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Zawartość pensji w pensji

Wynagrodzenie brutto

Netto ok. 60%

PIT/ZUS/PPK ok. 40%



Przychody ze stosunku pracy

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. 
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W szczególności, przychodami ze stosunku pracy są: 

• wynagrodzenia zasadnicze, 

• wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, 

• różnego rodzaju dodatki, 

• nagrody, 

• ekwiwalenty za nie wykorzystany 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.



Ogólna definicja przychodu

Przychodami są:

1) otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika 
w roku kalendarzowym:

a)pieniądze i 

b)wartości pieniężne oraz 

2) wartość otrzymanych:

a)świadczeń w naturze i 

b)innych nieodpłatnych świadczeń.
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Wytyczne z wyroku
z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13)

Za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, 
które: 

1) zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich 
w pełni dobrowolnie) 

2) zostały spełnione w jego interesie (a nie 
w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci 
powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby 
ponieść, 

3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu 
pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny 
dla wszystkich podmiotów). 
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Posiłki

❖W ciągu dnia zazwyczaj jemy 3 podstawowe posiłki –
śniadania obiady i kolacje. 

❖Do tego dochodzą lunchy, branche, poczęstunki, 
podwieczorki, przekąski itp. 

❖Jeść musi każdy, a konieczność jedzenia oznacza 
konieczność ponoszenia kosztów. 



Posiłki zapewniane przez pracodawcę

Ze względu na obowiązują swobodę świadczeń pracodawca może 
zapewniać pracownikom praktycznie dowolne posiłki na 

dowolnych zasadach.  

W niektórych przypadkach na pracodawcy ciąży wręcz obowiązek 
nakarmienia pracownika

– tak jest w przypadku posiłków profilaktycznych. 



Posiłki profilaktyczne

• Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym 
w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie 
posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów 
profilaktycznych (art. 232 k.p.). 

• Szczegóły znaleźć można w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz. U. Nr 60, poz. 279).



Posiłki profilaktyczne

• Posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 
30-35% tłuszczów, 15% białek 
oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.

• Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze 
względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub 
ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

1) korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,

2) przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym 
zakresie z otrzymanych produktów.



Zapewnianie posiłków

Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej 
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) 
u mężczyzn 
i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

2) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej 
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) 
u mężczyzn 
i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane 
w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów 
technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub 
wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,



3) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym 
w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny 
organizmu powyżej 1500 kcal 
(6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) 
u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie 
zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 
1 listopada do dnia 31 marca,

4) pod ziemią.

Dodatkowo pracodawca zapewnia posiłki pracownikom 
zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych 
i innych zdarzeń losowych.



Napoje profilaktyczne

Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

1) w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego 
się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) 
powyżej 25oC,

2) w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego 
się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) 
powyżej 1000,



3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze 
otoczenia poniżej 10oC 
lub powyżej 25oC,

4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, 
powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) 
u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

5) na stanowiskach pracy, na których temperatura 
spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 
28oC.



Napoje profilaktyczne

Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości 
zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio 
zimne lub gorące w zależności od warunków 
wykonywania pracy, a w przypadku wykonywania 
pracy w warunkach gorącego klimatu – napoje 
wzbogacone w sole mineralne i witaminy.



Stanowiska pracy

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać 
posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki 
uzasadniające zapewnienie posiłków, ustala pracodawca w porozumieniu 
z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy 
nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca po uzyskaniu 
opinii przedstawicieli pracowników.



Zasady wydawania

• Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac 
uzasadniających ich wydawanie.

• Posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw 
w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy.

• Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany 
roboczej.

• Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.



Napoje dla pracownika
§ 112 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną 
do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo 
w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. 

Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do 
warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. 

Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych 
w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z 2 października 2008 r.IBPB2/415-1205/08/ASz
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Podróże służbowe

W czasie podróży służbowych pracownik uzyskuje prawo do diet, 
które mają na celu:

❖W Polce – pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia

❖ Za granicą – pokrycie kosztów wyżywienia oraz innych 
drobnych wydatków



Dieta a posiłki

W myśl § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej (Dz. U. 2013 r. poz. 167) kwotę diety zmniejsza się 
o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, 
że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1)śniadanie – 25% diety;

2)obiad – 50% diety;

3)kolacja – 25% diety.



Diety a posiłki

❖ W interpretacji ogólnej MF z 6 listopada 2012 r., (DD3/033/10/OBQ/12/PK-
240) czytamy, że nadwyżka wartości diety ponad wartość wyżywienia stanowi 
przychód do opodatkowania

❖ Podobnie: wyrok NSA z 11 września 2015 r. (sygn. II FSK 1516/13), wyrok WSA 
w Rzeszowie z 5.02.2013 r. (I SA/Rz 25/13)

❖ Zgodnie natomiast z wyrokiem WSA w Warszawie z 3 października 2013 r., (III 
SA/Wa 937/13), nadwyżka kosztów wyżywienia ponad kwotę diety nie stanowi 
przychodu pracownika, a tym samym pracodawca nie ma obowiązku pobrania 
podatku z tego tytułu. wyrok WSA w Warszawie z 23.01.2015 r. 
(III SA/Wa 1111/14)



Posiłki dla pracowników

Wolna od ZUS jest:

wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych 
pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do 
wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 
190 zł

§ 2 ust. 1 pkt 11 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1949) - rZUS

Brak analogicznego zwolnienia PIT



Posiłki dla pracowników

Wolne ZUS są:

korzyści 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 oraz 
korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów 
środkami lokomocji

§ 2 ust. 1 pkt 26 rZUS

Brak analogicznego zwolnienia PIT



Sprzedaż za złotówkę

• SN w wyroku z 6 października 2010 r. (II UK 337/09) uznał, że formą 
prawną przepisów o wynagradzaniu mogą być także postanowienia 
uchwały wspólników. Tym samym należy dopuścić także uchwały 
zarządu i zarządzenia właściciela. 

• W przypadku sprzedaży towarów i usług za częściową odpłatnością ZUS 
zazwyczaj nie robi problemów – zob. np. pismo ZUS z 11 sierpnia 2015 r.  
(sygn. WPI/200000/451/505/2011)



Sposoby zapewniania posiłków

Pracodawca może zapewniać posiłki w dowolny sposób, w tym m.in.:

- Oferować posiłki przez siebie przyrządzone (np. w restauracji)

- Organizować catering

- Stworzyć stołówkę

- Wydawać talony żywnościowe

- Wydawać karty lunchowe



Karta lunch

Karta lunch może być jednym z pozapłacowych  świadczeń, które 
co prawda zwiększy dochód netto pracownika, ale zakupiona 
w wartości 190 zł miesięcznie nie będzie podlegać 
oskładkowaniu. Pracownik będzie zobowiązany jedynie 
odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. 



ZUS o kartach lunch

W decyzji gdańskiego ZUS z 9 stycznia 2017 r. (sygn. 
DI/1000000/43/1299/2016) wskazano, że zwolnione 
z oskładkowania są karty przedpłacone, które mogą być 
wykorzystywane tylko w sieci ściśle wyznaczonych punktów 
gastronomicznych (restauracje, bary szybkiej obsługi, 
kantyny, kafeterie, pizzerie i stołówki firmowe akceptujące 
karty.



ZUS o kartach lunch

Karty te są zwolnione, gdy pracownicy za ich pomocą nie mogą 
wypłacać środków pieniężnych, a jedynie dokonywać zakupu 

gotowych posiłków, spożywanych w przerwach pomiędzy 
wykonywaniem pracy. 

Warunek do zwolnienia ze składek ZUS uważa się oprócz tego 
spełniony, jeśli karty będą zasilane co miesiąc kwotą nie wyższą 

od 190 zł



Posiłki zapewniane przez pracodawcę

Skutki dla pracodawcy

• Świadczenie bez ZUS i PPK

• Mniejszy koszt

• Szansa na bardziej wydajną pracę 

• Konieczność obsługi, ale można 
uprościć  ją do minimum

Skutki dla pracownika

• Świadczenie bez ZUS 
i PPK

• Większa korzyść

• Zapewnienie 
elementarnej potrzeby

• Bonus pracowniczy



Dziękuję za uwagę, 
zapraszam do zadawania pytań


