-
nia zlecenia z podstawy wymiaru składek, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 
18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie miało w rezultacie zastosowanie do zlecenio-
biorców, dla których stosowne postanowienia zawartych z nimi umów przewidują zwrot tych 
należności na zasadach przewidzianych przepisami dotyczącymi podróży służbowych pra-
cowników sfery budżetowej.

Zasady przyznawania należności z tytułu podróży zarówno krajowych, jak i zagranicz-
nych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. 
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w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub sa-
morządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2013 r. poz. 167) – obowiązujące od 1 marca 2013 r. Warunki wypłaty należności z tytułu po-
dróży służbowej pracownikom spoza sektora budżetowego określa pracodawca w układzie 
zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, a w przypadku ich braku w umowie o pracę. 
Diety i inne należności za czas podróży służbowej – do wysokości określonej w powyższym 
rozporządzeniu – są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Spółka powierzając zleceniobiorcom świad-
czenie usług opiekuńczych i promocyjno-reklamowych wykonywanych w Polsce lub poza 
terytorium Polski, będzie wypłacała wynagrodzenie – określone w umowie kwotowo lub pro-
wizyjnie oraz diety i inne należności w wysokości nie przekraczających diet za dobę podró-
ży ustalonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

W związku z powyższym stanowisko przedstawione we wniosku złożonym dnia 11.07.2013 r. 
stwierdzające, że w sytuacji, gdy z tytułu wykonywania umowy zlecenia oprócz wynagrodze-
nia ustalonego kwotowo lub prowizyjnie zostaną wypłacone diety i zwrócone koszty do wy-
sokości określonej w przepisach regulujących podróże służbowe pracowników sfery bu-
dżetowej – powołanych powyżej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe będzie stanowiło wynagrodzenie określone kwotowo lub prowizyjnie z wyłącze-
niem diet i innych należności związanych z wykonywaniem przez zleceniobiorcę czynności 
opiekuńczych oraz promocyjno – reklamowych na zasadzie podróży służbowych na terenie 
Polski lub poza terytorium Polski, Oddział uznał za prawidłowe.

Jednocześnie, Oddział wskazuje, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy doty-
czące zlecenia, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe tych osób.

W świetle art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedmiotem wydanej 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako państwowej jednostki organizacyjnej pisemnej 
interpretacji może być wyłącznie zakres i sposób zastosowania przepisów, z których wyni-
ka obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpie-
czenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, Oddział nic może potwierdzić czy osoby, 
z którymi Spółka zawrze umowy zlecenia spełniają i będą spełniały warunki do uzyskania 
dokumentu Al. Ponadto, rozstrzygnięcie czy zleceniobiorca wykonując umowę zlecenia poza 
miejscowością, w której znajduje się siedziba zleceniodawcy przebywa w podróży służbo-
wej, nie jest zagadnieniem z zakresu zastosowania przepisów ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych i Zakład nie jest uprawniony do rozstrzygania tej kwestii w trybie art. 10 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (…)
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2.	Koszt	badań	lekarskich	zleceniobiorcy
Koszt	wstępnych	badań	lekarskich	zleceniobiorcy	należy	uwzględnić	w		podstawie	wy-

miaru	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	oraz	ubezpieczenie	zdrowotne	–	interpretacja	
indywidualna	ZUS	o/Gdańsk		z	22	lipca	2013	r.	(sygn.	DI/100000/451/910/2013).

Stan faktyczny

(…)
Wnioskodawca wskazał, iż zamierza zatrudnić na umowę zlecenia zleceniobiorcę, które-

go skieruje na wykonanie wstępnych badań lekarskich.
Na tle powyższego stanu faktycznego wnioskodawca powziął wątpliwość, czy koszt 

wstępnych badań lekarskich zleceniobiorcy poniesionych przez niego w sytuacji gdy:
1.   skierowanie na przeprowadzenie tych badań i ich wykonanie nastąpi przed przystąpie-

niem do wykonywania zadań przewidzianych umową zlecenia;
2.  skierowanie na przeprowadzenie tych badań i ich wykonanie nastąpi po dniu zawarcia 

umowy cywilnoprawnej;
3.   to zleceniobiorca przedstawia zleceniodawcy rachunek z poniesienia kosztów badań le-

karskich, zaś zleceniodawca dokonuje refundacji tych kosztów zleceniobiorcy; powinien 
zostać uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca informuje, iż koszt badań wstępnych stanowi 
przychód zleceniobiorcy osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia.
Zdaniem przedsiębiorcy we wszystkich wyżej opisanych sytuacjach koszt wstępnych ba-

dań lekarskich, na które skierowany zostanie zleceniobiorca podlegać będzie uwzględnieniu 
w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Stanowisko ZUS

(…) Stanowisko przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji 
uznać należy za prawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsię-
biorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki 
organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa-
nia przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicz-
nej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu 
obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których 
mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom 
społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowot-
ne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur 
Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), wstępne, okresowe i kontrolne badania le-
karskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne 
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koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na wa-
runki pracy.

Zwrócić należy przy tym uwagę na fakt, iż wskazane wstępne, okresowe i kontrolne bada-
nia lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy jedynie w sytuacji gdy osobą otrzy-
mującą to świadczenie jest pracownik. W przypadku gdy do poniesienia kosztów tego typu 
badań zobowiązał się zleceniodawca po stronie zleceniobiorcy powstanie z tego tytułu przy-
chód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), 
o czym informuje przedsiębiorca w treści swojego wniosku.

W myśl § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r., Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu 
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowni-
ków u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód, jeżeli w umowie agencyjnej 
lub umowie zlecenia albo innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie 
kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie.

Przychodami na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są w myśl jej art. 4 
pkt 9 przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z ty-
tułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu 
posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub 
tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyj-
nego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytu-
łu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak 
również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy.

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra. Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 12, poz. 860). Według 
nowego brzmienia § 5 ust. 2 cytowanego rozporządzenia przepisy paragrafów 2–4 tego rozpo-
rządzenia stosuje się odpowiednio przy ustaleniu podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe m.in. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywil-
nym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Wśród katalogu wyłączeń przewidzianych prze-
pisami tego rozporządzenia nie znalazły się przychody zleceniobiorców uzyskane w związku 
z poniesieniem przez zleceniodawcę kosztów jego wstępnych badań lekarskich (bez znacze-
nia przy tym jest to, czy skierowanie zleceniobiorcy na przeprowadzenie tego typu badań i fak-
tyczne ich wykonanie nastąpiło przed przystąpieniem do wykonywania czynności w ramach 
umowy zlecenia, czy też po tej dacie; jak również to czy koszty te ponosi zleceniobiorca, zaś 
zleceniodawca rekompensuje mu ich poniesienie po przedstawieniu odpowiedniego rachunku).
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Z powyższego wywieść należy, iż w sytuacji poniesienia przez zleceniodawcę kosztów 
wstępnych badań lekarskich zleceniobiorcy, ich wartość podlega uwzględnieniu w podstawie 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podobnie koszty te będą podlegać włączeniu 
do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z faktu, iż do ustalenia 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy 
określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. 
(art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych – Dz.U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Jednocześnie Zakład informuje, iż w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej nie dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego ze względu na wyłączną 
właściwość w tym zakresie organów podatkowych. Zakład wydaje interpretację w oparciu 
o opis stanu faktycznego przedstawionego przez przedsiębiorcę i związany jest stwierdze-
niem przedsiębiorcy, iż koszt lekarskich, badań wstępnych stanowi przychód zleceniobiorcy 
z tytułu umowy zlecenia. (…) 3b772022-7cf9-4001-ba65-e8fe3f047bbc

VI.		Świadczenia	dla	pracowników	i	osób	
niebędących	pracownikami	w	wybranych	
orzeczeniach	sądów

1.	Należności	za	podróże	służbowe

Należności	przysługujące	za	pracę	wykonywaną	poza	stałym	miejscem	jej	wykonywa-
nia	w	ramach	podróży	służbowych	są	zwolnione	ze	składek	na	ubezpieczenia	społecz-
ne	–	wyrok	Sądu	Apelacyjnego	w	Poznaniu	z	19	czerwca	2013	r.	(sygn.	akt	III	AUa	63/13).

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 25 lipca 2011 r. nr (...), znak (...), zmienioną decyzją z dnia 6 sierpnia 2012 r. 
nr (...), znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P., stwierdził, że niżej wskazany 
przychód osiągnięty przez M. A. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatni-
ka składek: (...) A. S. z siedzibą w U. stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, która wynosi: (…)

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podał, ze płatnik składek pokrył koszty zakwaterowania 
M. A.: w maju 2009 r. w wysokości 983,80 zł; we wrześniu 2009 r. w wysokości 1144,22 zł; w grud-
niu 2009 r. w wysokości 450,66 zł; w październiku 2010 r. w wysokości 358,05 zł. Organ rentowy 
podał, ze na podstawie kontroli płatnika składek ustalono, że płatnik składek w podstawie wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzględnił przychodów osiągniętych 
przez M. A. z tytułu poniesionych przez płatnika składek kosztów zakwaterowania pracowników 
wykonujących pracę na budowach całego kraju. Dokonane wypłaty, zdaniem ZUS, stanowią pod-
stawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyż są przychodem określonym 
w art. 4 pkt- 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W ocenie organu rentowego, skoro 
w przedłożonej umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy określono siedzibę zakładu, 
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teren kraju, to oddelegowanie pracownika do pracy, gdzie pracodawca otrzymał zlecenie i pro-
wadzi roboty (swoją działalność gospodarczą) nie odbywa się w ramach podróży służbowej, lecz 
w ramach zwykłych obowiązków pracowniczych, bowiem pracownik realizuje niewykraczające 
poza warunki umówione przez strony zobowiązanie, jakie przyjął nawiązując stosunek pracy. 
Zdaniem ZUS przychody osiągnięte przez M. A. z tytułu poniesionych przez płatnika składek 
kosztów zakwaterowania pracowników wykonujących pracę na budowach całego kraju nie mogą 
być wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Mając po-
wyższe na uwadze, Oddział ZUS stwierdził, że poniesione przez płatnika koszty zakwaterowania 
M. A., o których mowa w niniejszych decyzjach, stanowią przychód tej osoby z tytułu wykonywa-
nia pracy w ramach stosunku pracy, a w konsekwencji stanowią podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Od powyższej decyzji, w przepisanym trybie i terminie, odwołanie wniósł płatnik składek 
– A. S., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) A. S., domagając się jej uchyle-
nia oraz zasądzenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów procesu, w tym kosztów 
zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu odwołania wskazano, 
że z uwagi na zbyt ogólnikowe wskazanie w umowach o pracę miejsca wykonywania pracy 
należy przyjąć, że miejscem wykonywania pracy jest siedziba pracodawcy, a pracownicy wy-
konywali zadania służbowe na polecenie pracodawcy w ramach podróży służbowej. Nadto 
skarżący podniósł, że organ rentowy nie zbadał, czy i w jakim zakresie przyznane kwoty od-
zwierciedlają rzeczywisty koszt poniesiony przez pracowników.

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wezwał do udziału 
w sprawie w charakterze zainteresowanego M. A., albowiem wynik niniejszego postępowa-
nia dotyczy jego praw i obowiązków.

Decyzją z dnia 25 lipca 2011 r. nr (...), znak (...), Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział 
w P. stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez A. M. z tytułu zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę u płatnika składek: (...) A. S. z siedzibą w U. stanowi podstawę wymia-
ru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, która wynosi: (…)

W uzasadnieniu organ rentowy przywołał argumenty takie jak w uzasadnieniu decyzji 
dot. M. A.. Ponadto wskazał, że płatnik składek pokrył koszty zakwaterowania A. M.: w maju 
2009 r. w wysokości 934,61 zł; w sierpniu 2009 r. w wysokości 455,73 zł; we wrześniu 2009 r. 
w wysokości 104,02 zł; w grudniu 2009 r. w wysokości 450,66 zł.

Od powyższej decyzji, w przepisanym trybie i terminie, odwołanie wniósł płatnik składek 
– A. S., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) A. S. domagając się jej uchyle-
nia oraz zasądzenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów procesu, w tym kosztów 
zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu odwołania wskazano 
argumenty takie jak w odwołaniu od decyzji dot. M. A..

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2012 r. Sad Okręgowy w Poznaniu wezwał do udziału 
w sprawie w charakterze zainteresowanego A. M., albowiem wynik niniejszego postępowa-
nia dotyczy jego praw i obowiązków.

Na rozprawie w dniu 5 czerwca 2012 r. Sąd postanowił połączyć niniejszą sprawę ze spra-
wą o sygn. akt VIII U 3833/11 celem łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia i prowadzić dalej 
pod sygnaturą VIII U 3833/11.
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Wyrokiem z dnia 3833/11, Sąd Okręgowy w Poznaniu Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
1)   oddalił odwołanie od decyzji z dnia 25 lipca 2011 roku Nr (...) znak (...) zmienionej decyzją 

z dnia 6 sierpnia 2012 roku nr (...) znak (...);
2)   zasądził od odwołującego (...) A. S. na rzecz pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

I Oddział w P. kwotę 60 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
3) oddalił odwołanie od decyzji z dnia 25 lipca 2011 roku Nr (...) znak (...);
4)   zasądził od odwołującego (...) A. S. na rzecz pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

I Oddział w P. kwotę 60 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Podstawę rozstrzygnięcia Sądu I instancji stanowiły następujące ustalenia faktyczne i roz-

ważania prawne. 
A. S. prowadzi od 9 grudnia 1985 r. działalność gospodarczą pod nazwą (...) A. S. na pod-

stawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza O. pod 
numerem (...). Siedziba firmy znajduje się w U.. Przedmiotem prowadzonej przez odwołujące-
go działalności jest m.in. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych. Budowy, które prowadzi (...) wykonywane są na obszarze całego kraju. 

Odwołujący do wykonywania usług we wskazanym powyżej zakresie zatrudnia pracow-
ników. Zatrudnieni przez odwołującego pracownicy świadczą pracę na terenie całego kraju. 
W umowach o pracę, bądź aneksach do umów o pracę zawieranych przez odwołującego 
z pracownikami zajmującymi się wykonywaniem robót instalacyjnych wskazywano, że miej-
scem wykonywania pracy jest siedziba zakładu i teren kraju.

Od 1 lipca 2005 r. w (...) obowiązuje Regulamin Wynagradzania, z którego wynika, że w ra-
zie odbywania podróży służbowej z polecenia pracodawcy, na terenie kraju lub poza jego 
granicami pracownikowi przysługują świadczenia przewidziane w obowiązujących odręb-
nych przepisach.

Prowadzący działalność gospodarczą A. S. zawarł umowy o pracę, obejmujące sporny 
w niniejszej sprawie okres m.in. z następującymi osobami:
1.  M. A. – umowa o pracę zawarta w dniu 04.09.2006 r. na czas nieokreślony. Na mocy tej 

umowy M. A. został zatrudniony od dnia 04.09.2006 r. w pełnym wymiarze czasu pracy 
jako pracownik fizyczny. Jako miejsce wykonywania pracy wskazano: siedzibę zakładu, 
teren kraju. Aneksem z dnia 01.01.2008 r. do umowy o pracę zmieniono umowę o pracę 
w zakresie warunków wynagradzania

2.   A. M. – umowa o pracę zawarta w dniu 03.09.2008 r. do 30.11.2008 r. na czas określony, 
a od 01.12.2008 r. na czas nieokreślony. Na mocy tej umowy A. M. został zatrudniony w peł-
nym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownika fizycznego. Jako miejsce wykony-
wania pracy wskazano: siedzibę zakładu, teren kraju. Aneksem do umowy o pracę z dnia 
01.01.2008 r. zmieniono umowę o pracę w zakresie warunków wynagradzania. Stosunek 
pracy ustał w dniu 18.10.2010 r.
M. A. wykonywał pracę na budowach:
■■  w maju 2009 r. w T. przez 20 dni,
■■  we wrześniu 2009 r. w R. przez 22 dni,
■■  w grudniu 2009 r. w B. przez 14 dni,
■■  w październiku 2010 r. w K. przez 21 dni.
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A. M. wykonywał pracę na budowach:
■■  w maju 2009 r. w T. przez 19 dni,
■■  w sierpniu 2009 r. w J. przez 11 dni,
■■  we wrześniu 2009 r. w R. przez 2 dni,
■■  w grudniu 2009 r. w B. przez 14 dni

Miesięczne koszty zakwaterowania pracowników w czasie ich pobytu na budowach wy-
niosły dla poszczególnych zainteresowanych:

1. M. A.:
■■  w maju 2009 r. – 983,80 zł,
■■  we wrześniu 2009 r. – 1144,22 zł,
■■  w grudniu 2009 r. – 450,66 zł,
■■  w październiku 2010 r. – 358,05 zł.

2. A. M.:
■■  w maju 2009 r.- 934,61 zł,
■■  w sierpniu 2009 r. – 455,73 zł
■■  we wrześniu 2009 r. – 104,02 zł,
■■  w grudniu 2009 r. – 450,66 zł.

Zainteresowani otrzymywali wynagrodzenie za pracę w następujących wysokościach -bez 
uwzględnienia kosztów zakwaterowania:

1. M. A.:
■■  za maj 2009 r. w kwocie 2331,60 zł brutto,
■■  za wrzesień 2009 r. w kwocie 2691,78 zł brutto,
■■  za grudzień 2009 r. w kwocie 2356,40 zł brutto,
■■  za październik 2010 r. w kwocie 2731,05 zł brutto.

2. A. M.:
■■  za maj 2009 r. w kwocie 2083,65 zł brutto,
■■  za sierpień 2009 r. w kwocie 1470,30 zł brutto,
■■  za wrzesień 2009 r. w kwocie 1794,38 zł brutto,
■■  za grudzień 2009 r. w kwocie 1600,80 zł brutto.

Zainteresowani głównie pracowali na budowach. Jeśli pracowali w siedzibie firmy to były 
to tylko prace przygotowawcze – przygotowanie sprzętu i armatury do wykonania kolejnego 
zadania na budowie, przegląd maszyn i usuwanie ich usterek. Z natury rzeczy w siedzibie 
firmy możliwe było tylko przygotowanie do prowadzenia budów, które firma wykonywała na 
terenie całego kraju. Zainteresowani nie otrzymywali pisemnych poleceń wyjazdu, tylko ustne 
– wydawane przez kierownika budowy. Obecność pracownika na budowie była potwierdzana 
codziennie jego podpisem w karcie pracy. Odwołujący pokrywał koszty noclegów zaintere-
sowanych wykonujących pracę na budowach na terenie kraju, rozliczając się bezpośrednio 
z hotelem. Zapewniał także zainteresowanym wyżywienie w postaci śniadań i obiadokolacji, 
a także dojazd na budowę i powrót do domu. Z tytułu wykonywania prac poza siedzibą firmy 
zainteresowani nie otrzymywali żadnych diet ani dodatkowego wynagrodzenia.

W okresie od stycznia 2009 r. do października 2010 r. płatnik składek (...) A. S. w podsta-
wie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zainteresowanych nie uwzględnił kosztów 
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zakwaterowania pokrytych przez pracodawcę. Rozliczenia kosztów zakwaterowania doko-
nał organ rentowy poprzez podzielenie wydatków odwołującego na koszty zakwaterowania 
w danym miesiącu i miejscu przez ilość pracowników za które te koszty poniósł i dni pobytu 
(tzw. osobodoby). Następnie koszt jednej osobodoby pomnożył przez ilość dni jakie dana 
osoba na tej budowie przebywała.

Odwołujący poniósł z tytułu zakwaterowania pracowników następujące koszty:
■■  w maju 2009 r. w kwocie 5607,48 zł. (T.).
■■  w sierpniu 2009 r. w kwocie 17.069,16 zł. (J.)
■■  we wrześniu 2009 r. w kwocie 14.979,44 zł. (R.)
■■  w grudniu 2009 r. w kwocie 1.352,00 zł. (B.)
■■  w październiku 2010 r. w kwocie 7.228,97 zł. (K.)

W maju 2009 r. na budowie w T. przebywało 9 osób (114 osobodób), koszt jednej osobo-
doby wynosił 49,19 zł Zainteresowany A. przebywał na tej budowie 20 dni, koszt jego zakwa-
terowania wyniósł 983,80 zł (20x49,19). Zainteresowany M. przebywał na tej budowie 19 dni, 
koszt jego zakwaterowania wyniósł 934,61 zł.

W sierpniu 2009 r. na budowie w J. przebywały 24 osoby (412 osobodób), koszt jednej 
osobodoby wynosił 41,43 zł. Zainteresowany M. przebywał na tej budowie 11 dni, koszt jego 
zakwaterowania wyniósł 455,73 zł (11 x 41,43).

We wrześniu 2009 r. na budowie w R. przebywało 31 osób (288 osobodób), koszt jednej 
osobodoby wyniósł 52,01 zł. Zainteresowany M. przebywał na tej budowie przez 2 dni, koszt 
jego zakwaterowania wyniósł 104,02 zł (2 x 52,01). Zainteresowany A. przebywał na tej bu-
dowie 22 dni, koszt jego zakwaterowania wyniósł 1144,22 zł (22 x 52,01).

W grudniu 2009 r. na budowie w B. przebywały 3 osoby (42 osobodoby), koszt jednej oso-
bodoby wyniósł 32,19 zł. Zainteresowany A. przebywał na tej budowie 14 dni, koszt jego za-
kwaterowania wyniósł 450,66 zł (14 x 32,19 zł). Zainteresowany M. przebywał na tej budowie 
również 14 dni i koszt jego zakwaterowania wyniósł kwotę 450,66 zł (14x32,19 zł).

W październiku 2009 r. na budowie w K. przebywały 23 osoby (424 osobodoby), koszt jed-
nej osobodoby wyniósł 17,05 zł. Zainteresowany A. przebywał na tej budowie 21 dni, koszt 
jego zakwaterowania wyniósł 358,05 zł (21 x 17,05).

Zaskarżonymi decyzjami organ rentowy określił wysokość podstawy wymiaru składek 
zainteresowanych: M. A. i A. M., na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wy-
padkowe ustalając, że od kwot stanowiących koszty zakwaterowania należało odprowadzić 
składki na te ubezpieczenia.

Podstawa wymiaru składek zainteresowanego M. A. wyniosła:
■■  w maju 2009 r. kwotę 3315,40 zł (2331,60 zł wynagrodzenia + 983,80 zł kosztów 

zakwaterowania),
■■  we wrześniu 2009 r. kwotę 3836 zł (2691,78 zł wynagrodzenia + 1144,22 zł kosztów 

zakwaterowania),
■■  w grudniu 2009 r. kwotę 2807,06 zł (2356,40 zł wynagrodzenia + 450,66 zł kosztów 

zakwaterowania),
■■  w październiku 2010 r. kwotę 3089,10 zł (2731,05 zł wynagrodzenia + 358,05 zł kosztów 

zakwaterowania).
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Podstawa wymiaru składek zainteresowanego A. M. wyniosła:
■■  w maju 2009 r. kwotę 3018,26 zł (2083,65 zł wynagrodzenia + 934,61 kosztów 

zakwaterowania), 
■■  w sierpniu 2009 r. kwotę 1926,03 zł (1470,30 zł wynagrodzenia + 455,73 zł kosztów 

zakwaterowania),
■■  we wrześniu 2009 r. kwotę 1898,40 zł (1794,38 zł wynagrodzenia + 104,02 zł kosztów 

zakwaterowania), 
■■  w grudniu 2009 r. kwotę 2051,46 zł (1600,80 zł wynagrodzenia + 450,66 zł kosztów 

zakwaterowania).
Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie dokumentów zgromadzo-

nych w aktach ZUS oraz dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, a także zeznań 
świadka D. K. i zeznań zainteresowanych: M. A. i A. M..

Mając powyższe na uwadze oraz przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ube-
zpieczeń społecznych (Dz.U.98.137.887 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania postawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U.98.161.1106 z późn. zm.) oraz 
przepisy ustawy Kodeks pracy, Sąd I instancji stwierdził, że odwołanie jest bezzasadne. Sąd 
podkreślił, że istotne w sprawie było ustalenie według legalnej definicji ustawowej, czy zain-
teresowani odbywali podróże służbowe. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego 
w tym zakresie, Sąd I instancji stwierdził, że odwołujący nie odbywali podróży służbowych. 
Sąd ustalił bowiem bezspornie, że zainteresowani swoje obowiązki pracownicze wykonywał 
wyłącznie poza siedzibą pracodawcy (na budowach na terenie całego kraju), a zatem ich 
wyjazdy nie mogą być traktowane jako podróże służbowe.

Wskazując na powyższe Sąd I instancji na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. oddalił odwoła-
nia, o czym orzekł w pkt.1 i 3 sentencji wydanego wyroku.

Powyższy wyrok w całości apelacją z dnia 20 listopada 2012 r. zaskarżył płatnik składek 
A. S.. 

Apelujący zarzucił Sądowi I instancji:
1)   naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 późn. zm.) poprzez uz-
nanie, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, choro-
bowe i wypadkowe stanowi przychód osiągnięty przez zainteresowanych z tytułu po-
krywania przez pracodawcę kosztów zakwaterowania w czasie odbywania podróży 
służbowych.

2)  naruszenie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt.9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sy-
stemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 
późn. zm.) w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 
grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106) poprzez uznanie, że 
pokrywanie przez pracodawcę kosztów zakwaterowania pracowników stanowi przy-
chód, który podlega uwzględnieniu przy obliczaniu składek na ubezpieczenie emery-
talne i rentowe



TEMAT MIESIĄCA 97

www.snp.infor.pl Sposób na płace nr 9(48) 

3)  naruszenie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U., Nr 80, poz. 350) poprzez uznanie, że pokrywanie przez pracodawcę 
kosztów zakwaterowania pracowników stanowi przychód w rozumieniu tego przepisu

4)  naruszenie art. 77 5 § 1 kodeksu pracy poprzez uznanie, że wykonywanie przez pracow-
ników obowiązków pracowniczych poza siedzibą pracodawcy nie stanowiły wyjazdów 
służbowych,

5)  naruszenie art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego poprzez brak wszechstronnego roz-
ważenia materiału dowodowego w sprawie i jego błędną ocenę poprzez przyjęcie, że po-
krywane przez pracodawcę koszty zakwaterowania pracowników powinny stanowić pod-
stawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

6)  naruszenie art. 227 kodeksu postępowania cywilnego poprzez oddalenie przez Sąd wnio-
sku dowodowego zgłoszonego przez odwołującego o dopuszczenie i przeprowadzenie 
dowodu z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości.
Wskazując na powyższe, apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w całości po-

przez uwzględnienie odwołania, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i prze-
kazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz uwzględnienie kosztów 
sądowych w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Na rozprawie w dniu 19 czerwca 2013 r. pełnomocnik organu rentowego wniósł o oddale-
nie apelacji oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje. 
Sąd Apelacyjny stwierdza, że zarzuty apelacji są bezzasadne, a zatem należało ją oddalić.
W pierwszej kolejności przytoczyć należy przepisy prawa materialnego mające zastoso-

wanie w sprawie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz.U. z 2009 r., nr 205, póz.1585) podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. l pkt 1 (czyli pracowni-
ków) stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 
pkt 5 i ust. 12. Z kolei z treści art. 4 pkt 9 cyt. ustawy wynika, iż przychodem są przychody 
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu rn.in. 
zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2000 r., nr 14, póź. 176) ustawodawca określił co należy rozumieć pod pojęciem przy-
chodu ze stosunku pracy – za przychód uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne 
oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło 
finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wyna-
grodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wy-
korzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry 
ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość 
innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Na podstawie art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostało w dniu 18 grud-
nia 1998 r. wydane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegó-
łowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
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(Dz.U. nr 161 póz.1106 ze zm.). W § 1 tego rozporządzenia powtórzono, że 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 stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli bez wynagrodzenia za 
czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaź-
ną oraz zasiłków. Z kolei w § 2 tego rozporządzenia wskazano, które przychody nie stano-
wią podstawy wymiaru składek. W ten sposób podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. 
przychody w postaci:
15)  diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określo-

nej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługu-
jących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju,

16)  część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, 
z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy – w wysokości równowar-
tości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy 
dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym 
zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę 
wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,

W myśl z art. 775 § 1 k.p. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie 
służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym 
miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Trafnie wskazywał Sąd I instancji, że dla oceny zasadności zaskarżonych decyzji istot-
ne jest ustalenie czy zainteresowani w spornych okresach wymienionych w zaskarżonej 
decyzji odbywali podróże służbowe w rozumieniu art. 775 k.p. Sąd Apelacyjny wskazuje 
na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2001 r., sygn. akt I PKN 424/00, w którym pod-
niesiono, że dla oceny czy mamy do czynienia z podróżą służbową istotne jest ustalenie 
miejsca początkowego podróży, zwłaszcza w sytuacji, gdy pracownik ma określone stałe 
miejsce wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy. W takim przypadku tylko wtedy 
mamy do czynienia z podróżą służbową, gdy pracodawca zleci pracownikowi wykonywa-
nie pracy poza miejscem stałego wykonywania pracy. Jest to zgodne z wykładnią przed-
stawioną w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 19 października 1988 r., sygn. akt III 
PZP 10/88 (publ. OSP 1988 r. z.10, poz. 311), według której pracownicy przedsiębiorstw 
budowlano – montażowych, wykonujący pracę na budowach zlokalizowanych poza miej-
scowością stanowiącą siedzibę zakładu pracy i dojeżdżający do tej pracy oraz powraca-
jący z niej codziennie do miejsca zamieszkania, nie mają prawa do diet przewidzianych 
w uchwale nr 90 Rady Ministrów, z dnia 27 kwietnia 1973 r., w sprawie diet i innych należ-
ności za czas podróży służbowych na obszarze kraju (jednolity tekst: M.P. z 1981 r. Nr 14, 
poz. 106 ze zm.). Wykładnia ta o tyle zachowała aktualność, że wówczas obowiązujące 
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przepisy wyraźnie nawiązywały w definicji podróży służbowej do siedziby pracodawcy. Za 
prawidłowością przedstawionej wykładni (poza argumentami Sądu II instancji) przemawia 
nadto odwołanie się do definicji podróży służbowej zawartej w przepisach dotyczących 
podróży na obszarze kraju (zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierp-
nia 1990 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze 
kraju, M.P. Nr 32, poz. 257 ze zm.; zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących 
pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, M.P. Nr 39, poz. 387 ze zm.; 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie za-
sad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju, Dz.U. Nr 69, poz. 454 ze zm.). Według jednobrzmiących § 1 
ust. 2 tych aktów podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez praco-
dawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w termi-
nie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu służbowego. Wykładnię, że dla definicji po-
dróży służbowej istotne jest wykonywanie zadania poza miejscowością, w której znajduje 
się stałe miejsce pracy pracownika, a nie tylko poza siedzibą pracodawcy, potwierdza no-
welizacja Kodeksu pracy dokonana ustawą, z dnia 22 grudnia 2000 r., o zmianie niektórych 
upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz.U.00.120.1268). Dodano nią nowy art. 775 k.p., w którym stwierdza się (§ 1), że 
pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejsco-
wością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przy-
sługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową.

Wskazania do oceny zaistnienia podróży służbowej zawarł także Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 4 października 2005 r., sygn. akt K 36/03. Podnosił mianowicie w uzasad-
nieniu swego rozstrzygnięcia, że podróż służbowa określana jest jako wykonywanie zada-
nia służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza 
stałym miejscem pracy, w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę. Na podstawie 
obecnych przepisów pracownikowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów przejazdów, do-
jazdów, noclegów i innych udokumentowanych wydatków.

Odnosząc powołane rozważania do stanu faktycznego sprawy, który zdaniem Sądu 
Apelacyjnego po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym nie budzi wątpliwości, 
stwierdzić należy, że zainteresowani nie odbywali podróży służbowych zgodnie z legalną 
definicją „podróży służbowej”. Sąd Okręgowy trafnie podniósł, że cały okres zatrudnienia 
zainteresowanych w odwołującej spółce przypadł wyłącznie na pracę na terenie budów poza 
miejscem siedziby płatnika/pracodawcy. Nie może być zatem mowy o podróżach służbo-
wych zatrudnionych pracowników.

Mając na względzie całość przywołanej argumentacji Sąd Apelacyjny, na podstawie 
art. 385 k.p.c., orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji niniejszego wyroku. (…)

2.	Ubezpieczenie	od	następstw	nieszczęśliwych	wypadków
Koszt	ubezpieczenia	od	następstw	nieszczęśliwych	wypadków	ponoszony	za	pracowni-

ków	i	osoby	zatrudnione	na	innej	podstawie,	nie	są	zwolnione	ze	składek	na	ubezpieczenia	
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społeczne	–	wyrok	Sądu	Apelacyjnego	w	Poznaniu	z	25	kwietnia	2013	r.	(sygn.	akt	III	AUa	
1424/12).

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 28 marca 2012 r. nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. 
stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez J. K. z tytułu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracę u płatnika składek: (...) S. A. z siedzibą w B. stanowi podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i zdrowotne: (…)

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podał, że w toku przeprowadzonej kontroli usta-
lono, że płatnik składek w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we J. K. nie uwzględnił kwoty opłaconych składek z tytułu umów ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków w kwocie 76,92 zł. Ustalenia kontroli wykazały, że płatnik skła-
dek zawierał z (...) S.A. umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na 
rzecz pracowników. Umowy zawarte przez płatnika składek były umowami bezimiennymi, 
zawartymi dla wszystkich pracowników bez względu na rodzaj zajmowanego stanowiska. 
Umowy nie określały imiennie pracowników oraz zajmowanych stanowisk. Płatnik składek 
w toku kontroli sporządził wykaz osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach 
wraz z okresem ich zatrudnienia, co pozwoliło na ustalenie wysokości kosztu składki za 
danego pracownika. Wysokość składki została obliczona w ten sposób, że kwotę należ-
nej składki podzielono przez ilość pracowników objętych działaniem ubezpieczeniowym 
polisy zawartej na dany

okres. Spółka w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pra-
cowników nie uwzględniła opłaconych przez pracodawcę składek z tytułu zawartych umów. 
W ocenie Oddziału kwoty te stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe, gdyż są przychodem określonym w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Powyższą decyzję w przepisanym trybie i terminie zaskarżył płatnik składek – (...) SA, za-
rzucając jej błędy w ustaleniach faktycznych skutkujące uznaniem, że opłacona przez odwo-
łującego składka od zawartej z (...) S.A. umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków stanowi przychód osiągnięty przez zainteresowaną oraz naruszenie prawa pro-
cesowego poprzez uniemożliwienie prawidłowego i pełnego odniesienia się przez odwołu-
jącego do stanowiska organu.

Na podstawie takich samych przepisów i z takim samym uzasadnieniem Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych I Oddział w P. wydał kolejne decyzje dotyczące pracowników płatnika.

Decyzją z dnia 28 marca 2012 r. nr (...), znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział 
w P. stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez M. M. z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę u płatnika składek: (...) S. A. z siedzibą w B. stanowi podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubez-
pieczenie zdrowotne, która wynosi: (…).

Od powyższej decyzji nr (...) odwołał się także płatnik składek, powołując argumenty, ta-
kie jak w odwołaniu od decyzji nr (...) dotyczącej J. K..Sprawa z odwołania (...) S.A. z siedzi-
bą w B. od decyzji nr (...) została zarejestrowana pod sygn. VIII U 2233/12.
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Decyzją z dnia 28 marca 2012 r. nr (...), znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział 
w P. stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez P. M. z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę u płatnika składek: (...) S. A. z siedzibą w B. stanowi podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubez-
pieczenie zdrowotne, która wynosi: (…).

Od powyższej decyzji nr (...) odwołał się także płatnik składek, powołując argumenty, ta-
kie jak w odwołaniu od decyzji nr (...) dotyczącej J. K..Sprawa z odwołania (...) S.A. z siedzi-
bą w B. od decyzji nr (...) została zarejestrowana pod sygn. VIII U 2234/12.

Decyzją z dnia 28 marca 2012 r. nr (...), znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział 
w P. stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez E. M. z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę u płatnika składek: (...) S. A. z siedzibą w B. stanowi podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubez-
pieczenie zdrowotne, która wynosi: (…)

Od powyższej decyzji nr (...) odwołał się także płatnik składek, powołując argumenty, ta-
kie jak w odwołaniu od decyzji nr (...) dotyczącej J. K.. Sprawa z odwołania (...) S.A. z siedzi-
bą w B. od decyzji nr (...) została zarejestrowana pod sygn. VIII U 2286/12.

Decyzją z dnia 28 marca 2012 r. nr (...), znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział 
w P. stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez P. N. z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę u płatnika składek: (...) S. A. z siedzibą w B. stanowi podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubez-
pieczenie zdrowotne, która wynosi: (…)

Od powyższej decyzji nr (...) odwołał się także płatnik składek, powołując argumenty, ta-
kie jak w odwołaniu od decyzji nr (...) dotyczącej J. K..Sprawa z odwołania (...) S.A. z siedzi-
bą w B. od decyzji nr (...) została zarejestrowana pod sygn. VIII U 2288/12.

Sprawy z odwołań od decyzji nr (...), (...), (...), (...) zostały połączone do wspólnego rozpo-
znania i rozstrzygnięcia z niniejszą sprawą.

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2012 r. Sąd wezwał do udziału w sprawie charakterze za-
interesowanych: J. K., M. M., P. M., E. M., P. N..

Wyrokiem z dnia 2.10.2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził, że:
–  zmienia decyzję nr (...) i stwierdza, że kwoty wskazane w tej decyzji nie stanowią podstawy 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz 
ubezpieczenie zdrowotne J. K. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płat-
nika składek: (...) S.A. 

–  zmienia decyzję nr (...) i stwierdza, że kwoty wskazane w tej decyzji nie stanowią podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe 
oraz ubezpieczenie zdrowotne M. M. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
u płatnika składek: (...) S.A. 

–  zmienia decyzję nr (...) i stwierdza, że kwoty wskazane w tej decyzji nie stanowią podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe 
oraz ubezpieczenie zdrowotne P. M. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
u płatnika składek: (...) S.A. 
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–  zmienia decyzję nr (...) i stwierdza, że kwoty wskazane w tej decyzji nie stanowią podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe 
oraz ubezpieczenie zdrowotne E. M. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
u płatnika składek: (...) S.A. 

–  zmienia decyzję nr (...) i stwierdza, że kwoty wskazane w tej decyzji nie stanowią podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz 
ubezpieczenie zdrowotne P. N. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płat-
nika składek: (...) S.A. 

–  zasądza od pozwanego na rzecz odwołującego kwotę 300 zł tytułem zwrotu kosztów za-
stępstwa procesowego.
U podstaw powołanego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia faktyczne i rozważa-

nia prawne:
(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. powstała w 2011 r. z przekształcenia spółki (...) sp. 

z o.o. i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (...). Przedmiotem 
działalności spółki jest m.in. sprzedaż części i akcesoriów samochodowych oraz innych ar-
tykułów i wyrobów.

W spółce (...) byli zatrudnieni zainteresowani:
J. K. (od 6.01.2009 r. do 5.04.2009 r.)
M. M. (od 24.09.2008 r. do 15.11.2008 r.)
P. M. (od 2.06.2008 r. do 3.07.2008 r.)
E. M. (od 8.11.201 Or. do 31.01.2011 r.)
P. N. (od 3.06.2008 r. do 18.08.2008 r.).
W okresie objętym zaskarżoną decyzją płatnik składek zawierał z Towarzystwem (...) S.A. 

roczne umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz pracowników 
oraz osób współpracujących ze spółką na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowy za-
warte przez płatnika były umowami bezimiennymi. Każdorazowo były zawierane dwie umowy 
– dla dwóch grup ubezpieczonych, w zależności od prawdopodobieństwa spowodowania 
przez pracownika zdarzenia rodzącego obowiązek odszkodowawczy związany z zajmowa-
nym w spółce stanowiskiem (pracownicy mobilni: przedstawiciele handlowi, kierowcy oraz 
pozostali pracownicy: administracyjni, magazynowi).

Umowa dotycząca zainteresowanych: J. K., M. M., P. M., P. N. obejmowała zgodnie z po-
lisą nr (...) okres ubezpieczenia od 13.06.2008 r. do 12.06.2009 r. Suma ubezpieczenia wynio-
sła 20.000 zł, a należna składka (opłacona w dniu 19.06.2008 r.) 12.000 zł. Zgodnie z treścią 
polisy ubezpieczonymi byli pracownicy administracyjni, magazynowi, handlowcy itp. W po-
lisie wskazano też liczbę ubezpieczonych objętych polisą (130 osób na umowę o pracę + 
30 osób zatrudnionych w innej formie). W przypadku łącznego wzrostu zatrudnienia ponad 
20% ubezpieczający był zobowiązany doubezpieczyć grupę w terminie 30 dni, licząc od dnia 
w którym łączna liczba zatrudnionych przekroczyła 120% stanu zatrudnienia z dnia zawarcia 
umowy ubezpieczenia.

Umowa dotycząca zainteresowanego E. M. obejmowała zgodnie z polisą nr (...)- (...) okres 
ubezpieczenia od 13.06.2010 r. do 12.06.2011 r. Suma ubezpieczenia wyniosła 30.000 zł, a na-
leżna składka (opłacona w dniu 25.06.2010 r.) 6.000 zł. Zgodnie z treścią polisy ubezpieczonymi 
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byli przedstawiciele handlowi, kierowcy, pracownicy mobilni. W polisie wskazano też liczbę 
ubezpieczonych objętych polisą (30 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub 
w innej formie zatrudnienia). W przypadku łącznego wzrostu zatrudnienia ponad 20% ubez-
pieczający był zobowiązany ubezpieczyć grupę w terminie 30 dni, licząc od dnia w którym 
łączna liczba zatrudnionych przekroczyła 120% stanu zatrudnienia z dnia zawarcia umowy 
ubezpieczenia.

W dniu zawierania umowy w polisie zapisywano szacunkową liczbę ubezpieczonych. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmowała każdego ubezpieczonego od dnia zatrudnienia do 
dnia zwolnienia, przy czym bez względu na okres zatrudnienia każdy był (w razie wystąpie-
nia nieszczęśliwego wypadku) uprawniony do otrzymania świadczenia w takim samym za-
kresie i takiej samej wysokości.

W okresach objętych decyzjami płatnik zatrudniał też pracowników na podstawie mów 
zlecenia, których liczba była zmienna i wynikała sezonowości pracy.

Płatnik składek nie wliczył do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
opłaconych przez pracodawcę składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków.

Zaskarżonymi decyzjami pozwany organ rentowy stwierdził, że przychód osiągnięty przez 
zainteresowanych w postaci kwot opłaconych składek z tytułu umów ubezpieczenia na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość 
składki została obliczona poprzez podzielenie kwoty składki przez ilość pracowników w cza-
sie trwania umowy ubezpieczenia.

Wyliczenia organu rentowego nie uwzględniały tego, że ochroną ubezpieczeniową były 
również objęte osoby współpracujące ze spółką np.K. N. i zatrudnione na podstawie umów 
zlecenia jak i tego, że niektóre osoby przestały pracować w spółce przed zakończeniem 
okresu obowiązywania polisy i zostały zatrudnione po miesiącu, w którym wykupiono polisę.

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie: dokumentów zawartych 
w aktach niniejszej sprawy, w tym odpisu KRS (k.4–6), wyjaśnień organu rentowego (k.34–35), 
dokumentów znajdujących się w aktach spraw: VIII U 2233/12, VIII U 2234/12, VIII U 226/12, 
VIII U 2288/12, w aktach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr (...), (...), (...), (...), (...) oraz ze-
znań prezesa zarządu odwołującej spółki (...) (k.29–29v) i zeznań świadków: P. W. (k.28v-29), 
K. N. (k.63–64).

Sąd uznał za wiarygodne dowody z dokumentów zgromadzone w aktach sprawy, albo-
wiem nie budziły one zastrzeżeń Sądu, nie były one kwestionowane przez strony, a Sąd nie 
znalazł podstaw, aby czynić to z urzędu. Sąd przyjął też, że kserokopie dokumentów zło-
żonych i zgromadzonych w sprawie są prawdziwe i wiarygodne. Nie ma podstaw do ich za-
kwestionowania z urzędu, a żadna ze stron nie podniosła zarzutu ich nieprawdziwości, co 
pozwoliło na potraktowanie, tychże kserokopii jako dowodów pośrednich na istnienie doku-
mentów o treści im odpowiadającej.

Za wiarygodne Sąd uznał także zeznania świadków P. W. i K. N.. Świadkowie w logiczny 
i precyzyjny sposób opisali okoliczności związane z zawieraniem i obowiązywaniem spornych 
umów ubezpieczenia. Z uwagi na pełnione przez świadków funkcje w odwołującej spółce 
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i wiedzę w zakresie będącym przedmiotem sporu ich zeznania przyczyniły się do ustalenia 
stanu faktycznego niniejszej sprawy. Nadto pomiędzy tymi zeznaniami nie występują istotne 
sprzeczności, wzajemnie się one uzupełniają, tworząc jedną całość.

Sąd dał również wiarę zeznaniom prezesa zarządu odwołującej spółki (...), uznając je za 
spójne i konsekwentne.

Sąd pominął natomiast dowód z przesłuchania zainteresowanych oraz świadka M. S., 
uznając, że okoliczności niniejszej sprawy zostały już dostatecznie wyjaśnione. Zeznania 
tych osób nie mogły mieć wpływu na ustalenie zasadności oskładkowania polis.

W tak ustalonym stanie faktycznym przywołano następujące rozważania prawne:
Przedmiot sporu w niniejszej sprawie sprowadzał się do oceny, czy organ rentowy za-

sadnie ustalił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zainteresowanych: 
J. K., M. M., P. M., E. M., P. N. wliczając do podstawy wymiaru tych składek kwoty opłaco-
nych przez pracodawcę składek z tytułu umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust 1 i art. 12 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalne-
mu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi, zgodnie 
z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przychód, o którym 
mowa w art. 4 pkt 9 ustawy, tj. przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia m.in. w ramach stosunku pracy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadko-
we stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rento-
we (art. 20 ust 1 ww. ustawy).

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy-
chodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna 
świadczeń w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródła finansowania tych wy-
płat i świadczeń, a w szczególności „wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godzi-
ny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 
i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a po-
nadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieod-
płatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

Wyliczenie przychodów ze stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu nie jest wy-
czerpujące, na co wskazuje sformułowanie „w szczególności”.

W myśl § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe 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 stosunku pracy”, z za-
strzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz § 2 tego rozporządzenia.
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W § 2 tego rozporządzenia wskazano przychody, które nie stanowią podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne. W katalogu tych przychodów nie wskazano na polisy 
od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Problemem do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie – jak naprowadzał sąd – pozostawa-
ło w pierwszej kolejności ustalenie, czy koszty opłacania na rzecz pracowników składek na 
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków stanowią świadczenia rodzące obo-
wiązek odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

W ocenie Sądu co do zasady pracodawcy, którzy opłacają na rzecz pracowników skład-
ki z tytułu umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zobowiązani są od 
tego przychodu uiścić składki na ubezpieczenia społeczne. Powyższe stwierdzenie odnosi 
się również do składek opłacanych przez pracodawcę z tytułu zawarcia umów grupowego 
ubezpieczenia.

W tym zakresie wskazano na wyrok NSA z dnia 30.07.2009 r., sygn. II FSK 506/08, w któ-
rym Sąd ten orzekł, że w przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy ubezpieczenia na 
rzecz pracownika, umowa ta skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z tytułu innych 
nieodpłatnych świadczeń, w rozumieniu ań.12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) 
w momencie zapłacenia składki (wykupienia polisy ubezpieczeniowej). Wartość pieniężną 
tego świadczenia stanowi cena zapłaconej składki (wykupionej polisy ubezpieczeniowej). 
W uzasadnieniu tego wyroku wskazano, że w przypadku usług, bo do takich niewątpliwie 
należą nieodpłatne świadczenia z tytułu ubezpieczenia, chodzi o usługi, które muszą być 
wykonane na rzecz podatnika, a nie usługi które dopiero w przyszłości zostaną zrealizowa-
ne. W związku z tym w przypadku ubezpieczenia jako innego nieodpłatnego świadczenia 
przychód zostanie otrzymany już w momencie rozpoczęcia ochrony przez zakład ubezpie-
czeń. Świadczeniem wzajemnym zakładu ubezpieczeń spełnianym w zamian za uiszczaną 
składkę nie jest odszkodowanie w ubezpieczeniach majątkowych bądź suma ubezpieczenia 
w ubezpieczeniach osobowych, a ponoszenie ryzyka ich wypłaty, czyli zapewnienie ochro-
ny ubezpieczeniowej.

Sąd przywołał także treść uchwały pełnego składu Izby Finansowej Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 24.10.2011 r., II FPS 7/10, ONSAiWSA z 2012 r. nr 1 poz. 1, doty-
czącej opodatkowania wykupionych przez pracodawcę świadczeń medycznych, ale zawie-
rającej rozważania istotne również na gruncie niniejszej sprawy. W uchwale tej Naczelny Sąd 
Administracyjny stanął na stanowisku, że wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń 
medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych 
na podstawie ań.21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowią dla pracowni-
ków, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu ań.12 ust. 1 
wymienionej ustawy.

Uzyskanie prawa do świadczeń medycznych w ramach wykupionego prywatnie pakietu 
opłaca pracodawca uprawnionych pracowników. Prawo do świadczeń medycznych, stano-
wiące istotę powszechnego jak i prywatnego określonego rodzaju ubezpieczenia zdrowotne-
go posiada więc niewątpliwie możliwą do wymiernego określenia wartość finansową. Źródłem 
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ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu zakupienia pakietu usług medycznych 
może być cena zakupu pakietu: skalkulowana i umówiona w relacji do zawartości pakietu (ro-
dzaju oraz ilości usług medycznych) a także liczby jego beneficjentów. Cena zakupu przez 
pracodawcę pakietu usług medycznych stanowi punkt odniesienia ustalenia wartości świad-
czenia otrzymanego przez jednostkowych uprawnionych. Podział tej ceny w relacji do każ-
dego ze wszystkich należących do zbioru uprawnionych stanowić może ustalenie wartości 
nieodpłatnego świadczenia przypadającego na poszczególnego uprawnionego, dokonane 
jest bowiem według, czyli w odniesieniu do, ceny zakupu pakietu.

Powyższe stanowiło o zmianie zaskarżonych decyzji w myśl art.47714 §2 k.p.c. 
Apelację od powołanego orzeczenia wywiódł pozwany organ rentowy, domagając się 

uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, ewen-
tualnie zmiany zaskarżonego wyroku i oddalenia odwołań (...) S.A. oraz zasądzenia kosztów 
zastępstwa procesowego za obie instancje wg norm przepisanych. 

Wniesiono jednocześnie o przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowe-
go poprzez zobowiązanie spółki (...) S.A. do przedstawienia list wszystkich pracowników 
spółki, niezależnie od tytułu prawnego zatrudnienia, którzy pracowali w spółce w okresach 
objętych umowami (...) zawartymi z (...) SA wraz ze wskazaniem liczby dni w których każdy 
pracownik był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu zawartych umów. 

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono: naruszenie art. 477 (14) § 2 Kodeksu postępowania 
cywilnego poprzez zmianę zaskarżonej decyzji i nie orzeczenie jednocześnie co do istoty 
sprawy naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych w związku art. 4 pkt 9 tej ustawy, poprzez uznanie, że przychód ubezpie-
czonych z tytułu składek opłacanych przez pracodawcę na podstawie umów ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia społeczne.

We wniesionej odpowiedzi na apelację odwołujący wniósł o jej oddalenie, przy zasądze-
niu kosztów postępowania. 

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: 
Na wstępie Sąd Apelacyjny wskazuje, iż w pełni akceptuje ustalenia faktyczne poczynio-

ne na etapie postępowania pierwszo instancyjnego, co czyni zbędnym ponowne ich w tym 
miejscu szczegółowe przywoływanie.

Prawidłowo także Sąd Okręgowy dokonał subsumpcji ustalonego stanu faktycznego 
z normami prawa materialnego

Nie pozostawia wątpliwości, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe stanowi, zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy, tj. przychód w rozumieniu przepi-
sów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia m.in. w ramach sto-
sunku pracy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadko-
we stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rento-
we (art. 20 ust 1 ww. ustawy).
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Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pie-
niężna świadczeń w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródła finansowania 
tych wypłat i świadczeń, a w szczególności „wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany 
urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, 
a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nie-
odpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

Wyliczenie przychodów ze stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu nie jest wy-
czerpujące, na co wskazuje sformułowanie „w szczególności”.

W myśl § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe 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 stosunku pracy”, z za-
strzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz § 2 tego rozporządzenia.

W § 2 tego rozporządzenia wskazano przychody, które nie stanowią podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne. W katalogu tych przychodów nie wskazano na polisy 
od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rację ma Sąd I instancji, iż co do zasady składnik ten podlega oskładkowaniu i to z mo-
mentem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Nietrafne są więc podniesione w apelacji zarzuty naruszenia prawa materialnego – z uza-
sadnienia wydanego rozstrzygnięcia wprost wynika prawidłowość decyzji co do zasady. 

Całkowicie chybiony jest także zarzut naruszenia wskazanych norm prawa procesowego. 
Zdaniem apelującego obowiązkiem sądu (w tym sądu II instancji jak można wywieść z treści 
zgłoszonego wniosku o uzupełnienie postepowania dowodowego) było dokonanie stosownej 
zmiany decyzji co do wysokości przychodu stanowiącego w stosunku do każdego z zain-
teresowanych podstawę wymiaru składek. Apelujący naprowadza przy tym w uzasadnieniu 
środka zaskarżenia ewentualne metody takiej merytorycznej zmiany decyzji.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego jest to żądanie nie usprawiedliwione. Przedmiotem postę-
powania sądowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest ocena zgodności 
(pod względem formalnym i merytorycznym) decyzji wydanej wskutek postępowania kon-
trolnego przeprowadzonego przez organ rentowy. Nie jest więc obowiązkiem sądu zastępo-
wanie pozwanego w ocenie prawnej określonego stanu faktycznego ustalonego w drodze 
kontroli administracyjnej. Nie należy także do sądu uzupełnianie (na etapie postępowania 
sądowego) ustaleń kontrolnych. Rację ma w sprawie Sąd I instancji, iż decyzje wydano (pod 
kątem naliczenia przychodu zainteresowanych) w sposób hipotetyczny, nie znajdujący opar-
cia w materiale dowodowym kontroli.

Niewątpliwie – co pomija apelujący – już na etapie kontroli u płatnika złożone zostały 
do akt kontroli przedmiotowe polisy. Wynika z ich treści bezsprzecznie, że ochroną ubez-
pieczeniową nie są objęci wyłącznie pracownicy ale także osoby zatrudnione u płatnika na 
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podstawie umowy o pracę nakładcza oraz na podstawie umów cywilnoprawnych. Taka oko-
liczność z nieznanych przyczyn została całkowicie pominięta przy wydawaniu zaskarżonych 
decyzji. Organ rentowy nie uzupełnił tego braku w toku sądowego postępowania odwoław-
czego w ramach dopuszczalnej zmiany decyzji. Niewątpliwie podnoszenie tej okoliczności 
dopiero na etapie postępowania apelacyjnego narusza zasadę art.381 k.p.c. odnośnie do-
puszczalnych nowości.

Warto podkreślić, że apelujący nadal nie bierze pod uwagę pominięcia na etapie kontro-
li (co stanowi poważne uchybienie) analizy dokumentów podstawowych przy polisie to jest 
ogólnych warunków tego typu umów obowiązujących u ubezpieczyciela. Dopiero dokonanie 
tej czynności – po uprzednim zobowiązaniu płatnika do ich złożenia – pozwoli na ustalenie 
metody naliczenia tego elementu przychodu to jest wysokości składki na każdego ubezpie-
czonego w okresie ochrony umownej.

Mając na uwadze całość zaprezentowanej argumentacji orzeczono o oddaleniu apelacji 
pozwanego jako bezzasadnej w myśl art.385 k.p.c. (…)

3.	Bony	towarowe	z	zfśs
Nie	uwzględnia	się	w	podstawie	wymiaru	składek	na	ubezpieczenia	emerytalne	i	ren-

towe,	ubezpieczenie	chorobowe,	ubezpieczenie	wypadkowe	i	ubezpieczenie	zdrowotne	
wypłat	z	tytułu	bonów	towarowych,	finansowanych	z	zakładowego	funduszu	świadczeń	
socjalnych	–	wyrok	Sądu	Apelacyjnego	w	Szczecinie	z	17	stycznia	2013	r.		(sygn.	akt	III	
AUa	653/12).

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 25 maja 2011 roku nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. 
stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpie-
czenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe B. D. (1) podlegającej ubezpieczeniom jako 
pracownik u płatnika składek Zakładu (...) wynosiła w grudniu 2004 r. – 948 zł, w marcu 2005 r. 
– 972,50 zł, w grudniu 2005 r.1964,57 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdro-
wotne wynosiła natomiast odpowiednio 770,63 zł,790,54 zł,1597,06 zł.

Decyzją z dnia 22 czerwca 2011 roku nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. 
stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpie-
czenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe J. M. (1) podlegającej ubezpieczeniom jako 
pracownik u płatnika składek Zakładu (...) wynosiła w grudniu 2005 r. – 2221,10 zł, w grudniu 
2006 r. – 2070,21 zł, w grudniu 2007 r. – 2131,34 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpie-
czenie zdrowotne wynosiła natomiast odpowiednio 1805,53 zł,1682,88 zł i 1796,50 zł.

Decyzją z dnia 24 czerwca 2011 roku nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. 
stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpiecze-
nie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe A. F. podlegającej ubezpieczeniom jako pracow-
nik u płatnika składek Zakładu (...) wynosiła w styczniu 2009 r. – 1650,79 zł. Podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła w tym samym czasie odpowiednio 1424,47 zł.

Decyzją z dnia 24 czerwca 2011 roku nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w S. stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 
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ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe S. C. (1) podlegającego ubezpiecze-
niom jako pracownik u płatnika składek Zakładu (...) wynosiła w styczniu 2009 r.- 200,00 zł. 
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła w tym samym czasie od-
powiednio 172,58 zł.

Decyzją z dnia 24 czerwca 2011 roku nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w S. stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubez-
pieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe E. D. podlegającej ubezpieczeniom jako 
pracownik u płatnika składek Zakładu (...) wynosiła w grudniu 2002 r. – 910,00 zł, w marcu 
2004 r. – 1024,00 zł, w grudniu 2004 r. – 1071,00 zł, w marcu 2005 r. – 1034,20 zł. Podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła w tym samym czasie odpowiednio 
739,70 zł 832,41 zł,870,61 zł,810,70 zł.

Decyzją z dnia 20 maja 2011 roku nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. 
stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpie-
czenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe M. H. podlegającej ubezpieczeniom jako pra-
cownik u płatnika składek Zakładu (...) wynosiła w grudniu 2006 r. – 1385,99 zł. Podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła natomiast odpowiednio 1126,67 zł.

Decyzją z dnia 20 maja 2011 roku nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. 
Inspektorat w P. stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe T. J. (1) podlegającej ubez-
pieczeniom jako pracownik u płatnika składek Zakładu (...) wynosiła w styczniu 2009 r. – 
1894,70 zł, w grudniu 2009 r. – 1729,47 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdro-
wotne wynosiła w tym samym czasie odpowiednio 1634,94 zł i 1492,36 zł.

W uzasadnieniu powyższych decyzji organ rentowy wskazał, że podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód 
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 
przedmiotowej ustawy za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypła-
ty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez wzglę-
du na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Natomiast zgodnie art. 8 ustawy z dnia 
4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dysponowanie środka-
mi przeznaczonymi na działalność socjalną odbywać się powinno wg kryterium socjalnego 
tzn. przyznanie świadczeń uzależnia się od sytuacji rodzinnej i materialnej. Zdaniem organu 
rentowego świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem tej zasady nie mogą 
być oceniane jako świadczenia socjalne. Mając na uwadze powyższe organ rentowy zauwa-
żył, że w trakcie kontroli ustalono, że w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych nie były ustalone progi dochodu na członka rodziny w latach od 2002 do 2009 ze 
wskazaniem wysokości udzielonej pomocy. Organ wskazał, iż pracownicy nie występowali 
z wnioskiem o przyznanie pomocy z Funduszu z okazji świat oraz nie składali oświadczeń 
lub zaświadczeń o posiadanych wysokościach dochodu na członka rodziny.

Płatnik E. K. odwołał się od wszystkich powyższych decyzji.
W uzasadnieniu odwołań m.in. podniósł, iż bony wypłacane były w zależności od sytu-

acji życiowej, rodzinnej czy materialnej każdego z pracowników. Ustalanie wartości przy-
znanych bonów towarowych odbywało się wyłącznie poprzez wyznaczonych przez załogę 
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pracowników zajmujących stanowiska kierowników sklepów i brygadzistów poszczególnych 
działów, którzy znając sytuację materialną, rodzinną czy życiową bezpośrednio podlegają-
cych im pracowników, przedkładali propozycję przyznania tych świadczeń każdemu upraw-
nionemu w określonej wysokości np. po 100,00 zł lub po 300,00 zł. Płatnik zarzucił nadto 
organowi rentowemu błędną wykładnię art. 8 ustawy, podnosząc, iż ustawodawca w tym za-
kresie pozostawia swobodę działania zarówno pracodawcy jak i pracownikom. Płatnik wska-
zał, iż organ rentowy nie wskazał żadnego konkretnego przepisu prawa, nakładającego obo-
wiązek żądania np. oświadczeń majątkowych, czy też przyznawania świadczeń z Funduszu 
wyłącznie po przedłożeniu podania czy wniosku.

W odpowiedzi na odwołania Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o ich oddalenie 
w całości.

Postanowieniami z dnia 17 października 2011 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie połączył 
wszystkie powyższe sprawy do łącznego prowadzenia i wyrokowania.

Postanowieniem z dnia 3 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy połączył niniejszą sprawę do łącz-
nego rozpoznania, ale osobnego wyrokowania ze sprawą toczącą się przed tutejszym Sądem 
pod sygn. akt VI U 1116/11.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem 
z dnia 27 marca 2012 r. oddalił odwołania oraz odstąpił od obciążenia ubezpieczonego E. 
K. kosztami procesu.

Z ustaleń faktycznych Sądu I instancji wynika, że E. K. prowadzi działalność gospo-
darczą w zakresie przetwórstwa mięsa i sprzedaży wyrobów mięsnych i wedliniarskichod 
1993 roku. W ramach tej działalności zatrudnia wielu pracowników, zarówno w sklepach 
jak i przy produkcji. W okresie objętym decyzją E. K. zatrudniał ok.150 osób. Pracownicy 
ci byli zatrudnieni w Zakładzie Produkcyjnym w P. na stanowiskach związanych z produk-
cją i rozbiorem, a ponadto w sklepach (...) mieszczących się w: P., M., D., K., B., R., C., G., 
M., S., S., C., M. oraz P. na stanowiskach kasjerów – sprzedawców. Pozostali pracownicy 
przedsiębiorstwa (...) zajmowali stanowiska w administracji, księgowości oraz wykonywali 
pracę jako kierowcy.

Od 1996 roku w Zakładzie (...) nieprzerwanie obowiązuje Regulamin Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z § 2 pkt 1 Regulaminu przyznawanie ulgowych 
usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzin-
nej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zgodnie z § 2 pkt 3 kierownik 
zakładu ustala roczny preliminarz dochodów oraz ewentualne zwiększenie Funduszu okre-
ślone w art. 5 ust 4 i 5, art. 7 ust. 4 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
W Regulaminie nie wskazano konkretnych progów dochodu na członka rodziny, ze wskaza-
niem wysokości przydzielonej pomocy. Aneksem z dnia 6 września 2000 roku wprowadzono 
do pkt 5 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu (...) w P., pod-
punkt 1, z którego wynika, że wysokość świadczeń ustalają na podstawie znajomości sytuacji 
materialnej podległych pracowników w Zakładzie Produkcyjnym w P. – brygadzista produkcji 
oraz brygadzista rozbioru, w Sklepach (...). W dziale II, w § 3, wprowadzono punkt 1, w któ-
rym wskazano, że warunkiem nabycia uprawnień jest przedłożenie przez byłych pracowni-
ków (emeryta i rencisty) oświadczeń o dochodzie miesięcznym netto na osobę w rodzinie 
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za miesiąc poprzedzający – przed przyznaniem świadczenia. Przedmiotowy aneks wszedł 
życie z dniem 6 września 2000 roku.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych u płatnika funkcjonuje w ten sposób, że każ-
dym roku kalendarzowym, kiedy znana jest już wysokość środków pieniężnych zgromadzo-
nych na koncie ZFŚS (...) E. K. w P., zbierają się Przedstawiciele Pracowników, reprezentują-
cych interesy wszystkich pracowników zakładu, którzy znając liczbę pracowników i wysokość 
zgromadzonych na rachunku środków przygotowuje plan wydatków. W tym planie uwzględ-
nianie są bony towarowe.

W dniu 10 sierpnia 2000 roku podjęto decyzję o wyborze przedstawicieli pracowników 
w osobie J. W. (1), T. K. (1), K. Ś. oraz B. K. (1). Osoby te decydowały wyłącznie o wysoko-
ści puli pieniędzy przeznaczonych na bony, nie decydowały natomiast o wysokości bonów 
przeznaczonych dla konkretnego pracownika.

Po zapoznaniu się ze stanem pieniędzy zgromadzonych na koncie ZFŚS na dzień 1 stycz-
nia 2005 roku w wysokości 97604,36 zł oraz ilością zatrudnionych pracowników uzgodniono, 
że część środków w kwocie 11750 zł zostanie przeznaczona na pomoc rzeczową pracow-
nikom w 2005 roku. Środki w kwocie 11750 zł przeznaczono na zakup bonów towarowych. 
Bony towarowe miały zostać przekazane pracownikom w okresie zwiększonych wydatków 
na „zakupy przedświąteczne”, w marcu 2005 roku w okresie przed Świętami Wielkanocnymi 
na łączną kwotę 11750 zł.

Po zapoznaniu się ze stanem pieniędzy zgromadzonych na koncie ZFŚS na dzień 30 listo-
pada 2005 roku w wysokości 154093,16 zł oraz ilością zatrudnionych pracowników uzgod-
niono, że część środków w kwocie 25000 zł zostanie przeznaczona na pomoc rzeczową 
pracownikom w 2005 roku. Środki w kwocie 25000 zł przeznaczono na zakup bonów towa-
rowych. Bony towarowe miały zostać przekazane pracownikom w okresie zwiększonych wy-
datków na „zakupy przedświąteczne”, w grudniu 2005 roku w okresie przed Świętami Bożego 
Narodzenia na łączną kwotę 25000 zł. Po zapoznaniu się ze stanem pieniędzy zgromadzo-
nych na koncie ZFŚS na dzień 1 stycznia 2006 roku w wysokości 136099,54 zł oraz ilością 
zatrudnionych pracowników uzgodniono, że część środków w kwocie 35000 zł zostanie prze-
znaczona na pomoc rzeczową pracownikom w 2006 roku. Środki w kwocie 35000 zł prze-
znaczono na zakup bonów towarowych. Bony towarowe miały zostać przekazane pracowni-
kom w okresie zwiększonych wydatków na „zakupy przedświąteczne”, w grudniu 2006 roku 
w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia na łączną kwotę 35000 zł. Po zapoznaniu się 
ze stanem pieniędzy zgromadzonych na koncie ZFŚS na dzień 1 stycznia 2007 roku w wy-
sokości 101103,48 zł oraz ilością zatrudnionych pracowników uzgodniono, że część środ-
ków w kwocie 34800 zł zostanie przeznaczona na pomoc rzeczową pracownikom w 2007 
roku. Środki w kwocie 34800 zł przeznaczono na zakup bonów towarowych. Bony towaro-
we miały zostać przekazane pracownikom w okresie zwiększonych wydatków na „zakupy 
przedświąteczne”, w grudniu 2007 roku w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia na 
łączną kwotę 34800 zł. Po zapoznaniu się ze stanem pieniędzy zgromadzonych na koncie 
ZFŚS na dzień 1 stycznia 2008 roku w wysokości 66305,51 zł oraz ilością zatrudnionych 
pracowników uzgodniono, że część środków w kwocie 20500 zł zostanie przeznaczona na 
pomoc rzeczową pracownikom w 2008 roku. Środki w kwocie 20500 zł przeznaczono na 
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zakup bonów towarowych. Bony towarowe miały zostać przekazane pracownikom w okre-
sie zwiększonych wydatków na „zakupy przedświąteczne”, w grudniu 2008 roku w okresie 
przed Świętami Bożego Narodzenia.

Po zapoznaniu się ze stanem pieniędzy zgromadzonych na koncie ZFŚS na dzień 1 stycz-
nia 2009 roku w wysokości 45808,49 zł oraz ilością zatrudnionych pracowników uzgodniono, 
że część środków w kwocie 15210 zł zostanie przeznaczona na pomoc rzeczową pracowni-
kom w 2009 roku. Środki w kwocie 15210 zł przeznaczono na zakup bonów towarowych. Bony 
towarowe miały zostać przekazane pracownikom w okresie zwiększonych wydatków na „za-
kupy przedświąteczne”, w grudniu 2009 roku w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia.

W latach 2002 – 2009 płatnik corocznie postanawiał o przyznaniu pracownikom bonów 
pieniężnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych. Świadczenia te 
były finansowane ze środków ZFŚS. O ostatecznej wysokości przyznanych bonów decydo-
wał E. K., nie było przy tym ustalonych konkretnych kryteriów, na podstawie których przy-
znawano bony w takiej, a nie innej wysokości. Pracodawca nie odbierał od pracowników ani 
oświadczeń o wysokości dochodów, ani o ich sytuacji materialnej i rodzinnej. Pracownicy nie 
składali też żadnych wniosków o przyznanie im paczek i bonów świątecznych. (…)

W okresie od 10 października 2002 r. do 21 października 2002 r. ZUS O/S. przeprowadził 
u E. K. kontrolę. Z ramienia organu rentowego prowadziła ją wówczas W. K. (3). Przedmiotem 
kontroli było wówczas zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpiecze-
nia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowości ich 
wypłaty oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu; ustalanie czy płatnik składek prawidłowo 
obliczył i wykazał w dokumentach rozliczeniowych kwotę wynagrodzenia należnego od wy-
płaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz ustalanie uprawnień do świadczeń 
finansowanych z budżetu państwa, wysokości tych świadczeń oraz terminowości ich wypła-
ty i dokonywania rozliczeń z tego tytułu -wszystko w okresie od października 1999 r. do 9 
października r 2002 r. Sprawy związane z funkcjonowaniem w przedsiębiorstwie (...) ZFŚS 
i wypłatami z tego funduszu pozostawały jednak całkowicie poza zakresem zainteresowania 
kontrolującej, która w toku kontroli nie zażądała od płatnika żadnych związanych z tym do-
kumentów, ani też nie odbierała od niego żadnych wyjaśnień w tym przedmiocie.

Kolejna kontrola została przeprowadzona u płatnika w okresie od 27 grudnia 2010 r. do 3 
lutego 2011 r. Także wówczas przeprowadzała ją W. K. (3).

W doręczonym płatnikowi zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli wskazano, iż jej 
zakres będzie obejmował: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie 
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego 
tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i ren-
towe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W. K. (3) zna E. K. jedynie z widzenia, jako przedsiębiorcę działającego w P.. Nie utrzymu-
je z nim kontaktów towarzyskich, takich kontaktów z płatnikiem nie utrzymywał także nieży-
jący od czterech lat mąż W. K., będący radnym miasta.
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W dniu 20 stycznia 2011 r. W. K. odebrała od E. K. zeznania odnoszące się do kwestii 
istotnych w związku z kontrolą. E. K. zeznał wówczas m.in., że wypłacał pracownikom bony 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Wskazał, iż bony te były wypłaca-
ne poszczególnym pracownikom w różnych wysokościach a wartość bonów dla konkretnych 
osób była ustalana z kierownikami sklepów i z brygadzistami działów oraz uzależniona była 
od okresu zatrudnienia w firmie i od zaangażowania w pracę -motywacji do pracy i wyników. 
Płatnik wyjaśnił, że każdy kierownik sklepu i brygadzista działu otrzymywał listę swoich pra-
cowników, na której wpisywał proponowaną wysokość bonów, następnie lista ta była zatwier-
dzana przez płatnika. E. K. wskazał też, że pracownicy nie składali wniosków o wypłatę świad-
czeń z Funduszu ani oświadczeń, mających stanowić podstawę przyznania świadczenia.

Zeznania złożone przez płatnika ustnie, były na bieżąco spisywane przez W. K.. Po spo-
rządzeniu protokołu przesłuchania, E. K. potwierdził własnoręcznym podpisem oraz adno-
tacją, iż złożył zeznania takiej treści i nie ma zastrzeżeń do treści protokołu przesłuchania.

W trakcie przesłuchania E. K. nie skarżył się na problemy zdrowotne.
W tych okolicznościach faktycznych Sąd I instancji zważył, że odwołania płatnika E. K. 

nie zasługiwały na uwzględnienie.
Sąd Okręgowy po przytoczeniu treści art. 18 ust. 1, art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 paź-

dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wskazał, że przychodami są więc 
otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze 
i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłat-
nych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych). Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku 
pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego ro-
dzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwa-
lenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: 
wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju 
dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależ-
nie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pienięż-
ne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub 
świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie na mocy § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z podstawy wymiaru składek wyłączono 
świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych.

W tej sytuacji, skoro w niniejszym postępowaniu bezspornym pozostawało, że w okresie 
objętym zaskarżonymi decyzjami organu rentowego płatnik wydawał nieodpłatnie pracow-
nikom bony towarowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, a źródłem 
finansowania tych świadczeń były środki zgromadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, to koniecznym było ustalenie, czy owe świadczenia miały charakter pomocy so-
cjalnej udzielanej pracownikom, czy też były może dodatkowym ich przychodem wynikającym 



TEMAT MIESIĄCA114

Sposób na płace nr 9(48)   wrzesień 2013 r. 

ze stosunku pracy, a co za tym idzie stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne.

Do dokonania owego ustalenia konieczne było przeanalizowanie przepisów ustawy z dnia 
4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i dokonanie oceny, czy 
pracodawca prawidłowo realizował jej postanowienia.

Zdaniem Sądu I instancji zarówno w toku procesu, jak również wcześniej, w toku postępo-
wania przed organem rentowym, nie zostało wykazane, że w istocie przyznając świadczenia 
z ZFŚS pracodawca kierował się kryteriami, o jakich mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd oparł się w szczególności na dokumen-
tach zgromadzonych w aktach (zarówno założonych przez ZUS aktach kontroli, jak i aktach 
sądowych). Autentyczność tych dowodów nie była w niniejszej sprawie kwestionowana 
i nie budziła wątpliwości Sądu, stąd też Sąd uznał, że jest to wiarygodny materiał dowodo-
wy. Ostrożnie natomiast Sąd ocenił wiarygodność zeznań świadków, dając tym zeznaniom 
przymiot wiarygodności jedynie w takim zakresie, w jakim korespondowały one z pozosta-
łym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i zasadami doświadczenia życiowe-
go. Nie można było bowiem utracić z pola widzenia tej okoliczności, iż świadek K. Ś. jest na-
dal pracownikiem E. K., co może skłaniać do przypuszczenia, że treść jego zeznań mogła 
być w jakiejś mierze podyktowana obawą o utratę pracy. Podobnie H. K. (3) – wprawdzie nie 
jest on już zatrudniony u E. K., jednak nadal jednym ze źródeł jego dochodu są środki, ja-
kie ten wypłaca mu za świadczone na jego rzecz usługi z zakresu bhp. Wreszcie, J. W. (1), 
wprawdzie jest aktualnie emerytem, to jednak uczestniczył (przynajmniej formalnie) w po-
dziale bonów świątecznych, będąc zresztą zazwyczaj w grupie tych osób, które otrzymywa-
ły je w najwyższej wysokości. Nie można więc w tej sytuacji wykluczyć istnienia po stronie 
tego świadka obawy co do tego, czy wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w przydziale 
świadczeń nie obciąży także i jego, co mogłoby skłaniać go do zatajania lub przeinaczania 
pewnych okoliczności.

Sąd zwrócił uwagę, iż jeśli chodzi o bony towarowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Świąt Wielkanocnych przyznawane w latach 2004–2009, nie przedstawiono dowodów, 
z których wynikałoby, iż przyznanie prawa do tych świadczeń uzależniano od sytuacji rodzin-
nej, życiowej i materialnej pracowników. Wysokość przyznawanych pracownikom bonów 
była wprawdzie zróżnicowana, jednak brak było jakichkolwiek konkretnych danych okre-
ślających, na jakiej podstawie płatnik dokonywał dalszego różnicowania sytuacji tych osób 
i jakie kryteria decydowały o tym, że konkretna osoba dostanie bon o wartości np. 200, a nie 
300 czy 400 zł. Podkreślić w szczególności trzeba, iż płatnik nie odbierał od pracowników 
ani oświadczeń o wysokości dochodów, ani o ich sytuacji materialnej i rodzinnej. Brak za-
leżności pomiędzy sytuacją materialną pracowników a wysokością bonów potwierdza także 
sama analiza list płac przedstawionych przez płatnika. Z list tych wynika, że często pracowni-
cy otrzymujący wyższe wynagrodzenia otrzymywali jednocześnie bony wyższej wartości niż 
pracownicy niżej wynagradzani, ewentualnie bony w takiej samej wysokości jak oni. Tak było 
chociażby w przypadku M. B. (6) (1405 zł wynagrodzenia i bony o wartości 500 zł) oraz U. L. 
i A. S. (2) (obie – 1324 zł wynagrodzenia i 400 zł bonów), w porównaniu do A. K. (7) (1153 zł 
wynagrodzenia i 250 zł bonów), K. F. (1091 zł wynagrodzenia i 50 zł bonów), M. H. (1040 zł 



TEMAT MIESIĄCA 115

www.snp.infor.pl Sposób na płace nr 9(48) 

wynagrodzenia i 50 zł bonów), czy A. W. (4) (590 zł wynagrodzenia i 50 zł bonów). Jeśli cho-
dzi zaś o pracowników objętych niniejszym procesem, trzeba zwrócić uwagę choćby na J. 
M. (1), która otrzymała w grudniu 2006 bony o wartości 350 zł przy zarobkach 1433 zł, a dla 
przykładu M. H. zarabiając 1040 zł otrzymała bony o wartości 50 zł.

Sąd Okręgowy zauważył, że bony o niższej wartości, bez względu na wysokość wyna-
grodzenia, otrzymywali często pracownicy, którzy z jakichś przyczyn nie przepracowali peł-
nego miesiąca, np. byli na zwolnieniu lekarskim, urlopie (tytułem przykładu – bonów w po-
szczególnych okresach nie otrzymały np. E. B., J. K. (2), M. G. (3), S. K. (2), B. D. (1)). Mogło 
być oczywiście tak, że osoby, które zarabiały więcej miały gorszą sytuację bytową od osób 
mniej zarabiających (z uwagi na stan rodzinny, lub szczególne potrzeby wywołane np. sta-
nem zdrowia tych osób lub członków ich rodziny), niemniej płatnik – na którym spoczywał 
ciężar dowodu w tej sprawie – nie zaoferował materiału dowodowego, na podstawie którego 
można by było przyjąć poczynić takie ustalenia.

Sąd zwrócił oczywiście uwagę, że w toku niniejszego postępowania płatnik próbował 
wykazać, iż znał sytuację rodzinną i majątkową swoich pracowników. Podnosił, iż przyzna-
nie bonów było poprzedzone rozmowami z kierownikami sklepów i brygadzistami na te-
mat sytuacji majątkowej i rodzinnej podległych im pracowników. Nadto, jak zapewniał E. K., 
osobiście rozmawiał z każdym nowozatrudnionym pracownikiem, stąd też znał ich sytua-
cję rodzinną i majątkową. Powyższe twierdzenia płatnika nie znalazły jednak potwierdzenia 
w zgromadzonym materiale dowodowym. Wprawdzie świadek J. W. (1) wskazał, że „bony 
na święta dostawali wszyscy pracownicy, ale jeśli ktoś miał ciężkie warunki czy jakąś choro-
bę w domu to takiej osobie się dokładało a innym zabierało”, natomiast świadek K. Ś. wska-
zał, że decydujące znaczenie dla wysokości bonów miała mieć w szczególności ilość osób 
w rodzinie pracownika na utrzymaniu oraz że szef jeździł osobiście do sklepów i rozmawiał 
z pracownikami, jednakże wyjaśnienia tych osób w tym zakresie należało ocenić jako nie-
wiarygodne, gdyż nie korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym oraz z zasa-
dami doświadczenia życiowego. Po pierwsze Sąd zauważył, że wyjaśnienia świadków J. W. 
(1) oraz K. Ś. dotyczące rzekomo jasnych kryteriów jakimi miał kierować się E. K. przy okre-
ślaniu wysokości należnych pracowników bonów nie znalazły potwierdzenia w zeznaniach 
trzeciego świadka -H. K. (3). Z wyjaśnień tego świadka wynikało bowiem jednoznacznie, 
że o ostatecznej wysokości przyznanych bonów decydował E. K., nie było przy tym jasno 
ustalonych konkretnych kryteriów, na podstawie których przyznawano bony w takiej, a nie 
innej wysokości, co wynika wprost z wyjaśnień świadka, który wskazał, że kiedy otrzymał 
bon w niższej od pozostałych pracowników wysokości był przekonany, że jest to związane 
z tym, że zatrudniony był u płatnika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przede wszystkim 
jednak wyjaśnienia świadków odnośnie kryteriów przyznawania bonów należało „uznać za 
niewiarygodne w kontekście wyjaśnień samego płatnika złożonych przed organem rento-
wym. E. K. przyznał bowiem wówczas, że wysokość bonów przyznawanych poszczególnym 
pracownikom uzależniona była nie tyle od sytuacji finansowej i rodzinnej podwładnych, co 
od ich zaangażowania w pracę, motywacji i osiąganych rezultatów. Wyjaśnienia te Sąd uznał 
za szczere i prawdziwe, nie dając wiary późniejszym twierdzeniom E. K. (zgłaszanym dopie-
ro w postępowaniu sądowym, m.in. w odwołaniach od decyzji), że bony były przyznawane 
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w wysokości zróżnicowanej, zależnej od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej każdego 
uprawnionego. W szczególności Sąd uznał za niemiarodajne zarzuty płatnika, jakoby został 
niejako „podpuszczony” przez przesłuchującą go inspektor ZUS, która zasugerowała mu 
treść takich a nie innych zeznań, na co on przystał, mając do niej zaufanie, poparte wcześ-
niejszą znajomością oraz znajomością z jej mężem. Przesłuchana w charakterze świadka 
inspektor ZUS W. K. (3) zaprzeczyła bowiem, aby w ogóle (poza ogólną znajomością, „z wi-
dzenia”, z racji zamieszkiwania w tej samej miejscowości) znała płatnika, ewentualnie by jakaś 
bliższa relacja łączyła go z jej, nieżyjącym już, mężem. Niewiarygodne były też twierdzenia E. 
K., jakoby składając zeznania nie do końca był świadom ich treści i skutków z uwagi na stan 
chorobowy, w jakim wówczas się znajdował. E. K. nie przedstawił bowiem żadnych dowodów 
na to, by w owym czasie faktycznie był chory oraz, by objawy chorobowe były tak nasilone, 
że uniemożliwiały mu prawdziwe i należyte przedstawienie wszystkich istotnych dla sprawy 
okoliczności. Ponadto przesłuchana w charakterze świadka inspektor ZUS zaprzeczyła, aby 
sugerowała płatnikowi odpowiedzi na zadawane pytania, wskazując, iż pytała go jedynie o to 
czy ma inne dokumenty poza regulaminem funduszu i listami wpłat oraz o to, czy pracownicy 
składali wnioski o przyznanie świadczeń, czy znana była ich sytuacja materialna, dochód na 
jedną osobę w rodzinie. Wreszcie, w tym miejscu trzeba też wskazać, iż zgodnie ze stosow-
nymi przepisami normującymi postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS, inspektorzy 
prowadzący kontrolę mają prawo odbierania pisemnych zeznań, po pouczeniu zeznających 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (inaczej niż w toku postępowa-
nia cywilnego, który nakazuje przesłuchiwanie strony po pouczeniu w trybie art. 304 k.p.c., 
a więc jedynie o ogólnej powinności zeznawania prawdy).

Pracownik ZUS działa więc w takiej sytuacji jako funkcjonariusz publiczny, co składający 
zeznania E. K. z całą pewnością wiedział.

W świetle powyższego, zdaniem Sądu brak było podstaw do przyjęcia, że wysokość bo-
nów wypłacanych zainteresowanym przez płatnika w okresie Świąt w latach 2002–2009 za-
leżała od ich sytuacji materialnej i rodzinnej. Przeciwnie, analiza zgromadzonych w sprawie 
dokumentów, nakazuje uznać za odpowiadające prawdzie wcześniejsze twierdzenia E. K., 
że „wysokość bonów była uzależniona od okresu zatrudnienia w firmie i od zaangażowania 
w pracy, od motywacji do pracy i wyników” (k.13–15 akt kontroli). Taka zasada podziału środ-
ków funduszu socjalnego pozostaje zaś w sprzeczności z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych.

Powołując orzecznictwo Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 16 września 2009 r., sygn. akt 
I UK 121/09) sąd I instancji akcentował, że podstawowym kryterium dysponowania środkami 
funduszu określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
jest kryterium oparte na ocenie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej 
z funduszu. Jeżeli wypłata bonów towarowych nie ma charakteru socjalnego, gdyż nie wią-
że otrzymania bonów towarowych z kryterium socjalnym, to bony należy uznać za przychód 
w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
który to przychód stanowi podstawę wymiaru składek.

Sąd Okręgowy wskazał, że płatnik w trakcie procesu podnosił, że doskonale znał sytua-
cję rodzinną i majątkową wszystkich swoich pracowników. W świetle zasad doświadczenia 
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życiowego, nie sposób jednak uznać by pracodawca zatrudniający w zakładzie pracy po-
nad 100 osób był na tyle dobrze zorientowany w stale zmieniającej się sytuacji rodzinno-ma-
jątkowej swoich pracowników, by w procedurze przyznawania świadczeń z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych nie posiłkować się stosownymi oświadczeniami o sytuacji 
majątkowej osób uprawnionych. Nawet zaś, gdy zważyć że – przynajmniej zgodnie z treścią 
przedłożonych do akt sprawy dokumentów – przy podziale środków z ZFŚS pomocą służyli 
mu przedstawiciele załogi, w tym m.in. K. Ś. oraz J. W. (1), to także nie można uznać, aby te 
właśnie osoby orientowały się dobrze w sytuacji wszystkich zatrudnionych w zakładzie osób. 
Obaj ci pracownicy pracowali bowiem na terenie głównego zakładu produkcyjnego miesz-
czącego się w P., w związku z czym sami przyznali, że orientowali się tylko w sytuacji swo-
ich bezpośrednich współpracowników (jednak tylko pracowników produkcyjnych zatrudnio-
nych w tym zakładzie, a już nie np. w sytuacji pracowników administracji czy księgowości). 
Wskazali wprawdzie, iż jeśli chodzi o (stanowiące większość) pracownice sklepów, to w ich 
sytuacji orientowały się chyba kierowniczki poszczególnych sklepów, jednak w toku proce-
su odwołujący się nie przedstawił żadnych dowodów, na podstawie których można by usta-
lić, iż E. K. przydzielając bony faktycznie korzystał z wiedzy poszczególnych kierowników 
sklepu, a jeśli nawet tak było – by wiedza ta była gromadzona w sposób rzetelny i miarodaj-
ny, pozwalający na wykorzystanie jej do obiektywnego i sprawiedliwego rozdziału bonów.

Reasumując, Sąd Okręgowy przyjął, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ko-
niecznym stało się uznanie, że pomimo iż środki na bony towarowe pochodziły z zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych, to sposób dysponowania nimi pozostawał w sprzecz-
ności z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. Skoro bowiem przyznanie tych świadczeń nie było zależne od sytuacji majątko-
wej, życiowej czy rodzinnej uprawnionych, to nie stanowiły one świadczeń socjalnych pod-
legających wyłączeniu z podstawy wymiaru składek.

Pracodawca bowiem co prawda administruje funduszem, jednak nie może tego czynić 
z pominięciem ustawy i przez swoje działania uszczuplać funduszu socjalnego przeznaczo-
nego dla załogi. Skoro więc ad casum wypłata bonów czy dofinasowania nie miały charakteru 
socjalnego, gdyż nie wiązały otrzymania tych świadczeń z kryterium socjalnym, to wartość 
owych świadczeń należało uznać za przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący podstawę wymia-
ru składek (art. 18 ust. 1 ustawy systemowej w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy, działając na podstawie przepisu art. 477 14 
§1 k.p.c., oddalił odwołania płatnika jako bezzasadne (punkt I wyroku).

W punkcie II wyroku Sąd rozstrzygnął o kosztach postępowania, uznając, że w niniejszej 
sprawie wystąpiły przesłanki do odstąpienia od obciążania odwołującego się kosztami za-
stępstwa procesowego strony przeciwnej w oparciu o art. 102 k.p.c. W ocenie Sądu, nale-
żało mieć na względzie precedensowy charakter niniejszej sprawy. Organ rentowy wydał 
bowiem w roku 2011 decyzje, sięgające wielu lat wstecz, domagając się obecnie od płatnika 
wyrównania składek za okres kilku lat. Podkreślenia wymaga przy tym, iż kwestie związane 
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z prawidłowością wypłat z ZFŚS stały się przedmiotem zainteresowania ZUS dopiero około 
roku 2009, kiedy to zapadło najistotniejsze jak dotąd w sprawach tego rodzaju orzeczenie 
Sądu Najwyższego (przywoływane wyżej), w którym Sąd ten zakwestionował funkcjonującą 
powszechnie praktykę przydzielania pracownikom ze środków ZFŚS tzw. „bonów” świątecz-
nych. Sąd miał również na uwadze, iż wskutek uprawomocnienia się zaskarżonych decyzji, 
płatnika obciąży dość wysokie zadłużenie względem organu rentowego (liczone wszak wraz 
z odsetkami, narosłymi przez szereg lat).

Ponadto Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że R. B. (2) na dzień ostatniej rozprawy w niniej-
szej sprawie nie spełniał wymagań ustawowych bycia pełnomocnikiem procesowym i dopusz-
czenie go do sprawy w charakterze pełnomocnika odwołującego się pracodawcy – płatni-
ka skutkowałoby nieusuwalną nieważnością postępowania wskazaną w art. 379 pkt 2 k.p.c. 
W tej sytuacji koniecznym stało się odmówienie mu dopuszczenia go do udziału w sprawie 
w charakterze pełnomocnika, o czym orzeczono wydając stosowne postanowienie na roz-
prawie w dniu 27 marca 2012 r.

Apelację od powyższego wyroku co do punktu I. złożył płatnik E. K., zarzucając rozstrzyg-
nięciu naruszenie:
–  art. 6 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-

czeń socjalnych oraz w zw. z art. § 2 ust. 1 pkt.19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez niewskazanie dowodów 
potwierdzających, że wydane przez płatnika ubezpieczonym bony towarowe w okresie 
wzmożonych zakupów z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia jako 
świadczenie w całości sfinansowane ze środków z zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych nie ma charakteru socjalnego,

–  art. 6 k.c. w zw. z art. 233 § 1 i § 2 k.p.c. poprzez błędną ich wykładnię i niewłaściwe za-
stosowanie polegające na przyjęciu za podstawę zaskarżonego orzeczenia dowodów 
przedstawionych wyłącznie przez płatnika, którym Sąd dowolnie odmówił wiarygodno-
ści i mocy dowodowej pomimo nie zakwestionowania tych dowodów i nie przedstawienie 
innych dowodów w procesie przez organ rentowy, a także na braku oceny znaczenia za-
równo odmowy przedstawienia w procesie przez organ rentowy dowodów jak i nie wda-
nia się organ w spór,

–  art. 86 w zw. z art. 32 ustawy z dnia z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych poprzez błędną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na prze-
prowadzeniu kontroli w zakresie zgłaszania przez płatnika do ubezpieczenia zdrowotnego 
ubezpieczonych, na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 i art. 32 ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie stanowią podstawy prawnej, 
upoważniającej organ rentowy do dokonania tej czynności prawnej. Organ rentowy doko-
nał kontroli płatnika w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne biorąc za podstawę 
art. 86 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który na podstawie art. 32 tej 
ustawy stosuje się wyłącznie do postępowania kontrolnego w zakresie składek na ubez-
pieczenia społeczne, a więc ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadko-
we, gdyż enumeratywne wyliczenie w art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
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rodzajów składek nie obejmuje zastosowania przepisów dotyczących kontroli w zakresie 
tych składek,

–  § 2 ust. 1 pkt.19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie eme-
rytalne i rentowe poprzez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na 
stwierdzeniu, że płatnik do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubez-
pieczenie zdrowotne ubezpieczonych ma obowiązek wliczyć, nie stanowiące podstawy wy-
miaru tych składek, świadczenie w całości finansowane ze środków przeznaczonych na cele 
socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci równowartości 
wydanych bonów towarowych z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia,

–  art. 8 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 2 pkt.1 ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych poprzez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie 
polegające na przyjęciu, że wydane przez powoda ubezpieczonym w okresie wzmożonych 
zakupów bony towarowe z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia 
jako świadczenie w całości sfinansowane ze środków z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych nie ma charakteru socjalnego.
Ponadto apelujący zarzucił nierozpoznanie przez Sąd całości sprawy oraz sprzeczność 

istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego polegające 
na tym, że Sąd nie ustosunkował się do treści wszystkich zarzutów oraz uzasadniających 
ich twierdzeń, zawartych w poszczególnych odwołaniach do decyzji organu rentowego, roz-
strzygnął sprawę na niekorzyść płatnika, mając za podstawę zademonstrowane przez płat-
nika na rozprawie dowody potwierdzające zasadność zarzutów zawartych w odwołaniach 
od decyzji organu rentowego, który na rozprawie nie tylko nie zaprzeczył tym dowodom 
i nie powołał dowodów przeciwnych ale w ogóle nie wdał się w spór w rozumieniu art. 221 
w zw. z art. 3 k.p.c.,
–  Sąd nie wyjaśnił na podstawie jakich dowodów uznał, że bony towarowe wypłacone za-

interesowanym były de facto nagrodami, skoro płatnik przedstawił dowód w postaci list 
płac, na których uwzględnione są poszczególne składniki wynagrodzenia składające się 
z wynagrodzenia zasadniczego, przyznawanych za pracę nagród pieniężnych oraz od-
dzielnie kwotowe wartości bonów towarowych sfinansowanych z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych jako i wydanych nie za pracę, a wyłącznie z okazji wzmożonych 
zakupów świątecznych,

–  Sąd w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wskazuje, że A. F. i M. P. (5), których sprawy 
nie były przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszym postępowaniu, otrzymały bony towa-
rowe w styczniu 2009 r., co jest niezgodne z rzeczywistością albowiem te oraz pozostałe 
osoby otrzymywały przedmiotowe bony zawsze i wyłącznie w okresie wzmożonych zaku-
pów przed Świętami Wielkanocnymi oraz przed Świętami Bożego Narodzenia, co kwito-
wały swoim podpisem na właściwej liście wypłaty bonów świątecznych, natomiast poda-
tek dochodowy od bonów tych, zawsze płacony jest w następnym miesiącu, za miesiąc 
poprzedni np. w styczniu 2009 r. za grudzień 2008 r., czego Sąd nie wyjaśnił, a co płatnik 
podnosił zarówno w odwołaniach od decyzji jak i w pismach procesowych oraz na roz-
prawie i co potwierdzają zeznania świadków,
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Wskazując na powyższe zarzuty E. K. wniósł o zmianę w zakresie pkt. I zaskarżonego 
wyroku poprzez uwzględnienie odwołań od wskazanych w nim decyzji i orzeczenie, że do 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zainte-
resowanych nie wlicza się świadczenia finansowanego ze środków przeznaczonych na cele 
socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci bonów towaro-
wych wydanych przez płatnika z okazji Świat Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia, 
względnie o uchylenie w zakresie pkt. I. zaskarżonego wyroku oraz w całości poprzedzają-
cych go decyzji organu rentowego, zasądzenie od organu rentowego na rzecz płatnika kosz-
tów postępowania według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje. 
W części wstępnej wyroku Sądu Okręgowego omyłkowo oznaczono przedmiot sprawy: 

„o obowiązek ubezpieczenia społecznego”, podczas gdy z akt postępowania wynika, że 
sprawa toczy się o ustalenie podstawy wymiaru składek. Organ rentowy, a następnie Sąd 
Okręgowy nie orzekały o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczeń społecz-
nych, ale o wymiarze określonej wysokości składki, tj. określenia podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2009 r. I UZ 
22/09, OSNP 2011/5–6/88). Zgodnie zatem z treścią przepisu art. 350 § 1 k.p.c., mając na 
uwadze wskazany powyżej błąd pisarski w komparycji wyroku z dnia 23 lutego 2012 r., Sąd 
Apelacyjny orzekł jak w punkcie I wyroku.

W pierwszej kolejności odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 107 § 1 i 3 k.p.a., przez or-
gan rentowy wskazać należy, że decyzje, które są przedmiotem oceny Sądu pierwszej i drugiej 
instancji nie spełniają wymogów art. 107 k.p.c., albowiem decyzje te nie zawierają wskazanych 
kwot, które powinny być wliczone jako wypłaty z bonów towarowych do podstawy wymiaru 
składek. Podkreślić należy, że decyzje obejmowały okres 10 lat wstecz, więc wszystkie wyna-
grodzenia były już ozusowane, były już podstawą wymiaru składek, co oznacza, że przedmio-
tem sporu w organie rentowym powinny być tylko kwoty bonów wymienione za poszczególny 
miesiąc. W celu zobrazowania jak to się kształtowało przy ewentualnej korekcie podstawy wy-
miaru składek za okres 10 lat wstecz mogłaby być w zestawieniu rubryka pomocnicza dla or-
ganu rentowego, gdzie wskazana jest kwota już poprzednio ozusowana, albowiem poprzednio 
ozusowane wynagrodzenia nie mogą być ponownie wykazywane w decyzji wymiarowej jako 
ponowna podstawa wymiaru, gdyż poprzedni okres jest już zamkniętym okresem. Taka decy-
zja nie poddaje się kontroli sądowej, gdyż nie zawiera prawidłowego rozliczenia, jakie kwoty 
były wypłacone w poszczególnych miesiącach poszczególnym pracownikom.

Przechodząc do oceny pozostałych zarzutów podniesionych w apelacji należało rozwa-
żyć, czy postępowanie przed Sądem pierwszej instancji nie jest dotknięte nieważnością. 
Apelujący podniósł zarzut pozbawienia możności obrony swych praw wskutek odmowy do-
puszczenia do udziału jako pełnomocnika R. B. (2), z którym według twierdzeń E. K. łączył 
go stały stosunek zlecenia.

Zgodnie z art. 86 k.p.c. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać 
przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Krąg podmiotowy osób, które mogą peł-
nić w postępowaniu cywilnym funkcję pełnomocnika, a także rodzaj spraw, w jakich osoby 
te mogą występować w takim charakterze określa art. 87 k.p.c. 
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Z kolei w myśl art. 87 § 1 k.p.c. pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, 
a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba spra-
wująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym 
stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik 
sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostają-
ce ze stroną w stosunku przysposobienia.

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu pierwszej instancji, że zakres umowy zlecenia 
łączącej R. B. (2) i E. K. nie obejmował przedmiotu niniejszej sprawy, tj. ustalenie podstawy 
wymiaru składek.

Oznacza to, że R. B. (2) nie mógł być pełnomocnikiem E. K. w rozpoznanej sprawie, któ-
ra nie wchodziła w zakres stosunku zlecenia łączącego E. K. z R. B. (2). Podkreślić należy, 
że występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika strony osoby, która nie mogła być 
pełnomocnikiem, oznacza brak należytego umocowania, co powoduje nieważność postępo-
wania (art. 379 pkt 2 k.p.c.). Nienależyte umocowanie pełnomocnika procesowego zachodzi 
bowiem zarówno wtedy, gdy osoba działająca jako pełnomocnik nie legitymuje się pełno-
mocnictwem, jak i w sytuacji, gdy osobie takiej strona wprawdzie udzieliła pełnomocnictwa, 
ale osoba ta nie może być w danej sprawie pełnomocnikiem, gdyż nie należy do kręgu osób, 
które według ustawy mogą być pełnomocnikami czy to określonych stron, czy też w spra-
wach danego rodzaju.

W świetle powyższych okoliczności wskazać należy, że twierdzenia apelującego dotyczą-
ce pozbawianie go możności obrony swych praw, odmowy dopuszczenia do udziału jako 
pełnomocnika R. B. (2), są bezzasadne.

W utrwalonym orzecznictwie przyjmuje się, że pozbawienie możności obrony swych 
praw przez stronę polega na tym, że strona na skutek wadliwości procesowych sądu lub 
strony przeciwnej nie mogła brać i nie brała udziału w postępowaniu lub jego istotnej 
części, jeżeli skutki tych wadliwości nie mogły być usunięte na następnych rozprawach 
przed wydaniem wyroku w danej instancji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 paździer-
nika 2009 r., III CSK 35/09, Lex nr 572042). W wyroku z dnia 16 lipca 2009 r. (II PK 13/09, 
Lex nr 533099) Sąd Najwyższy wskazał, że wadliwość polegająca na pozbawieniu strony 
możności obrony, wywołująca nieważność postępowania (art. 379 pkt 5 k.p.c.), występuje 
bowiem wówczas, gdy strona procesowa, wbrew swej woli, zostaje faktycznie pozbawio-
na możności działania w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutki tego uchy-
bienia nie mogły być usunięte w dalszym toku procesu przed wydaniem w danej instancji 
wyroku (por. np. uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r., III CKN 
416/98, OSNC 2000 nr 12, poz. 220, z dnia 10 stycznia 2001 r., I CKN 999/98 i z dnia 10 
lipca 2002, II CKN 822/00, niepublikowane oraz z dnia 10 czerwca 1974 r., II CR 155/74, 
OSPiKA 1975 nr 3, poz. 66).

Przy analizie, czy doszło do pozbawienia strony możności działania, należy najpierw roz-
ważyć, co już wcześniej było akcentowane, czy nastąpiło naruszenie przepisów procesowych, 
a w drugiej kolejności trzeba sprawdzić, czy uchybienie to wpłynęło na możność strony do 
działania w postępowaniu, w końcu należy zbadać, czy pomimo zajścia tych okoliczności 
strona mogła bronić swych praw. Tylko w razie kumulatywnego spełnienia wszystkich tych 
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trzech przesłanek można odpowiedzieć twierdząco, że strona została pozbawiona możno-
ści działania.

W ocenie Sądu Odwoławczego postępowanie przed Sądem pierwszej instancji nie było 
dotknięte wadliwymi czynnościami procesowymi sądu, czy też strony przeciwnej, powodu-
jącymi pozbawienie powoda możności obrony jego praw. Tym samym, nie można zgodzić 
się ze stanowiskiem apelującego, aby uniemożliwiono mu wykonanie obrony.

W tym stanie rzeczy należało ocenić, że powód nie został pozbawiony możności obro-
ny swych praw przed Sądem Okręgowym i w rezultacie nie wystąpiła nieważność tego po-
stępowania (art. 379 pkt 5 k.p.c.). Zważywszy na powyżej wskazane okoliczności stwier-
dzić należy, że w rozpoznawanej sprawie brak jest przesłanek do stwierdzenia nieważności 
postępowania.

Przechodząc do oceny dalszych zarzutów apelacyjnych, Sąd Odwoławczy ocenił, że ape-
lacja jest uzasadniona. Przy zasadniczo niespornej podstawie faktycznej Sąd Apelacyjny 
nie podzielił bowiem oceny prawnej dokonanej przez Sąd Okręgowy w zakresie, w jakim 
przyjęto, że świadczenia w postaci bonów towarowych przyznane pracownikom przez płat-
nika E. K. w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wbrew właści-
wej wykładni podstaw materialnoprawnych ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Sąd Okręgowy weryfikację legalności za-
skarżonej decyzji skoncentrował zasadniczo wokół kryteriów przyznanych przez płatnika 
świadczeń i w efekcie błędnie na tej wyłącznie podstawie przesądził o braku celu socjal-
nego tych świadczeń, a tym samym przyjął, że powinny one stanowić podstawę wymiaru 
składek. Zdaniem Sądu Apelacyjnego z przytoczonych poniżej przepisów wynika, że kry-
terium przyznawania świadczeń w postaci bonów nie należy utożsamiać z zaniechaniem 
realizacji celów socjalnych. Istotę sporu w niniejszej sprawie stanowiło zatem nie tyle kry-
terium przyznawania świadczeń socjalnych w Zakładzie (...), a to czy świadczenia finanso-
wane były ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Okoliczności te zostały wykazane przez odwołującego, natomiast 
organ rentowy nie zdołał ich podważyć.

Zasady ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne regulują prze-
pisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm., zwanej dalej jako ustawa systemowa). Zgodnie natomiast 
z art. 23 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ 
(Dz.U Nr 45 poz. 391) i art. 81 ust. 1 i 6 zastępującej tę ustawę ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do ustalenia 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na podstawie art. 18 
ust. 1 ustawy systemowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 
przychód – w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wynika 
z art. 4 ust. 9 ustawy systemowej. Natomiast z mocy delegacji zawartej w art. 21 tej ustawy 
obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w spra-
wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
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i rentowe. W § 2 ust. 1 tego rozporządzenia wymieniono przychody, które nie stanowią pod-
stawy wymiaru składek, w tym, w punkcie 19 świadczenia finansowane ze środków przezna-
czonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Co prawda 
do dnia 30 stycznia 2004 r. rozporządzenie w § 2 zawierało punkt 12, obecnie uchylony, o tre-
ści: „wartość świadczeń okolicznościowych przyznawanych w formie rzeczowej lub w formie 
bonów towarowych uprawniających do zakupu w sklepach artykułów spożywczych i prze-
mysłowych, pod warunkiem że nie podlegają one wymianie na pieniądze – do wysokości nie 
przekraczającej rocznie kwoty, która z tego tytułu została zwolniona od podatku dochodo-
wego od osób fizycznych”, jednak uchylenie tego przepisu nie wyklucza przyjęcia, że bony 
towarowe nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Regulacja § 2 pkt 19 
przyporządkowuje przychód podlegający wyłączeniu do źródła jego pochodzenia. Jeśli więc 
bony towarowe finansowane są ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych, to nie są wliczane do podstawy wymiaru składek, 
gdyż mieszczą się w dyspozycji przepisu § 2 pkt 19 rozporządzenia. Wskazana podstawa 
materialnoprawna zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia przekonuje 
więc, że rzeczą organu rentowego jest przede wszystkim analiza celów socjalnych i źródeł 
ich finansowania. Wadliwe jest przy tym założenie, aby wskazany cel socjalny utożsamiać 
wyłącznie z określonymi kryteriami przyznawania świadczeń socjalnych, a przez to aby przy-
znać organowi rentowemu uprawnienie do weryfikacji kryteriów socjalnych przyjętych przez 
płatnika. Uprawnienie takie w żadnym razie nie wynika z przytoczonych podstaw prawnych. 
W przekonaniu Sądu Apelacyjnego obowiązujące w tej mierze regulacje (przede wszystkim 
cytowany § 2 pkt 19 rozporządzenia) sprowadzają uprawnienia kontrolne organu rentowe-
go jedynie do ustalenia, czy istnieje w regulaminie FŚS podstawa sfinansowania bonów, czy 
świadczenia te mają charakter socjalny oraz sprawdzenia, czy środki rzeczywiście pocho-
dzą z funduszu świadczeń socjalnych.

Analiza zachowania celów socjalnych powinna przy tym uwzględniać, że obowiązek pra-
codawcy zaspokajania w miarę możliwości i warunków potrzeb bytowych, socjalnych i kultu-
ralnych pracowników wynika z art. 16 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. 
Ponadto ustawodawca w art. 94 pkt 8 k.p. nałożył na pracodawcę obowiązek zaspokajania 
w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników. Pracodawcy nie mają za-
tem bezwzględnego obowiązku prowadzenia działalności socjalnej na rzecz pracowników, 
gdyż przepisy kodeksu jedynie postulują prowadzenie takiej działalności. By nie dopuścić 
do zupełnej dowolności w omawianym zakresie, obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych 
pracowników został w sposób warunkowy ujęty w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych. Co istotne, pracodawców uprawniono do modyfikacji 
w prawie wewnątrzzakładowym (w układach zbiorowych pracy) obowiązków wynikających 
z ustawy, aby umożliwić im uzależnienie działalności socjalnej od posiadanych warunków 
i możliwości. Nie można zatem pomijać, że zgodnie z intencją ustawodawcy zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych jest funduszem na poziomie zakładu pracy, którego podstawo-
wym zadaniem jest sfinansowanie przez pracodawcę pomocy socjalnej między innymi na 
rzecz pracowników i ich rodzin. Bez wątpienia zatem pojęcie „socjalny” utożsamiane jest 
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z zaspokajaniem potrzeb bytowych, materialnych i kulturalnych osób, które są w trudnych 
warunkach życiowych. Z kolei „zasady gospodarowania” funduszem oznaczają sposób po-
dejmowania decyzji związanych z wydatkowaniem środków finansowych, sposobem ich gro-
madzenia i wydatkowania. Świadczenia socjalne nie są elementem stosunku pracy. Ze środ-
ków funduszu finansuje się zatem świadczenia niewynikające z warunków wynagradzania za 
pracę oraz niezależne od wyników i jakości wykonywanej przez pracownika pracy. Jedynie 
te działania, które podejmowane są w interesie pracowników, a nie pracodawcy mieszczą 
się w ustawowym pojęciu „zakładowa działalność socjalna”.

Na tle powyższego w zakresie ważkim dla rozstrzygnięcia w tej sprawie zważyć należy, 
że definicja działalności socjalnej może zatem obejmować wydatki na udzielanie pomocy 
materialnej rzeczowej lub finansowej, co daje pracodawcy możliwość zakupu ze środków 
funduszu m.in. bonów towarowych z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy z ty-
tułu zwiększonych wydatków w tym okresie. Warunkiem umożliwiającym przyznanie bonów 
i paczek jest zapisanie takich form pomocy w regulaminie funduszu oraz określenie trybu 
ich przyznawania (czy przyznanie bonów lub paczek następuje np. na wniosek osoby upraw-
nionej, czy też z inicjatywy pracodawcy).

Jak wynika z niekwestionowanych ustaleń faktycznych sprawy regulamin zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący w zakładzie płatnika przewidywał przeznacze-
nie środków funduszu na cele związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi. 
Jednocześnie regulamin nie przewidywał procedury wnioskowania o pomoc w tym zakresie 
przez pracowników i niesporne jest ustalenie, że bony przyznawane były z inicjatywy pra-
codawcy bez wniosku uprawnionych. W regulaminie przyznanie świadczeń uzależniono od 
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Środkami Funduszu zgodnie 
z regulaminem administruje Kierownik Zakładu. Decyzje przyznające pracownikom świad-
czenia uzgadnia się z Kierownikiem Zakładu (§ 2 ust. 5). Zgodnie zaś z aneksem z września 
2000 r., wysokość tych świadczeń ustalali na podstawie znajomości wskazanych obszarów 
podległych sobie pracowników kierownicy sklepów oraz brygadziści i ostatecznie weryfiko-
wał to właściciel zakładu. Jedynie byli pracownicy (emeryci i renciści) zobligowani byli do 
przedłożenia oświadczeń o miesięcznym dochodzie netto na osobę w rodzinie za miesiąc 
poprzedzający przed przyznaniem świadczenia. Poza sporem pozostaje, że realizując wska-
zane postanowienia regulaminu w okresie objętym zaskarżonymi decyzjami organu rento-
wego płatnik wydawał nieodpłatnie pracownikom bony towarowe z tytułu zwiększonych po-
trzeb z okazji świąt Bożego Narodzenia i świąt Wielkanocnych w różnych wysokościach (od 
50 do 500 zł), a źródłem tych świadczeń były środki zgromadzone na odrębnym rachunku 
bankowym w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Powyższe okoliczności znajdu-
ją pełne odzwierciedlenie w dokumentacji pracodawcy, w tym w dokumentach księgowych 
i nie ma podstaw do ich kwestionowania.

Już w świetle tych okoliczności zdaniem Sądu Apelacyjnego przyjąć należy, że bony to-
warowe wypłacane zainteresowanym w niniejszej sprawie są przychodem o którym mowa 
w § 2 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych za-
sad ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdro-
wotne. Z materiału dowodowego wynika przecież, że środki wydatkowane w formie bonów 
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towarowych zostały wypłacone z zasobów Funduszu Świadczeń Socjalnych i zgodnie z po-
stanowieniami regulaminu miały zaspokajać potrzeby pracowników związane ze zwiększony-
mi wydatkami świątecznymi, a więc z założenia cele socjalne. Faktycznie były one wypłaca-
ne najwyżej dwa razy w roku w czasie okołoświątecznym i w różnej wysokości. Także organ 
rentowy w istocie nie kwestionował treści regulaminu, ani też ustalenia, że pomoc w postaci 
zwiększonych wydatków na święta mieści się w ramach pomocy socjalnej w rozumieniu art. 2 
pkt 1 u.z.f.ś.s., koncentrując swe zastrzeżenia wokół rzeczywistych kryteriów przyznawania 
bonów w określonej wysokości.

Niezależnie od powyższego w ocenie Sądu Apelacyjnego, organ rentowy nie zdołał 
również wykazać, aby płatnik przyznając bony nie kierował się sytuacją socjalną swych 
pracowników. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie zawiera przepisu 
upoważniającego do tworzenia zasad podziału funduszu będących w sprzeczności z prze-
pisem art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s., jest to więc przepis bezwzględnie obowiązujący. Należy zatem 
podzielić pogląd Sądu Okręgowego, że brzmienie art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s. nie upoważnia do 
przyznawania osobom uprawnionym prawa do świadczeń socjalnych w takiej samej wy-
sokości. Byłoby to bowiem w istocie przyznawanie tym osobom dodatku do wynagrodze-
nia czy emerytury. Przepis ten wyraźnie określa związek pomiędzy wartością przyznawa-
nego świadczenia a łącznie rozpatrywaną sytuacją życiową, rodzinną i materialną osoby 
uprawnionej. Nakłada to na przyznających świadczenia obowiązek indywidualnej (w żad-
nym wypadku zbiorowej) kwalifikacji wniosków. Przepis określający kryteria socjalne jest 
jednak dosyć ogólnikowy i nie zawiera równocześnie żadnych wskazówek dotyczących 
gromadzenia informacji o stanie majątkowym, sytuacji rodzinnej, życiowej czy dochodach 
osób uprawnionych. W szczególności ustawodawca pozostawiając w tej mierze swobo-
dę pracodawcy i załodze pracowników nie zdefiniował żadnych kryteriów ani progów, ja-
kie winny być brane pod uwagę dla oceny tych sytuacji, które obligowałyby pracodawcę 
do gromadzenia w tym zakresie szczególnej dokumentacji, a tym samym nie określa spo-
sobu, w jaki miałoby nastąpić udokumentowanie spełnienia wskazanych kryteriów. Skoro 
tak, nie można odrzucić założenia, że informacje o pracownikach we wskazanych w usta-
wie obszarach zbiera samodzielnie, na podstawie rozmów i znajomości z pracownikami, 
względnie z wiadomości, które w tym zakresie przekaże mu ich bezpośredni przełożony 
(np. kierownik sklepu lub brygadzista). Niewątpliwie częściowe informacje o stanie rodzin-
nym będą przecież wynikać również z dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych 
pracownika czy w zgłoszeniach do ubezpieczenia społecznego. W pozostałym zakresie 
właściwym sposobem zdobycia informacji uzupełniających o sytuacji osób uprawnionych 
mogą być ich oświadczenia, w tym ustne. Oświadczenia takie mogą być przecież składa-
ne w dowolnej formie, choć możliwe jest też określenie przez pracodawcę ich wzoru czy 
choćby tylko zakresu informacji, jakie powinny być w nich zawarte. W kontekście obowią-
zujących regulacji właściwym sposobem zdobycia informacji o sytuacji osób uprawnio-
nych mogą być nawet ich oświadczenia anonimowe lub też dokonanie anonimowego roz-
poznania. Rozpoznanie to może dotyczyć sytuacji materialnej lub finansowej (np. dochód 
na jednego członka rodziny) oraz życiowej (np. konieczność długotrwałego leczenia, nie-
pełnosprawność członków rodziny). Informacje o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
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czerpać można zatem także od bezpośrednich przełożonych pracowników, którzy mają 
z nimi codzienny kontakt w czasie wykonywania obowiązków pracowniczych.

Regulamin obowiązujący w zakładzie pracy płatnika E. K. regulował, że przyznanie ulgo-
wych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnione jest od sytuacji ży-
ciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Postanowiono 
nadto, że środkami funduszu administruje kierownik Zakładu, a decyzje przyznające pracow-
nikom świadczenia uzgadniane są z kierownikami zakładu. Wysokość świadczeń ustalali na 
podstawie znajomości sytuacji materialnej podległych brygadzista produkcji, brygadzista 
rozbioru oraz kierownicy sklepów, a ostatecznie weryfikował ją pracodawca. Takie ustalenie 
warunków i zasad przyznawania świadczeń należy uznać za dopuszczalne w świetle omó-
wionych wyżej regulacji u.z.f.ś.s.

W konsekwencji tego Sąd Apelacyjny nie podzielił poglądu Sądu Okręgowego, że płatnik 
nie wykazał, aby przyznanie bonów uzależnione było od sytuacji życiowej, materialnej i ro-
dzinnej pracowników, bowiem przeczy temu analiza zarobków pracowników oraz założenie, 
że pracodawca faktycznie nie mógł mieć rozpoznania w sytuacji około 100 pracowników. 
Z analizy treści uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia zdaje się wynikać, że wspomnia-
na konstatacja sądu I instancji zasadniczo oparta została na stwierdzeniu braku prowadzenia 
przez pracodawcę szczegółowej dokumentacji dotyczącej sytuacji bytowej pracowników, 
w tym braku zobowiązania pracowników do składania oświadczeń o stanie majątkowym i do-
chodach, co w ocenie sądu apelacyjnego nie może mieć znaczenia rozstrzygającego. Choć 
bowiem w istocie tak było, to przecież obowiązek taki nie wynika z obowiązujących przepi-
sów i jak już wspomniano wyżej dopuszczalne jest, że bez szczególnie sformalizowanych 
działań pracodawca może powziąć wiedzę o sytuacji swoich pracowników także z innych 
źródeł, aniżeli z ich pisemnych oświadczeń zawierających konkretne dane. Ustawodawca 
nie określił formy, w jakiej pracodawca zobligowany jest weryfikować sytuację rodzinną, ma-
terialną i życiową swoich pracowników, ani też nie przesądził o najwłaściwszym dla tej oce-
ny kryterium, pozostawiając tę kwestię dyspozycji płatnika i jego podwładnych. Niesłusznie 
więc Sąd I instancji opierając rozstrzygnięcie na wybiórczym porównaniu zarobków kilkuna-
stu pracowników i wysokości otrzymanych od nich bonów, de facto sam ustalił najwłaściw-
sze według niego kryterium, które jednak nie wynika ani z uzgodnień płatnika z pracownika-
mi regulowanych regulaminem, ani też nie znalazło potwierdzenia w zeznaniach świadków. 
Argumentacja Sądu Okręgowego w tym ujęciu mogłaby co najwyżej zmierzać do wykazania 
nieprawidłowości w dysponowaniu środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
choć według kryterium obranego wyłącznie przez ten sąd. Nie to jest jednak przedmiotem 
niniejszego postępowania. Decyzje o każdorazowym przyznaniu pomocy z funduszu socjal-
nego na określony cel należą do pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej w imieniu pracodaw-
cy, a swoboda ich podejmowania jest ograniczona uprawnieniami związków zawodowych. 
W wypadku niezgodnego z prawem administrowania środkami funduszu pracodawca ponosi 
odpowiedzialność cywilną (art. 8 ust. 3 u.z.f.ś.s.) i karno-administracyjną (art. 12a u.z.f.ś.s.). 
Trzeba w związku z tym mieć na uwadze, że w zakładzie pracy płatnika nie było związków 
zawodowych, a wyłącznie powołano Przedstawicieli Pracowników reprezentujących interesy 
załogi. Ani jednak Przedstawiciele Pracowników, ani inni pracownicy zatrudnieni w zakładzie 
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płatnika w całym okresie, którego dotyczy spór nie kwestionowali zasady przydzielania bo-
nów i ich wysokości, jak i postanowień istniejącego regulaminu. Nieprawidłowości w tym za-
kresie nie stwierdziła też PIP, ani ZUS w ramach kontroli przeprowadzonej w 2002 r. W tym 
też zakresie Sąd Okręgowy niesłusznie zdewaluował wartość dowodową zeznań świadków 
i płatnika oraz danych wynikających z niespornej treści istniejących w sprawie dokumentów.

Przede wszystkim Sąd Apelacyjny dostrzega, że wyciągi z kont pracowników dowodzą, 
że w okresie spornym płatnik zatrudniał maksymalnie około 130 pracowników, w tym przy 
produkcji i w sklepach. W grudniu 2002 r. pracodawca rozdysponował bony zaledwie pośród 
65 pracowników, w marcu 2004 r. bony przyznano 60 osobom i dopiero od grudnia 2004 r. 
liczba pracowników zaczęła oscylować około 100. Największa liczba pracowników obdarowa-
nych bonami wystąpiła w grudniu 2006 r., kiedy płatnik przyznał bony towarowe 127 pracow-
nikom. Stopniowe narastanie liczny pracowników z kolejnymi latami oraz ich liczba w 2002 r. 
(65 osób) i w 2004 r. (60 osób), a priori nie wyklucza założenia, że pracodawca aktywnie ad-
ministrujący swym zakładem pracy jest dobrze zorientowany w sytuacji rodzinnej, życiowej 
i materialnej swoich podwładnych, zwłaszcza przy założeniu, że poszczególnymi komórkami 
w zakładzie produkcji i w sklepach administrowali także wyznaczeni przez niego kierowcy 
i brygadziści, którzy mieli codzienny bezpośredni kontakt z mniejszą liczbą podwładnych.

Zgodnie z pierwotnym zeznaniem płatnika, które w tej mierze powielił w toku postępo-
wania sądowego, E. K. znał swoich pracowników, a szczegółowe informacje o ich sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej posiadał od kierowników sklepów i brygadzistów, z którymi 
konsultował wysokość przyznanych świadczeń.

W istocie zeznający w sprawie świadkowie potwierdzili, że pracodawca stale przebywał 
w zakładzie pracy, niejednokrotnie rozmawiał z pracownikami, pytając o ich sytuację rodzin-
ną i majątkową. K. Ś. zeznał, że nie składał informacji pisemnej o swojej sytuacji rodzinnej 
i majątkowej, ale szef o tym wiedział, nieraz na przerwach rozmawiali kto ile ma i jak komu 
się wiedzie (k.200v akt sądowych). Podobnie H. K. (3) przyznał, że bony były dzielone w zależ-
ności od sytuacji życiowej i majątkowej. Nikt nie składał oświadczeń o dochodzie na człon-
ka rodziny, ale szef poznawał ludzi podczas rozmowy i dowiadywał się o nich bardzo dużo. 
Świadek ten przyznał, że pracodawca stale jest w zakładzie i ma bezpośredni kontakt z pra-
cownikami, w tym też ze sprzedawcami (k.201–201v akt sąd.).

W ocenie Sądu Apelacyjnego powyższe zeznania osób zatrudnionych u płatnika, nie 
przeczą tezie, jakoby E. K. faktycznie znał swoich pracowników i w okresie poprzedzającym 
przyznanie bonów z tytułu zwiększonych potrzeb na święta miał rozeznanie w ich sytuacji 
życiowej, materialnej i rodzinnej. Przyznano, że pracodawca stale przebywał na terenie za-
kładu pracy (przy produkcji), bywał w sklepach oraz utrzymywał z nimi kontakt również tele-
foniczny. Potwierdzone jest ustalenie, że w sklepach był kierownik, a na działach produkcji 
brygadziści, którzy niejako administrowali mniejszymi zespołami pracowników, a tym samym 
dysponowali pewnymi o nich informacjami z dziedziny ich życia osobistego, rodzinnego i sy-
tuacji materialnej, które mogły mieć wpływ na wysokość przyznanych bonów. W zasadzie 
wszyscy zeznający w sprawie świadkowie podali, że pracodawca rozmawiał ze swoimi pod-
władnymi i znał ich sytuację socjalną, a i nie zostało zakwestionowane, aby utrzymywał kon-
takt z kierownikami i brygadzistami również zaznajomionymi z sytuacją swych podwładnych.
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Nie sposób przy tym pominąć, że z ustaleń podjętych w sprawie wynika, że niejednokrot-
nie pracownikami płatnika byli członkowie tej samej rodziny (jak np. K. Ś. i jego żona, W. K. 
(2) jej matka G. i siostra C., A. D. (2) i jej wujek M. D. (4) oraz kuzynka A. D. (3) i ciotka E. D.). 
Ta okoliczność dodatkowo uwiarygodnia tezę skarżącego, że znał swoich podwładnych i bez 
konieczności gromadzenia w tym zakresie szczególnie sformalizowanej dokumentacji mógł 
być zorientowany w ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Ważne jest wreszcie ustalenie, że każdorazowo bony przyznawane pracownikom w po-
szczególnych okresach były w różnej wysokości od 50 do 500 zł. Nie zaprzeczono, aby wy-
sokość bonów na listach akceptowanych później przez płatnika, ustalali kierownicy sklepów 
oraz brygadziści.

W zakresie objętym zaskarżonymi decyzjami zaakcentować wypada, że zainteresowa-
na E. D. w grudniu 2002 r. tytułu zwiększonych potrzeb związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia otrzymała bony o wartości 150 zł. Przy czym w okresie tym płatnik przyznał 
bony towarowe 65 pracownikom, w tym 6 bonów o wartości 100 zł,39 bonów o wartości 
150 zł, -13 bonów o wartości 180,00 zł,5 bonów o wartości 200 zł,4 bony o wartości 100 zł, 
18 bonów o wartości 150 zł,32 bony o wartości 200 zł, 1 bon o wartości 250 zł,5 bonów 
o wartości 300 zł.

E. D. w grudniu 2004 r. z tytułu zwiększonych potrzeb związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia otrzymała bony o wartości 247 zł. Przy czym w okresie tym płatnik przyznał 
bony towarowe 97 pracownikom, w tym 10 bonów o wartości 62 zł, 16 bonów o wartości 
124 zł,28 bonów o wartości 186 zł,41 bonów o wartości 247 zł, po jednym bonie o wartości 
433, zł i 555 zł.

E. D. w marcu 2005 r. otrzymała bony o wartości 185,20 zł. Przy czym w okresie tym płat-
nik przyznał bony 87 pracownikom, w tym 9 bonów o wartości 61,70 zł, 27 bonów o warto-
ści 123,50 zł,39 bonów o wartości 185,20 zł, 10 bonów o wartości 247 zł i po jednym bonie 
o wartości 308,70 zł i 370,40 zł.

Zainteresowana J. M. (1) w grudniu 2005 r. z tytułu zwiększonych potrzeb związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia otrzymała bony o wartości 200 zł. Przy czym w okresie tym 
płatnik przyznał bony 125 pracownikom, w tym 3 bony o wartości 50 zł, 16 bonów o wartości 
100 zł,38 bonów o wartości 150 zł,37 bonów o wartości 200 zł, 10 bonów o wartości 250 zł, 10 
bonów o wartości 300 zł,9 bonów o wartości 400 zł i po jednym bonie o wartości 450 zł i 500 zł.

Zainteresowana M. H. w grudniu 2006 r. z tytułu zwiększonych potrzeb związanych ze świę-
tami Bożego Narodzenia otrzymała bony o wartości 50 zł. Zainteresowana J. M. (1) otrzyma-
ła bony o wartości 350 zł. Przy czym w okresie tym płatnik przyznał bony 127 pracownikom, 
w tym 7 bonów o wartości 50 zł, 14 bonów o wartości 100 zł,9 bonów o wartości 150 zł, 16 
bonów o wartości 200 zł, 15 bonów o wartości 250 zł, 17 bonów o wartości 300 zł,26 bonów 
o wartości 350 zł, 16 bonów o wartości 400 zł,2 bony o wartości 450 zł,4 bony o wartości 
500 zł i jeden bon o wartości 600 zł.

Zainteresowana J. M. (1) w grudniu 2007 r. z tytułu zwiększonych potrzeb związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia otrzymała bony o wartości 400 zł. Przy czym w okresie tym płat-
nik przyznał bony 113 pracownikom, w tym 9 bonów o wartości 150 zł, 11 bonów o wartości 
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200 zł, 18 bonów o wartości 250 zł,20 bonów o wartości 300 zł,27 bonów o wartości 350 zł,28 
bonów o wartości 400 zł.

Zainteresowana A. F. otrzymała w styczniu 2009 r. bony o wartości 50 zł. Zainteresowana 
T. J. (1) otrzymała bony o wartości 150 zł. Zainteresowany S. C. (1) otrzymał 200 zł. Przy czym 
w okresie tym płatnik przyznał bony 94 pracownikom, w tym 2 bony o wartości 50 zł,11 bonów 
o wartości 100 zł,4 bony o wartości 150 zł,48 bonów o wartości 200 zł,25 bonów o wartości 
300 zł, 1 bon o wartości 350 zł,2 bony o wartości 400 zł, 1 bon o wartości 500 zł.

Zainteresowana T. J. (1) otrzymała w grudniu 2009 r. bony o wartości 150 zł. Przy czym 
w okresie tym płatnik przyznał bony 72 pracownikom, w tym 3 bony o wartości 50 zł,8 bo-
nów o wartości 100 zł,2 bony o wartości 150 zł, 1 bon o wartości 160 zł,35 bonów o wartości 
200 zł,23 bony o wartości 300 zł.

Reasumując, zróżnicowana wysokość bonów, niewielka stosunkowo liczba pracowników, 
stała obecność pracodawcy na terenie zakładu pracy oraz utrzymywanie kontaktów z pod-
władnymi, w tym z kierownikami i brygadzistami, w kontekście postanowień obowiązujące-
go w zakładzie regulaminu świadczeń socjalnych, w ocenie Sądu Apelacyjnego prowadzą 
do aprobaty wersji apelującego, że płatnik wydawał pracownikom bony wyłącznie w celach 
socjalnych dla zaspokojenia ich potrzeb wynikających ze znacznego zwiększenia wydatków 
związanych ze świętami, także z uwzględnieniem kryterium sytuacji życiowej, rodzinnej i ma-
terialnej uprawnionych. Zdaniem Sądu Apelacyjnego powyższych wniosków nie przekreśla 
analiza zarobków dokonana przez sąd I instancji, która miała doprowadzić do ustalenia, że 
pracownicy mniej zarabiający lub z większą ilością dzieci na utrzymaniu otrzymywali bony 
w mniejszej lub równej wysokości z pracownikami bezdzietnymi lub z wyższymi zarobka-
mi. Przede wszystkim Sąd Apelacyjny dostrzega, że analiza zarobków dokonana przez Sąd 
Okręgowy odnosi się wyłącznie do miesiąca, w którym przyznano bony i wyłącznie do za-
robku osoby uprawnionej za ten miesiąc z tytułu zatrudnienia u płatnika. Poza jej zakresem 
pozostały zatem pozostałe możliwości i źródła zarobkowania, w tym choćby średni dochód 
uprawnionego (liczony z kilku miesięcy wstecz), liczba osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, wysokość ich dochodów, jak i ewentualne inne aspekty zdrowot-
ne i rodzinne, w tym wiek osób pozostających na utrzymaniu pracowników, ich szczególne 
potrzeby życiowe, posiadane majątki, które tylko w całokształcie składają się na sytuację 
życiową, rodzinną i majątkową pracownika. Informacja o wysokości wynagrodzenia pracow-
nika dotycząca wyłącznie miesiąca, w którym bon przyznano sama w sobie nie określa prze-
cież jeszcze sytuacji życiowej ani materialnej. Nie może być obojętne to, czy i jakie dochody 
osiąga pracownik poza zakładem pracy, w którym ubiega się o świadczenie oraz jaka jest 
sytuacja życiowa wszystkich członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodar-
stwo domowe. Jeżeli więc przyznawanie świadczeń jest uzależnione od wymienionych wy-
żej kryteriów, to oczywiste staje się, że sytuacja pracownika lub innej osoby uprawnionej do 
korzystania z Funduszu wymaga każdorazowo wyjaśnienia, ustalenia i oceny. W regulaminie 
świadczeń socjalnych dopuszczalne jest przyjęcie średniego dochodu na członka rodziny 
jako usprawiedliwionego kryterium oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 
ubiegającej się o przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu 
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2008 r., II PK 156/07, OSNP 2009, Nr 7–8, poz. 96). 
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Nie jest to jednak jedyny dopuszczalny, obiektywny i miarodajny sposób oceny zasadności 
przyznania świadczeń z funduszu, zwłaszcza w mniejszych zakładach pracy, w których pra-
codawca stale przebywa ze swoimi pracownikami. Tym bardziej, że zasady doświadczenia 
życiowego przekonują, że wielu pracowników niechętnie składa takie oświadczenia, nato-
miast niejednokrotnie pracodawca ma możliwość poznania dokładniej ich sytuacji socjalnej 
także w inny sposób, choćby poprzez stały z nimi kontakt lub rozmowę z ich bezpośrednimi 
na co dzień przełożonymi.

Sąd Apelacyjny zauważa nadto, że wyjściowo wysokość bonów uzależniona była od 
łącznej puli pieniędzy przeznaczonych na przedmiotową pomoc socjalną, jaką dyspono-
wał w danym czasie zakład pracy oraz liczby pracowników. Corocznie odmienne warto-
ści w tym zakresie nie pozwalają zatem na dokonanie precyzyjnej analizy porównawczej 
wysokości przyznanych bonów różnym osobom w różnych okresach. W materiale sprawy 
nie ma też potwierdzenia tezy Sądu Okręgowego i organu rentowego, jakoby wysokość 
bonów przyznawanych przez płatnika uzależniona była od stażu i wydajności pracy upraw-
nionych. Co prawda E. K. wskazał na to w toku zeznań przed organem rentowym, jednak 
w toku postępowania sądowego wersji tej wyraźnie zaprzeczył i twierdzenie to należy uznać 
za odosobnione w świetle całokształtu materiału dowodowego w sprawie. Nie wykazano 
bowiem żadnego innego dowodu, który potwierdzałby takie założenie. W szczególności, 
żaden z przesłuchanych świadków nie zeznał, aby bony przyznane były w zależności od 
ich wydajności lub stażu pracy. Akta pracodawcy ujawniają przy tym, że w związku z wy-
dajnością pracy pracownicy otrzymywali nagrody, zatem dodatkowa w tej mierze gratyfi-
kacja w postaci bonów udzielanych w okresie przedświątecznym nie ma także racjonal-
nego uzasadnienia.

Wbrew stanowisku uzasadnienia zaskarżonego wyroku, wzmocnienia argumentacji sądu 
I instancji nie stanowi orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2009 r., I UK 121/09, 
OSNP 2011, nr 9–10, poz. 133, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Podstawowa zasada 
dysponowania środkami funduszu została określona w art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych. Od tej zasady nie ma wyjątków. Nawet regulamin fundu-
szu nie może jej zmienić. Stąd świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem 
tej reguły nie mogą być oceniane w sensie prawnym jako świadczenia socjalne, a jeżeli tak, 
to nie mogą korzystać z uprawnień przyznanych tym świadczeniom przez system ubezpie-
czeń społecznych.” Pogląd ten aprobuje Sąd Apelacyjny, przyjmując że okoliczności niniej-
szej sprawy nie są z nim sprzeczne. Należy jednak nadmienić, że fakty w jakich orzekał Sąd 
Najwyższy były zgoła odmienne od ujawnionych w tej sprawie. W sprawie poddanej analizie 
przez Sąd Najwyższy wszyscy pracownicy otrzymali bony w jednakowej wysokości, a pra-
codawca w żaden sposób nie analizował ich sytuacji rodzinnej i materialnej. Jedyne różnice 
w wartości bonów obejmowały przypadki osób zatrudnionych w trakcie roku kalendarzowe-
go. Skoro wedle powyższej oceny i ustaleń wypłata bonów miała charakter socjalny, a dodat-
kowo wiązała ich otrzymanie oraz wysokość z kryterium socjalnym, to bony te nie stanowiły 
przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, który to przychód stanowi podstawę wymiaru składek (art. 18 ust. 1 
ustawy systemowej w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
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18 grudnia 1998 r., oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych). Zachodzi tu więc wyłączenie przewi-
dziane w § 2 ust. 1 pkt 19 wymienionego rozporządzenia, dlatego wniosek apelacji E. K. za-
sługuje na uwzględnienie.

Wskazując na powyższe Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. orzekł co do 
istoty sprawy oraz zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego i poprzedzające go decy-
zje organu rentowego stwierdzając, że nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe 
i ubezpieczenie zdrowotne wypłat z tytułu bonów towarowych, finansowanych z zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych, na rzecz ubezpieczonych. (…)
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