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Wynagrodzenie to świadczenie 

o charakterze przysparzająco-majątkowym, 

które jest wypłacane za świadczoną pracę 

(świadczone usługi) w oparciu o wiążący 

strony stosunek prawny.

Definicja wynagrodzenia



• Wynagrodzenie zasadnicze

• Akord

• Prowizja

• Premie

• Nagrody

• Inne

Rodzaje wynagrodzenia

3



• Dodatki,

• Ekwiwalenty,

• Odprawy,

• Wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy,

• Diety, 

• Inne 

Inne świadczenia związane ze stosunkiem 
pracy
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Minimalne wynagrodzenie ze stosunku 
pracy

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się 
przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia 
wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki 
zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny 
do wynagrodzeń osobowych

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej;

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z 
przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.



Minimalne wynagrodzenie 2018

• Minimalne wynagrodzenie dla pracownika

»2100 zł / miesiąc
(12,50 zł za godzinę przy 168 godzinach)

• Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorcy: 

»13,70 zł / godzinę
(2301,60 zł za 168 godzin)
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Minimalne przy zleceniu

• W przypadku umów zlecenia (umów o świadczenie 
usług), wykonywanych przez przyjmującego zlecenie 
lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia 
powinna być ustalona w umowie w taki sposób, 
aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była 
niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej 
ustalonej.
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Przyjmujący zlecenie/świadczący usługi

Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi to: 

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną 
w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów 
ze zleceniobiorcami albo

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

- która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów 
zlecenia lub innych umów o świadczenie usług na rzecz przedsiębiorcy 
w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez 
te podmioty działalności;
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Ilość godzin cz. 1

1) W przypadku umów zlecenia (umów o świadczenie usług) 
strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby 
godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

2) W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu 
potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący 
usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub 
dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym 
termin wypłaty wynagrodzenia.
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Ilość godzin cz. 2

3) Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy 
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca 
albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza 
przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie 
pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do 
sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług, a w przypadku braku takiego pkt 2 stosuje 
się odpowiednio.
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Katalog wyłączeń

• Minimalne wynagrodzenie nie dotyczy:

1) umów zlecenia (o świadczenie usług) jeżeli o miejscu i czasie 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje 
przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje 
mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;

2) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych 
realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu 
pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
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Wynagrodzenie prowizyjne

Przez wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć 
wynagrodzenie uzależnione od wyników:

1) uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub 
świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług lub

2) działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki 
organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie 
lub są świadczone usługi

- takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, 
sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub 
uzyskane należności.
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Wyłączenia

3) umów:

a) o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

b) o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,

c) w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

d) w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,

e) w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego,

f) w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy 
w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, 
w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora

- jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone 
nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;
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Wyłączenia

4) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą 
osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek - jeżeli ze względu 
na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie 
przez okres dłuższy niż 1 doba;

5) umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, 
przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich 
wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie 
z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter 
sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie 
zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, 
z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach 
świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle 
chorych lub w podeszłym wieku.
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Kwota wolna 2018

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1) 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr ×

(podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia 

podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i 

nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x 

(podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia 

podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.



Kwota wolna - zaliczki

• W trakcie roku podatkowego zaliczki ustala się 
biorąc pod uwagę kwotę 556,02 zł:

– Zaliczki u pracowników pomniejsza się zatem 
miesięcznie o 46,33 (46,34) zł

– U przedsiębiorców i wynajmujących odejmuje się 
od podatku 556,02 zł (przy założeniu, że są 
opodatkowani na zasadach ogólnych)



Dwie ścieżki podatkowe

• Zaliczka PIT-4R PIT-11 (PIT-40)

• Ryczałt PIT-8AR PIT-11 (PIT-40)

IFT-1/IFT-1R



Ogólna definicja przychodu

Przychodami są:

1)otrzymane lub postawione do dyspozycji 
podatnika w roku kalendarzowym

– pieniądze i 

– wartości pieniężne oraz 

2) wartość otrzymanych 

– świadczeń w naturze i 

– innych nieodpłatnych świadczeń.



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, a w szczególności: 
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.



Wartość pieniężną innych świadczeń 
w naturze określa się na podstawie cen 
rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami 
lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, 
z uwzględnieniem w szczególności ich stanu 
i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich 
uzyskania. 

Świadczenia w naturze



Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala następująco 
(art. 11 ust. 2a u.p.d.o.f.):
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 równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia 
umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4. 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.

Inne nieodpłatne świadczenia



Wyrok TK z 8 lipca 2014 r. 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). 



Koszty uzyskania cz. 1

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, 

stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy 

nakładczej:

1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie 

więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje 

przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku 

pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, 

w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie 

z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku 

pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,



Koszty uzyskania cz. 2

3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie 

nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego 

lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza 

miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik 

nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,

4) nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, 

w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie 

z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 

spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce 

stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza 

miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie 

uzyskuje dodatku za rozłąkę.



Koszty przy umowach cywilnoprawnych

• W przypadku umów zlecenia – 20% (50% z prawami autorskimi)

• W przypadku umów o dzieło – 20% (50% z prawami autorskimi)

• W przypadku kontraktów menedżerskich, członków organów 
osób prawnych oraz osób pełniących obowiązki obywatelskie –
111,25 zł (podobnie w przypadku osób pełniących funkcje 
obywatelskie oraz członków organów osób prawnych)

• Przychody z działalności wykonywanej osobiście bez kosztów:

- Nagrody w konkursach (10% podatku)

- Umowy z nierezydentami podatkowymi (20% podatku)

- Umowy do 200 zł miesięcznie (18% podatku)



Koszty autorskie

• Koszty autorskie wynoszą: 50%

• Roczny limit kosztów autorskich: 85.528 zł

(42.764 zł w 2017 r.)

• Przysługują w przypadku stworzenia utworu 
w rozumieniu prawa autorskiego

• Naliczane są od przychodu pomniejszonego 
o składki na ubezpieczenia społeczne w części 
finansowanej przez pracownika



Ograniczenie stosowania kosztów 
autorskich

Koszty autorskie stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, 
urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości 
audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa 
artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej 
i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, 
wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów 
obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5) publicystycznej.
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