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Prawna problematyka składek
na ubezpieczenia społeczne z tytułu
„podróży służbowej” zleceniobiorców
Regulatory issues of social security contributions relating
to contractors' "business trips" under Polish law
Streszczenie
Regulacje dotyczące należności podatkowych i składkowych normują problematykę zwolnień z opodatkowania oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne
świadczeń związanych z podróżą odbywaną przez
zleceniobiorców. Mimo iż kwestia podróży zleceniobiorców nie została unormowana ani w kodeksie cywilnym, ani w kodeksie pracy, wydaje się, że przynajmniej na gruncie przedmiotowych przepisów doszło
do zrównania obu rodzajów podróży. Nie rozstrzygnięto jednak, czy jest dopuszczalne, aby pojęciu „podróży służbowej” zleceniobiorców nadawać takie samo znacznie jak „podróży służbowej” pracowników.
Celem artykułu jest rozstrzygniecie zarówno powyższej kwestii, jak i przedstawienie zasad zwolnienia ze
składek na ubezpieczenia społeczne świadczeń wypłacanych z tytułu „podróży służbowej” zleceniobiorców.

Abstract
Regulations regarding tax- and social-security-related
liabilities cover exemptions of benefits related to
contractors' business trip. Even though neither do the
Civil Code nor the Labour Code provide for contractors'
business trip, it seems that under the aforesaid provisions
these two types of business trips have been equated.
What has not been however determined is whether it is
permissible to interpret the concept of "business trip" with
respect to contractors the same way the concept of
"business trip" is interpreted with respect to employees.
The aim of this study is to resolve this problem and to
present the principles of exemption from taxation and
from the social security contributions with respect to
benefits related to contractors "business trips".
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Przedmiot i cel opracowania
Przed przystąpieniem do szczegółowych rozważań
w pierwszej kolejności konieczne jest poczynienie wyjaśnień w odniesieniu do obranego tematu artykułu. Prima
facie mogłoby się bowiem wydać, że zleceniobiorca nie
może pozostawać w podróży służbowej. Ta bowiem jest
zdefiniowana w art. 775 § 1 k.p. i została zastrzeżona dla
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pracowników. Zgodnie z tym przepisem 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. Nie wnikając w szczegółową analizę unormowania art. 775 § 1 k.p., ogólnie można stwierdzić, że zawiera ono definicję „podróży służbowej”, chociaż trafnie
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podnosi się, że samo pojęcie może budzić wątpliwości,
ponieważ byłoby bardziej adekwatne do administracyjnych stosunków zatrudnienia; tutaj natomiast bardziej
pasowałoby określenie „podróży pracowniczej” (Rączka,
2014, s. 606), jak również nakłada na pracodawcę obowiązek pokrycia kosztów związanych z podróżą służbową. Innymi słowy, obowiązek wypłaty należności związanych z wykonywaniem zadania służbowego aktualizuje
się wyłącznie w okolicznościach wskazanych w art. 775
§ 1 k.p. Stanowi to zarazem wyraz ochrony pracownika
przed wydawaniem poleceń związanych z koniecznością
wykonywania zadań poza stałym miejscem pracy lub
poza siedzibą pracodawcy na wyłączny koszt pracownika.
Z drugiej strony ustawodawca, dostrzegając okoliczność
związaną z faktem ponoszenia przez pracodawcę określonych kosztów, zasadnie przyjął, że nie mogą one stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu, a w dalszej kolejności również oskładkowaniu. Ponieważ regulacje dotyczące należności podatkowych i składkowych
normują także problematykę zwolnień w kontekście podróży zleceniobiorcy, o czym będzie mowa niżej, pojawia
się naturalne pytanie o „podróż służbową” zleceniobiorców. Wprawdzie ani w kodeksie cywilnym, ani w kodeksie pracy kwestia ta nie została unormowana, niemniej ze
względu na powszechność stosowania umów zlecenia jako podstawy zatrudniania (pomijając w tym miejscu zasadność stosowania tych umów w szeroko rozumianej
sferze zatrudniania), wydaje się, że przynajmniej na
gruncie przepisów podatkowych oraz prawa ubezpieczeń
społecznych praktyka obrotu prawnego doprowadziła do
zrównania podróży służbowej zleceniobiorców z podróżą
służbową pracowników. Wpisywałoby się to w dostrzeganą od dawna tendencję do obejmowania ochroną wynikającą z przepisów prawa pracy również zleceniobiorców, czego przykładem jest chociażby: stosowanie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, minimalna stawka wynagrodzenia za pracę, ochrona przed potrąceniami z wynagrodzenia, możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych czy prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Przyjmując zatem za fakt dopuszczalność wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia — pośrednio zaakceptowaną przez ustawę — i ochronę takiego zatrudnienia, która jest w określonym zakresie zrównana
z ochroną pracowników, problem, jaki został postawiony
w artykule, dotyczy zasad opodatkowania oraz oskładkowania świadczeń z tytułu podróży służbowych zleceniobiorców, co wymaga również odniesienia się zarówno do
kwestii rozumienia takiej podróży, jak i samej dopuszczalności jej odbywania.

Podróż zleceniobiorców w kontekście
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 16
ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (DzU z 2019 r. poz. 1387 ze zm., dalej: updof),
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 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 granicami kraju,
z zastrzeżeniem ust. 13. Z kolei art. 21 ust. 13 updof stanowi, że 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 jednostki 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.
Historia tego przepisu jest dość długa, gdyż istnieje on
właściwie od początku obowiązywania upodf. Zgodnie
z pierwotnym brzmieniem przepisu wolne od podatku dochodowego były diety i inne należności za czas podróży
służbowej pracowników do wysokości określonej w odrębnych przepisach, a w przypadku ich braku — w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych obowiązujących w przedsiębiorstwach państwowych. Do istotnej zmiany, rozszerzającej możliwość
stosowania przedmiotowej regulacji również na osoby niebędące pracownikami, doszło 1 stycznia 1997 r. na mocy
ustawy z 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (DzU nr 137, poz. 638).
Skreślono bowiem w tym przepisie słowo „pracowników”.
Ta pozornie błaha zmiana otwierała wówczas możliwość
stosowania przedmiotowej regulacji również do innych,
aniżeli „pracowniczych”, grup zawodowych. Ten stan
prawny trwał do 31 grudnia 2002 r., ponieważ od 1 stycznia 2003 r., na mocy art. 4 pkt 1 ustawy z 26 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 135, poz. 1146), omawianemu
przepisowi nadano nowe brzmienie, ponownie zawężając
jego zakres zastosowania do pracowników, przez posłużenie się wyrażeniem „podróż służbowa pracownika”. Już
tylko na marginesie można zauważyć, że w tej samej dacie ten sam przepis był nowelizowany drugą ustawą.
W tym wypadku chodzi o regulację wynikającą z art. 1 pkt
14 lit. a tiret 6 ustawy z 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 141, poz. 1182).
Wskazaną nowelizacją nie nadano nowego brzmienia całemu pkt. 16, albowiem zmiana legislacyjna polegała na
tym, że dotychczasowy zwrot „podróż służbowa” uzupełniono słowem „pracownika”. Aktualne brzmienie przepisu zostało natomiast wprowadzone 1 stycznia 2004 r.
ustawą z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw (DzU nr 202, poz. 1956). W uzasadnieniu do tej
ustawy projektodawca wskazał jedynie na uwzględnienie
postulatu zmiany omawianej regulacji. Trudno zatem od-
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czytać szczegółowe motywy, jakimi kierował się ustawodawca, poza tymi, które wynikają wprost z przepisu. Po
pierwsze, wyraźnie odróżnia się w nim podróże służbowe pracownicze od pozostałych podróży, przy czym chodzi o „osoby niebędące pracownikami”; zatem jest to
ujęcie bardzo szerokie obejmujące nie tylko zleceniobiorców. Po drugie, w przypadku tej drugiej kategorii
używa się słowa „podróż” nie wskazując, o jaką konkretnie chodzi. Po trzecie, zwolnienie z opodatkowania
przysługuje wyłącznie w 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 państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej
na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Po czwarte, możliwość zwolnienia przysługuje wyłącznie, jeśli
otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.
Mimo iż wskazane przesłanki wydają się dość szczegółowe, nie oznacza to, że nie wywołują one kontrowersji.
Dowodem jest liczne orzecznictwo sądów administracyjnych, w którym rozstrzygano kwestie rozumienia pojęcia
„podróży” niepracowniczej, rodzaju należności, które
podlegają zwolnieniu oraz związku tych należności
z osiąganiem przychodu. Analiza orzecznictwa pozwala
na stwierdzenie, że: 1) podróży niepracowniczej nie można utożsamiać z podróżą służbową pracowników1, 2) pod
pojęciem podróży niepracowniczej należy rozumieć
(przy braku ustawowej definicji „podróży”) zarówno podróż odbytą w związku z załatwianiem cudzych spraw,
jak i dojazd na miejsce wykonywania określonych czynności2; przebywanie drogi z miejsca zamieszkania do
miejsca wykonywania zadań przez podatnika3; niezasadna jest jednak taka rozszerzająca wykładnia pojęcia „podróż”, by jego desygnat rozciągnąć poza samo przemieszczanie się osoby delegowanej4; 3) celem podróży
jest osiąganie przychodu5; 4) zwolnieniem objęte są
świadczenia otrzymane w związku z szeroko rozumianą
podróżą6, wydatki na przejazdy, noclegi i diety7, ale już
nie wydatki służące realizacji samego celu podróży (np.
udział w konferencji naukowej). Powszechnie dostępne
są również interpretacje wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ich analiza wprawdzie wykracza poza ramy artykułu, jednak warto wskazać, że za
koszty podróży uznano w odniesieniu do zleceniobiorców m.in.: koszty noclegu wypłacane audytorom8, należności z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania, w szczególności rekompensowania podwyższonych kosztów wyżywienia, ryczałty za noclegi oraz zwrot kosztów przejazdu dla zleceniobiorców świadczących na zleceniu usługi
opieki domowej na terytorium Polski i Niemiec9, zwiększone koszty utrzymania dla zleceniobiorców wykonujących pracę poza granicami Polski10, diet dla zleceniobiorców11 oraz kosztów podróży12. W zasadzie można
uznać za utrwalone i powszechnie przyjęte, że świadczenia, które zostały wprost wymienione w rozporządzeniu
właściwego ministra w sprawie wysokości oraz warunków
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ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju oraz poza granicami kraju, jeśli są wypłacane na
rzecz zleceniobiorcy oraz związane są z uzyskiwanym
przychodem, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego do wysokości wskazanej w przedmiotowym akcie
prawnym. Aktualnie chodzi o rozporządzenie 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 (DzU poz. 167),
w którym wskazuje się, że z tytułu podróży krajowej oraz
podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i w miejscu
określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: 1) diety oraz 2) zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów
środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych
lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb (§ 2).

„Podróż służbowa” zleceniobiorców
w kontekście przepisów
prawa ubezpieczeń społecznych
Nieporównywalnie większe problemy wywołuje natomiast kwestia „podróży służbowej” zleceniobiorców na
gruncie prawa ubezpieczeń społecznych, tym bardziej że
nie jest to jeszcze problematyka tak rozpoznana, jak
w prawie podatkowym. Jeśli chodzi bowiem w ogóle o zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, to wynikają one z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU
z 2019 r. poz. 300 ze zm., dalej: ustawa systemowa),
a w szczególności jej art. 18. W odniesieniu do zleceniobiorców zastosowanie znajduje ust. 3 tego artykułu stanowiący, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe zleceniobiorców 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 wykonywanie
kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej
albo prowizyjnie. Odesłanie do art. 18 ust. 1 ustawy systemowej wskazuje, że miarodajny jest zatem przychód,
o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10 tej ustawy, co oznacza,
że aktualne staje się rozumienie przychodu z tytułu umowy zlecenia w ujęciu wynikającym z updof. Zagadnienia
szczegółowe dotyczące przychodów niestanowiących
podstawy wymiaru składek zostały natomiast zawarte
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18
grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (DzU z 2017 r. poz. 1949, dalej: rozporządzenie). W pierwotnej wersji rozporządzenie to dotyczyło
głównie pracowników, na co wyraźnie wskazywała (i nadal wskazuje) treść jego § 1, niemniej w § 5 znajdowała
się regulacja nakazująca odpowiednie stosowanie § 1–4
do osób niebędących pracownikami, które zostały w nim
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wyraźnie wymienione. Do 1 sierpnia 2010 r. w rozporządzeniu nie było w ogóle mowy o zleceniobiorcach. O ile
zatem na gruncie prawa podatkowego należności z tytułu podróży zleceniobiorców podlegały zwolnieniu z podatku na zasadach opisanych wyżej, o tyle w prawie ubezpieczeń społecznych brakowało jakiejkolwiek regulacji
w tym zakresie. W praktyce oznaczało to, że należności
zleceniobiorców z tytułu „podróży służbowych” podlegały oskładkowaniu na ubezpieczenia społeczne, mimo iż
z prawnego punktu widzenia można było się również zastanawiać, czy odesłanie z art. 18 ust. 3 i ust. 1 do art. 4
pkt 9 ustawy systemowej, i dalej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie nakazywałoby jednak
nieuwzględniania w podstawie wymiaru składki tego rodzaju przychodu, który na gruncie prawa podatkowego
został z niego zwolniony (będzie o tym jeszcze mowa dalej). Obecne brzmienie omawianej regulacji, w zakresie
w jakim odnosi się do zleceniobiorców, zostało nadane
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 9 lipca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 127,
poz. 860). Wówczas bowiem zmieniono § 5 ust. 2,
przyjmując, że przepisy § 2–4 rozporządzenia stosuje się
odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osób wykonujących pracę
na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie
z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Warto zarazem przypomnieć, że omawiane rozporządzenie zmieniające zostało wydane w wyniku realizacji
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 2010 r.,
P 16/09 (OTK-A 2010/2/12, DzU z 2010 r. nr 31, poz.
167), w którym uznano, że § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. mówiący o tym, że w przypadku
pracowników nie stanowią podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne składniki wynagrodzenia
w postaci świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także
ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, używanie
odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymywanych przez pracowników bonów, talonów
lub innych dowodów uprawniających ich do otrzymania
napojów, posiłków i artykułów spożywczych w przypadku gdy pracodawca nie ma możliwości wydania bezpośredniego tych napojów i posiłków — jest niezgodny
z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał podkreślił, że zaskarżony przepis rozporządzenia wykracza poza delegację zawartą w upoważnieniu ustawowym z art. 21 ustawy systemowej, gdyż odmiennie traktuje grupy ubezpieczonych, mimo braku
wskazań ustawowych dla takiego zróżnicowania podmiotowego aktem wykonawczym. Prawodawca, wykonując rozszerzająco wyrok TK, przesądził zatem w nowelizacji rozporządzenia, że z podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne wyłączone są nie tylko wartości
przychodów wynikających z przepisów bhp, ale wszyst-

kie składniki wynagrodzenia wymienione w § 2 ust. 1
pkt 1 rozporządzenia. W tym świetle pojawia się więc
ponownie pytanie — ale tym razem na gruncie prawa
ubezpieczeń społecznych — czy zleceniobiorca może
znajdować się „w podróży służbowej”, a jeśli tak, to kiedy można byłoby taką podróż potwierdzić oraz jakie
świadczenia z tego tytułu nie podlegają oskładkowaniu.

Dopuszczalność stosowania
§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia
do zleceniobiorców
Jedną z kluczowych kwestii mającą na celu odpowiedź na
postawienie pytanie jest więc przesądzenie, czy § 2 ust. 1
pkt 15 rozporządzenia może być stosowany do zleceniobiorców. Wydaje się, że problem ten został dość szybko
rozwiązany w orzecznictwie Sądu Najwyższego i zaaprobowany również w orzecznictwie sądów powszechnych.
Kwestia samej zasady dopuszczalności stosowania przedmiotowego unormowania do zleceniobiorców została bowiem rozstrzygnięta w wyroku Sądu Najwyższego z 14 listopada 2012 r., I UK 236/12 (LEX nr 1619674). W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy przyjął, że błąd legislacyjny, jaki został usunięty wyrokiem TK w sprawie P 16/09, dotyczył również § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia, co oznacza,
że zwolnienie ze składek, o którym mowa w przywołanej
regulacji, należy również stosować do zleceniobiorców.
Pogląd ten został zaakceptowany w orzecznictwie sądów
powszechnych13, tyle że pojawił się zupełnie nowy problem związany z rozumieniem pojęcia „podróży służbowej zleceniobiorcy”14 (o czym w dalszej częśći).
W zakresie dotyczącym generalnej zasady przewidującej możliwość korzystania zleceniobiorców ze zwolnienia,
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia, przyjął się zatem pogląd, że skoro prawodawca w ustawie systemowej uznał, że podstawę wymiaru składek zleceniobiorców, dla których w umowie określono odpłatność
kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej
albo prowizyjnie, ustala się tak samo, jak podstawę wymiaru składek pracowników, i skoro na podstawie jednej
delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia takie
jedno rozporządzenie wydano, to przepisy rozporządzenia należy stosować zarówno do pracowników, jak i do
zleceniobiorców oraz do innych kategorii ubezpieczonych
wymienionych w § 5 rozporządzenia. Jednocześnie podkreślono, że uwzględnienie wyłączeń z podstawy wymiaru
składek tylko w stosunku do niektórych grup ubezpieczonych kłóciło się z zasadą równości składek sformułowaną
w art. 15 ustawy systemowej. Przepis § 2 ust. 1 pkt 15
w zw. z § 5 rozporządzenia przez to, że nie dotyczył osób
wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, był
więc — również w sprawach rozpoznawanych przed zmianą stanu prawnego — uznawany za niezgodny z art. 92
ust. 1 Konstytucji RP dokładnie z tych samych względów,
z jakich niekonstytucyjny był § 2 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia.
De lege lata nie ulega więc wątpliwości, że § 2 ust. 1
pkt 15 rozporządzenia należy stosować również do zleceniobiorców.
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Rekonstrukcja normy prawnej
wyrażonej w § 5 ust. 2 pkt 2
w zw. z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia
Przesądzenie generalnej zasady związanej z dopuszczalnością stosowania § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia do zleceniobiorców wywołuje jednak zasadniczy problem związany z rekonstrukcją normy prawnej wyrażonej w powoływanej regulacji, zwłaszcza przy uwzględnieniu odesłania,
o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia. Ten
problem doskonale ilustrują sprawy rozpoznawane
w orzecznictwie sądów powszechnych, w których pojawił
się nie tylko problem rozumienia „podróży służbowej”
zleceniobiorcy, ale też i wykorzystywania świadczeń typowo związanych z podróżą (diet i zwrotów kosztów podróży, w tym noclegów) w celu zmniejszenia obciążeń składkowych lub „ukrywania” wynagrodzenia za pracę. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w większości stanów
faktycznych chodziło o zleceniobiorców świadczących
usługi (najczęściej opiekuńcze dla osób starszych) za granicą (w Niemczech), które dodatkowo posiadały, z punktu widzenia przepisów z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, status delegowanych
pracowników najemnych (art. 12 ust. 1 rozporządzenia
883/2004), potwierdzony zaświadczeniem A1 wydanym
przez ZUS. Osoby te były zatem delegowane w ujęciu
przepisów o unijnej koordynacji do wykonywania pracy
na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Z tej
racji wypłacano im świadczenia nazywane „dietą z tytułu
podróży służbowej” (bądź inne świadczenia, które były
związane z pracowniczą podróżą służbową). We wszystkich sprawach sądy zakwestionowały możliwość zwolnienia z oskładkowania ze względu na okoliczność, że
w przedmiotowych stanach faktycznych nie można było
uznać, iż mamy do czynienia z podróżą służbową w rozumieniu kodeksu pracy. W ocenie sądów nie było podstaw
do przyjęcia, że zleceniobiorcy, pracując w Niemczech,
odbywali „podróż służbową”, ponieważ praca tam świadczona nie miała charakteru incydentalnego na gruncie
umów łączących ich z odwołującą się spółką i nie stanowiła części zajęć, ale ich istotę. Nie można było zatem do
wypłacanych świadczeń zastosować zwolnienia, o którym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia. W uzasadnieniu rozstrzygnięć sądowych uznawano, że „podróż służbową” zleceniobiorców należy rozumieć w analogiczny
sposób jak pracowniczą podróż służbową. Argumentowano więc, że:
a) świadczenie pracodawcy, choćby nazwane „dietą
z tytułu podróży służbowej”, wypłacone pracownikowi
nieodbywającemu takiej podróży, a mającemu miejsce
pracy za granicą, nie jest należnością, o której mowa w § 2
pkt 15 rozporządzenia, tylko przychodem, stanowiącym
podstawę wymiaru składek w rozumieniu art. 18 ust. 1
ustawy systemowej;
b) osoba wykonująca swą stałą pracę za granicą, czy
to na podstawie umowy o pracę, czy też na jakiejkolwiek
innej podstawie prawnej, nie przebywa w podróży służbowej;
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c) instytucja podróży służbowej nie może być aplikowana, tym bardziej instrumentalnie, dla ukrywania wynagrodzenia za pracę, wymiaru czasu pracy czy też dla
zmniejszenia obciążeń podatkowych i składkowych;
d) użycie określenia „podróż służbowa” nie jest, na
gruncie stosowania wyłączeń przedmiotowych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek, elementem istotnie różnicującym pojęcie podróży odbywanych przez pracowników i zleceniobiorców, a to wskutek treści § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, stanowiącego, że przepis dotyczący ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników stosuje
się odpowiednio wobec osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, jak też w świetle szerokiej definicji pracownika w ustawie systemowej;
e) teza, że podróż w ramach umowy zlecenia ma być rozumiana szerzej niż podróż służbowa pracownika, jest oczywistym nieporozumieniem logicznym, jak i systemowym.
Reasumując, przedmiot sporu sprowadzał się do zakresu zastosowania § 5 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 15
rozporządzenia, w tym w szczególności rozumienia
użytego w nim pojęcia podróży służbowej. Analizę tego
problemu należy rozpocząć od rekonstrukcji normy prawnej wyrażonej w tym przepisie. Zgodnie z brzmieniem
§ 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, przepisy § 2–4 tego aktu
normatywnego stosuje się odpowiednio przy ustalaniu
podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na
podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Z kolei interesujący nas § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia
stanowi, że podstawy wymiaru składek nie stanowią 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 państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
Gdyby na podstawie powyższych unormowań wskazać na
charakterystyczne elementy każdej normy prawnej (rozumianej jako normy postępowania), należałoby stwierdzić,
że wyrażają one:
a) prawo podmiotowe do wyłączenia określonego rodzaju przychodu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;
b) takim przychodem są diety i inne należności;
c) diety i inne należności muszą wynikać z tytułu odbywania podróży służbowej pracownika;
d) zakres kwotowy zwolnienia wynika z przepisów
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;
e) do kategorii innych należności należy zaliczyć wyłącznie takie świadczenia, które zostały przewidziane
w przepisach, o których mowa wyżej w punkcie d).
Rekonstruując normę postępowania mającą zastosowanie do zleceniobiorców, należałoby więc stwierdzić, że
ma ona identyczną treść, jak w przypadku pracowników
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z tą tylko różnicą, że diety i inne należności muszą wynikać z „podróży służbowej” zleceniobiorcy. Do takich
wniosków prowadziłby nakaz odpowiedniego stosowania
§ 2–4 wyrażony w § 5 ust. 2 rozporządzenia. Przez odpowiednie stosowanie określonych przepisów rozumie się
bowiem zarówno stosowanie tych przepisów bezpośrednio, odstąpienie od ich zastosowania, jak i stosowanie
z modyfikacjami w stosunku do regulacji, która ma być
odpowiednio zastosowana. Może to finalnie doprowadzić
do trzech rezultatów, tj. sytuacji, kiedy przepisy stosowane odpowiednio nie ulegną żadnym zmianom, zostaną zastosowane po uprzedniej zmianie bądź też nie zostaną zastosowane w ogóle z uwagi na swoją bezprzedmiotowość
lub sprzeczność z przepisami, do których miałyby być stosowane odpowiednio (Wróblewski, 1964, s. 35; Błachnio-Parzych, 2003, s. 43; Hauser, 2005, s. 151). Odpowiednie
stosowanie nie przesądza zatem ani o bezpośrednim, ani
o automatycznym stosowaniu określonej regulacji, jest
uzależnione m.in. od oceny charakteru instytucji prawnej,
wyznaczonej przede wszystkim przez przepisy określane
czasem jako regulacja główna, odnoszące się bezpośrednio do instytucji, do której mają się odnosić odpowiednio
stosowane przepisy15. Przeniesienie danej normy poza
macierzysty zakres regulacji odbywa się z założonym
przez ustawodawcę dostosowaniem do drugiego zakresu
odniesienia, dopuszczonym formułą odpowiedniego stosowania przepisu. Przy ustalaniu sposobu dostosowania
normy w drugim zakresie odniesienia niezbędne staje się
wykorzystanie zasad wykładni systemowej i funkcjonalnej, te zaś skłaniają do przyjęcia, że stosowanie normy
w drugim zakresie odniesienia, chociaż odpowiednie, powinno nastąpić w sposób najbardziej zbliżony do tego,
w jakim funkcjonuje ona w pierwszym zakresie16.

Rozumienie pojęcia „podróży
służbowej” zleceniobiorcy
Nie bez powodu zatem zasadnicze znaczenie należy przypisać rozumieniu pojęcia „podróży służbowej” zleceniobiorcy, a zwłaszcza odpowiedzi na pytanie, czy miarodajne dla określenia treści tego pojęcia powinny być regulacje oraz dorobek orzeczniczy dotyczący pracowniczych
podróży służbowych. Do takiego wniosku doszły sądy powszechne rozstrzygające sprawy, które zostały przedstawione wyżej. Niewątpliwie nawiązują one do motywów
oraz sentencji wyroku TK w sprawie P 16/09, w którym
kwestionowano brak równego traktowania pracowników
i zleceniobiorców w zakresie zwolnień dotyczących świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalentów za te świadczenia. Jednak nie można przy tym zapominać, że obowiązek
równego traktowania tych osób wynikał przede wszystkim
z art. 3041 k.p., który na gruncie prawa pracy jednoznacznie rozstrzyga, że obowiązki, o których mowa w art. 211
k.p., w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny
podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący

pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładzie pracy lub
w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę. Innymi słowy, status osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz
umowy zlecenia w odniesieniu do obowiązku zapewnienia im przez podmiot zatrudniający bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest taki sam, gdyż wynika to
wprost z obowiązujących przepisów.
Na relację pracowniczej podróży służbowej do podróży służbowej niepracowników wskazywał w powołanym
wyżej wyroku w sprawie III AUa 667/14 Sąd Apelacyjny
w Łodzi. Stwierdził on bowiem, że nadmierne znaczenie
przypisuje się różnicy semantycznej między obiema podróżami, wywodząc, że zleceniobiorca nie może odbywać
podróży „służbowej”, gdyż pojęcie to jest zastrzeżone tylko dla pracowników. Wprawdzie nie ulega wątpliwości,
że pojęcie „służbowy” w odniesieniu do podróży ma związek z elementem podporządkowania w stosunkach pracy
(podległości służbowej, polecenia służbowego, obowiązków służbowych itp.), a w umowie zlecenia, zdefiniowanej
w art. 734 k.c., nie istnieje stosunek zależności ani podporządkowania, to istota umowy zlecenia wyraża się w tym,
że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania
określonej czynności dla dającego zlecenie. Jeśli więc
w celu prawidłowego wykonania usługi zleceniodawca
„zleca” podróż, zwłaszcza gdy bez odbycia tej podróży
wykonanie usługi w ogóle byłoby niemożliwe, to w takiej
umowie występuje element konieczności zastosowania się
do owego „zlecenia” odbycia podróży. Nie jest to jednak
zależność tożsama z pracowniczym podporządkowaniem.
Odnosząc powyższe uwagi do stanu faktycznego leżącego
u podstaw sporu, Sąd Apelacyjny uznał natomiast, że zainteresowani nie odbywali tak rozumianych „podróży
służbowych”, gdyż w Niemczech znajdowało się ich stałe
miejsce świadczenia usług opiekuńczych, zatem świadczenia wypłacane im z racji takiego wyjazdu nie mogły podlegać wyłączeniu z przychodu.
Abstrahując w tym miejscu od okoliczności i trafności
rozpoznanej sprawy, trzeba stwierdzić, że zrównywanie
podróży służbowej zleceniobiorców z podróżą pracowników, zwłaszcza w kontekście tak zwanego stałego miejsca
świadczenia usług (na wzór stałego miejsca pracy), nie
wydaje się uprawnione. Przede wszystkim należy powtórzyć, że w umowie zlecenia nie istnieje stosunek zależności ani podporządkowania, co oznacza, że nie istnieje
stosunek podporządkowania na wzór istniejący w stosunku pracy. Przedmiotem umowy zlecenia jest świadczenie
usługi, której zakres, miejsce oraz okoliczności normują
strony w umowie. Nie ulega wątpliwości, że miejsce
świadczenia usługi może zostać określone w dowolny
sposób, m.in. jego lokalizacja przez cały okres umowny
może znajdować się poza siedzibą (miejscem prowadzenia działalności) zleceniodawcy. W takim przypadku
można byłoby więc postawić pytanie, czy zleceniobiorca
kiedykolwiek znajduje się w jakiejkolwiek podróży, mimo iż z perspektywy własnego miejsca zamieszkania musi się przemieścić do miejsca wykonywania usługi i przebywać tam przez określony czas (w skrajnych przypad-
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kach — przez cały okres trwania stosunku zlecenia). Jeżeli przyjąć, że takie unormowanie leży w zakresie autonomii woli stron, to jedyną kwestią, którą należy rozstrzygnąć, jest to, czy w związku z taką usługą powstają,
bądź mogą powstać, dodatkowe koszty, które związane
są nie tyle z samym świadczeniem usługi (za to bowiem
przysługuje wynagrodzenie), ale z faktem przebywania
w celu wykonywania usługi w innym miejscu niż siedziba
(miejsce prowadzenia działalności) zleceniodawcy oraz
miejsce zamieszkania (centrum interesów życiowych)
zleceniobiorcy. Chodzi o koszty związane z koniecznością udania się do miejsca świadczenia usługi (koszt podróży) oraz przebywania tam (koszt noclegu oraz wyżywienia). Są to zatem koszty (jak i z drugiej strony świadczenia), które łączą się z czasem podróży związanym
z wykonaniem zleconej usługi, tak jak zresztą ujmuje się
to w art. 21 ust. 1 pkt 16 updof. Bezsporne jest przy tym,
że strony mogą kwestie rozliczeń z tego tytułu unormować w umowie. Nie ma prawnych podstaw, aby do kategorii podróży służbowej zleceniodawcy zaliczać tylko te
wyjazdy, które mają charakter incydentalny. Trudno bowiem w przypadku zleceniobiorców rozważać kwestię incydentalności, skoro w przypadku umów zlecenia brak
jest elementu stałości i trwałości zatrudnienia charakterystycznego dla stosunków pracy. Na konieczność rozróżnienia rozumienia podróży służbowej pracowników
oraz zleceniobiorców ze względu na cechy charakterystyczne umowy o pracę i umowy zlecenia zwracał również uwagę NSA przy okazji rozstrzygania kwestii podatkowych związanych z takimi podróżami. W wyroku z 30
maja 2018 r., II FSK 1446/16 (dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), stwierdził, że
w przypadku wykonywania umów zlecenia (w sprawie
chodziło również o świadczenie usług opiekuńczych
w Niemczech) nie sposób wykluczyć, że przyjmujący zlecenie odbędzie podróż w celu należytego wykonania zlecenia. Zdaniem NSA trudno rozważać kwestię incydentalności, skoro w przeciwieństwie do umowy o pracę
w przypadku umowy zlecenia co do zasady brak jest elementu stałości, chodzi tutaj o wykonanie określonej
czynności, a więc zdarzenia samego w sobie incydentalnego, nawet jeżeli dochodzi do jego ponawiania. Różnice pomiędzy stosunkiem pracy a stosunkiem prawnym na
warunkach zlecenia prowadzą zatem do wniosku, że
wskazanie w umowie zlecenia miejsce, w którym czynność ma być dokonana, nie może być utożsamiane
z miejscem wykonywania pracy określonym w umowie
o pracę.
Powyższe prowadzi do wniosku, że podróż zleceniobiorcy nie może być interpretowana przez pryzmat pracowniczej podróży służbowej ze względu na to, że umowa
o pracę posiada zupełnie inne cechy charakterystyczne
aniżeli umowa zlecenia. Nie bez powodu więc zupełnie
inna perspektywa została przyjęta na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. W updof ustawodawca
posługuje się wyłącznie „czasem podróży”, co prowadzi
do szerokiego ujmowania sytuacji związanych z wykonywaniem zlecenia, jednak pod warunkiem, że otrzymane
świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania
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przychodów i zostały osiągnięte w celu osiągnięcia przychodów. Poza przesłanką negatywną (brak zaliczenia do
kosztów), konieczne jest więc wyłącznie wykazanie związku z osiąganym przychodem. Podejście takie nie tylko jest
pragmatyczne, ale przede wszystkim uwzględnia szeroką
autonomię związaną z kształtowaniem cywilnoprawnej
umowy zlecenia oraz świadczeniem samej usługi.
Przeciwko nadawaniu podróży odbywanej przez zleceniobiorcę cech charakterystycznych dla pracowniczej podróży służbowej przemawia również to, że w § 5 nie odesłano do § 1 rozporządzenia, w którym odsyła się do rozumienia przychodu w ujęciu updof osiąganego przez
pracowników u pracodawcy z tytułu stosunku pracy.
Z odpowiedniego stosowania wyłączono zatem możliwość stosowania konstrukcji typowych dla przychodu uzyskiwanego z zatrudnienia pracowniczego. W zakresie dotyczącym zleceniobiorców miarodajny jest zatem wyłącznie powoływany wyżej art. 18 ust. 3 ustawy systemowej,
gdzie definiuje się podstawę wymiaru składek zleceniobiorców. Warto zarazem podkreślić, że odpowiednie stosowanie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia, a zasadniczo całego paragrafu 2, nie pozwala na uwzględnianie źródła
przychodu (podstawy jego uzyskiwania), gdyż zwolnienie
ze składek na ubezpieczenia społeczne ma charakter
przedmiotowy. W przepisie rozporządzenia wskazuje się
bowiem wyłącznie na wybrane rodzaje przychodów, które
podlegają zwolnieniu z oskładkowania. Nakaz odpowiedniego stosowania omawianego przepisu do zleceniobiorców prowadzi zatem do tego, że zwolnieniu podlegają
świadczenia z tytułu podróży zleceniobiorcy, które odpowiadają co do rodzaju świadczeniom, jakie może uzyskiwać pracownik z tytułu podróży służbowej.
Powyższe rozumowanie pozwala na uzyskanie spójności systemowej związanej z równym traktowaniem należności publicznoprawnych na gruncie prawa podatkowego
oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Logiczne jest bowiem, że skoro oskładkowaniu, jak i opodatkowaniu, ma
podlegać przychód z tytułu zlecenia, a świadczenia z tytułu podróży zleceniobiorcy traktowane są przez prawodawcę jako przychód niestanowiący podstawy wymiaru
podatku bądź składki, to za niedopuszczalne należy uznać
naliczanie z tego tytułu podatku czy składki na ubezpieczenia społeczne. A więc systemowo i funkcjonalnie należałoby powiedzieć, że zwolnione z oskładkowania są
świadczenia z tytułu podróży zleceniobiorcy (identycznie
jak przy upodof) z ograniczeniem wysokości tego zwolnienia do poziomu, który został ustalony (wprost) dla
pracowników w przepisach prawa pracy, do których przepisy prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych nakazują sięgnąć celem określenia rozmiarów
zwolnienia podatkowego bądź składkowego. Jest to
szczególnie istotne wobec braku legalnej definicji podróży służbowej zleceniobiorcy i konieczności nadania temu
pojęciu takiego samego znacznia w kontekście określania
należności publicznoprawnych. Konieczne jest również
uwzględnienie, że podstawową perspektywę oceny analizowanego zjawiska wyznacza kryterium wyłączenia
z przychodu określonej kategorii świadczenia na rzecz
pracownika oraz zleceniobiorcy. Zasada równego trakto-
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wania nie odnosi się więc do takiego samego definiowania podróży służbowej pracownika oraz zleceniobiorcy
(gdyż jest to prawnie niemożliwe ze względu na odmienność łączącego strony stosunku prawnego), ale do równego traktowania pracowników i zleceniobiorców w obrębie
zwolnień podatkowych i składkowych, przy czym mechanizm stosowania zwolnienia powinien być taki sam. Nie
ma bowiem żadnych podstaw, aby w obrębie kategorii należności publicznoprawnej, do jakiej bez wątpienia należy
podatek oraz składka na ubezpieczenia społeczne, i w sytuacji, w której stosowane przepisy mają właściwie identyczne brzmienie, dokonywać dodatkowego zróżnicowania zasad zwalniania określonych przychodów z podatku
oraz składki. Działanie takie należałoby uznać za mające
charakter prawotwórczy, wykraczający poza zakres wykładni i stosowania prawa, w tym również w ramach podejmowania rozstrzygnięcia sądowego.

Wnioski
Przeprowadzone rozważania doprowadziły do kilku zasadniczych wniosków. Po pierwsze, zarówno na gruncie
prawa podatkowego, jak i prawa ubezpieczeń społecznych została uregulowana problematyka wyłączenia
z przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne świadczeń z tytułu
podróży pracowników. Po drugie, w odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne zwolnienie znajduje podstawę w treści § 5 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe. Po trzecie, rekonstrukcja normy prawnej wyrażonej w tym przepisie nakazuje odniesienie się do rozumienia pojęcia podróży służbowej zleceniobiorcy. Po
czwarte, nie ma podstaw do utożsamiania rozumienia
tych pojęć, zwłaszcza przez nadanie niepracowniczej podróży służbowej cech podróży pracowniczej. Zasada równego traktowania odnosi się bowiem wyłącznie do rodzajów świadczeń zwalnianych z oskładkowania, a nie do takiego samego rozumienia pojęcia podróży służbowych
pracowników oraz zleceniobiorców. Wynika to z faktu, że
obie podróże znajdują swoje oparcie w stosunkach prawnych mających całkowicie odmienne względem siebie cechy charakterystyczne, w tym zwłaszcza w płaszczyźnie
obejmującej podporządkowanie zatrudnionego w procesie wykonywania pracy (świadczenia usługi). Po piąte,
ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne zleceniobiorców odbywa się na podstawie art.
18 ust. 3 ustawy systemowej przez odesłanie do rozumienia przychodu w ujęciu updof, co oznacza, że przez ten
pryzmat należy również interpretować wyłączenie z przychodu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 1
pkt 15 rozporządzenia. Pojęciu podróży służbowej zleceniobiorcy należy zatem nadać znaczenie wynikające
z przepisów prawa podatkowego, w zakresie w jakim dopuszczalne jest zwolnienie określonych świadczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych. Prowadzi to do
wniosku, że jeżeli na gruncie prawa podatkowego określone świadczenia zostały zwolnione z podatku, to w takim samym zakresie — zwłaszcza w sytuacji, gdy przepisy
prawa ubezpieczeń społecznych mają identyczną treść jak
przepisy prawa podatkowego — powinny one podlegać
wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne.
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