
V

Spis treści

Wykaz skrótów  ............................................................................. XI

Wprowadzenie  ............................................................................. XVII

Rozdział I. Należności z tytułu podróży służbowych 
pracowników  .............................................................................. 1

 1. Definicja podróży służbowej  ................................................ 1
 2. Krajowa podróż służbowa  .................................................... 6

2.1. Dieta  .......................................................................... 6
2.2. Zwrot kosztów przejazdu  ........................................... 13
2.3. Zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji 

miejscowej   ................................................................ 14
2.4. Zwrot kosztów noclegu  .............................................. 15
2.5. Zwrot kosztów innych udokumentowanych 

wydatków  .................................................................. 17
2.6. Zaliczka na koszty krajowej podróży służbowej 

i jej rozliczenie  ........................................................... 17
 3. Zagraniczna podróż służbowa  .............................................. 18

3.1. Dieta  .......................................................................... 20
3.2. Zwrot kosztów przejazdu  ........................................... 27
3.3. Zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji 

miejscowej  ................................................................. 28
3.4. Zwrot kosztów bagażu  ............................................... 28
3.5. Zwrot kosztów noclegu  .............................................. 28
3.6. Zaliczka na koszty zagranicznej podróży służbowej 

i jej rozliczenie  ........................................................... 30

Rozdział II. Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu 
do celów służbowych  ................................................................. 31

Rozdział III. Korzystanie przez pracownika ze służbowego 
samochodu  ................................................................................. 47



VI

S p i s  t r e ś c i

 1. Używanie służbowego samochodu na potrzeby zakładu 
pracy  .................................................................................... 47

 2. Używanie służbowego auta do celów prywatnych  ............... 54

Rozdział IV. Ekwiwalenty za używanie przez pracownika 
własnych narzędzi pracy  ........................................................... 59

 1. Narzędzia pracy – uwagi wstępne  ........................................ 59
 2. Internet dla telepracownika  ................................................. 63
 3. Zwrot kosztów używania prywatnego telefonu  .................... 64
 4. Samochód pracownika jako narzędzie pracy  ........................ 66
 5. Koszty uzyskania przychodów  .............................................. 66

Rozdział V. Ubiór służbowy  ....................................................... 69

Rozdział VI. Dofinansowanie wypoczynku pracownika  .......... 75

 1. „Wczasy pod gruszą”  ............................................................ 75
 2. Zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży do 18 lat  .... 81
 3. Zbiorowa wycieczka  ............................................................. 87
 4. Karnety na basen lub siłownię .............................................. 89
 5. Świadczenia urlopowe  ......................................................... 90
 6. Zwroty z tytułu odwołania lub przesunięcia urlopu 

wypoczynkowego    ............................................................... 92

Rozdział VII. Świadczenia z tytułu dojazdów do pracy  ........... 97

 1. Organizacja zbiorowego dowozu do pracy  ........................... 97
 2. Przekazywanie biletów na dojazd do pracy  .......................... 100
 3. Zwrot kosztów benzyny  ....................................................... 103
 4. Podwyższone koszty uzyskania przychodu  ........................... 103
 5. Ujęcie faktycznych kosztów w zeznaniu rocznym  ................ 105

Rozdział VIII. Posiłki zapewnione pracownikom  ..................... 107

 1. Potrawy regeneracyjne  ......................................................... 107
 2. Obiady organizowane dobrowolnie  ...................................... 112

Rozdział IX. Udostępnianie pracownikom napojów  ................ 117

 1. Woda dla wszystkich pracowników  ...................................... 117
 2. Napoje regeneracyjne  ........................................................... 119
 3. Zbiorowe zaopatrzenie w trunki  .......................................... 120

Rozdział X. Pozostałe świadczenia BHP dla pracowników  ...... 123

1. Środki higieniczno-sanitarne  .................................................... 124



VII

S p i s  t r e ś c i

 2. Środki ochrony indywidualnej  ............................................. 124
 3. Odzież i obuwie robocze  ...................................................... 126
 4. Okulary korygujące  .............................................................. 129

Rozdział XI. Pożyczki udzielane pracownikom  ........................ 133

 1. Kwota pożyczki  .................................................................... 133
 2. Pożyczki nieoprocentowane lub nisko oprocentowane  ......... 134
 3. Umorzenie pożyczki  ............................................................. 136

Rozdział XII. Abonamenty medyczne dla pracowników  .......... 141

 1. Abonament jako przychód opodatkowany ............................ 142
 2. Profilaktyka zdrowotna w ramach pakietu  ........................... 147

Rozdział XIII. Ubezpieczenia pracowników  .............................. 149

 1. Ubezpieczenie za czas zagranicznej delegacji  ...................... 149
 2. Ubezpieczenia fakultatywne  ................................................. 150

Rozdział XIV. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  .............. 153

 1. Szkolenia organizowane przez pracodawcę  ......................... 153
 2. Nauka z inicjatywy lub za zgodą zakładu  ............................. 154
 3. Edukacja pracownika z własnej inicjatywy  ........................... 158
 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli  .............. 159
 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 

służby cywilnej  ..................................................................... 163

Rozdział XV. Imprezy integracyjne dla pracowników  .............. 165

Rozdział XVI. Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji  .... 167

Rozdział XVII. Odprawy i odszkodowania z tytułu ustania 
zatrudnienia  ............................................................................... 171

 1. Odszkodowania  ...................................................................... 171
 2. Odprawy  ................................................................................ 182

Rozdział XVIII. Zapomogi pieniężne  ......................................... 187

 1. Zapomogi z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci  ................... 187

 2. Zapomogi motywowane innymi przyczynami  ...................... 192

Rozdział XIX. Zakwaterowanie pracowników  .......................... 195

Rozdział XX. Świadczenia po śmierci pracownika  ................... 207

 1. Prawa majątkowe pracownika, w tym odprawy pośmiertne  ... 207



VIII

S p i s  t r e ś c i

 2. Świadczenia pomocowe dla członków rodziny zmarłego 
pracownika  .......................................................................... 213

Rozdział XXI. Świadczenia dla byłych pracowników  ............... 215

 1. Świadczenia dla byłych pracowników – emerytów lub 
rencistów  .............................................................................. 215

 2. Świadczenia dla byłych pracowników niebędących 
emerytami lub rencistami  ..................................................... 218

Rozdział XXII. Świadczenia pozapłacowe w pytaniach 
i odpowiedziach  ......................................................................... 219

 1. Oskładkowanie nadwyżki odprawy ponad górny limit 
(Bożena Korczyńska)  ............................................................. 219

 2. Opodatkowanie i oskładkowanie dodatku relokacyjnego 
ze środków UE (Krzysztof Klimek)  ........................................ 224

 3. Dodatkowe świadczenie przy rozwiązaniu umowy o pracę 
– odprawa czy odszkodowanie (Aldona Salamon)  ................ 226

 4. Opodatkowanie i oskładkowanie umowy sponsorskiej 
z pracownikiem (Marek Piotrowski)  ..................................... 229

 5. Opodatkowanie i składkowanie ekwiwalentu za pranie 
odzieży roboczej (Krzysztof Klimek)  ..................................... 231

 6. Zasady opodatkowania i oskładkowania dofinansowania 
pobytu pracownika w sanatorium (Krzysztof Klimek)  .......... 232

 7. Karty chipowe do nabycia napojów – opodatkowanie 
i oskładkowanie (Rafał Styczyński)  ....................................... 233

 8. Opodatkowanie dofinansowania kursu na prawo jazdy 
pracownika (Anna Martuszewicz)  ......................................... 234

 9. Umorzone odsetki od zadłużenia pracownika wobec 
pracodawcy jako przychód (Marek Piotrowski)  .................... 236

10. Rozliczenie zaliczki na poczet kolejnej pensji (Anna Kopyść)  ... 239
11. Refundacja z tytułu zakupu wizy przez pracownika 

(Krzysztof Klimek)  ................................................................ 241
12. Weryfikacja limitu ogólnej ulgi socjalnej (Krzysztof Klimek)  ... 242
13. Sfinansowanie egzaminu kwalifikacyjnego a składki 

i podatek (Andrzej Radzisław)  .............................................. 244
14. Opodatkowanie grupowych szczepień pracowników 

(Krzysztof Klimek)  ................................................................ 245

Rozdział XXIII. Wybrane akty prawne  ...................................... 249

 1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– wyciąg  ............................................................................... 249



IX

S p i s  t r e ś c i

Rozdział 2. Źródła przychodów   ........................................... 249
Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe  ................................. 253
Rozdział 6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku  ........... 272
Rozdział 7. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez 

płatników  ................................................................... 292
 2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe  .............................................................................. 306

 3. Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej  ............................................................... 312
Rozdział 1. Przepisy ogólne  .................................................. 312
Rozdział 2. Podróż krajowa  .................................................. 313
Rozdział 3. Podróż zagraniczna  ............................................ 315
Rozdział 4. Przepisy końcowe  .............................................. 317

 4. Rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów  ............................................................................. 318

 5. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  ....... 320

  Załącznik  .............................................................................. 322


