
Koszt bhp 
Ile p³aci przedsiêbiorca?

Koszty bezpieczeñstwa i higieny pracy 
by³y ju¿ przedmiotem licznych opracowañ. 
Ich autorzy koncentrowali siê albo na tzw. 
aspekcie spo³ecznym, albo kierowali ku ana-
lizie kosztów wydarzeñ wypadkowych, jako 
najbardziej „widocznych” na tle innych spraw 
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy. W niniejszym artykule zostan¹ omó-
wione koszty bhp rozumiane ściśle jako 
ksiêgowane koszty rachunkowe i po-
datkowe w codziennym funkcjonowaniu 
przedsiêbiorstwa. 

Na pocz¹tku bie¿¹cego roku zebrano 
i przeanalizowano dane dotycz¹ce kosztów 
bhp ponoszonych przez kilkanaście firm 
z terenu Podkarpacia, dla których autor 
tego artyku³u świadczy us³ugi ksiêgowe, 
w tym tak¿e obs³ugê kadr i p³ac. W grupie 
tej znajduj¹ siê przedsiêbiorstwa zatrud-
niaj¹ce od 5 do ponad 1000 pracowników, 
zró¿nicowane tak pod wzglêdem obrotu 
i bran¿y podstawowej dzia³alności, jak 
i formy prawnej. Wyniki ustaleñ z praktyki 
ksiêgowej, podzielono i przeszacowano 
w trzech kategoriach:

a) koszty bhp przedsiêbiorców zakwa-
lifikowanych do bran¿, dla których sk³adka 
na spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe 
jest obecnie mniejsza ni¿ 2% podstawy 
wymiaru;

b) koszty bhp dla przedsiêbiorców 
op³acaj¹cych sk³adkê na spo³eczne ubez-
pieczenie wypadkowe równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 
2% podstawy wymiaru oraz takich, którym 
podniesiono sk³adkê podstawow¹ z powodu 
pogorszenia warunków pracy, nawet jeśli 
w pierwszym roku stosowania indywidualnie 
określanych sk³adek przys³ugiwa³a im stawka 
ni¿sza ni¿ 2%;

c) koszty bhp w sytuacjach krytycznych, 
w tym grzywny i kary.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych 
informacji, a tak¿e znaj¹c aktualne wy-
magania prawne, mo¿na podaæ ile wyno-
sz¹ obecnie w wartościach bezwzglêdnych, 
usystematyzowane i obliczone koszty bhp, 
ponoszone przez przedsiêbiorców (tab.1.).

Wyniki obliczono w przedziale wyna-
grodzeñ 1000 – 8000 z³ brutto. Analiza 
danych GUS nt.  przeciêtnych wynagrodzeñ 
w gospodarce narodowej prowadzi bowiem 
do wniosku, ¿e na Podkarpaciu, przeciêtnej 
p³acy w sektorze przedsiêbiorstw, kszta³tuj¹-
cej siê na poziomie ok. 2600 z³ brutto, odpo-
wiada taka struktura zatrudnienia, w której 
pracownicy zatrudnieni na podstawowych 

stanowiskach zarabiaj¹ ok. 1000 z³ brutto, 
podczas gdy wy¿sza kadra managerska ok. 
8000 z³. Stanowiska mistrzowskie, specjali-
styczne, średnie managerskie plasuj¹ siê od-
powiednio w tych granicach. Prezentujemy 
je kwotowo (a nie np. procentem udzia³u 
w kosztach p³ac), ze wzglêdu na zamiar jak 
najbardziej praktycznego przedstawienia 
tematu.  Ka¿dy z czytelników mo¿e podane 
wartości odnieśæ i porównaæ do w³asnego 
przedsiêbiorstwa. Koszty bhp w sytuacjach 
wymienionych w punktach a) i b) maj¹ 
charakter miesiêcznych kosztów sta³ych 
na jedn¹ osobê zatrudnion¹, natomiast koszt 
sytuacji krytycznej  (punkt c)) zwi¹zany 
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Tabela 1
ZESTAWIENIE KOSZTÓW BHP PONOSZONYCH PRZEZ PRZEDSIÊBIORCÓW W ZALE¯NOŚCI OD RYZYKA 
ZAWODOWEGO  (Z£/OSOBÊ*) – LATA 2006-2007
The statement of occupational health and safety expenses borne by Polish entrepreneurs with regard to occupational 
risk (z³/employee*) in 2006 - 2007

Rodzaj 
kosztów

Bran¿e podlegaj¹ce 
sk³adce na spo³eczne 

ubezpieczenie 
wypadkowe < 2%

Bran¿e podlegaj¹ce 
sk³adce na spo³eczne 

ubezpieczenie 
wypadkowe ≥ 2%

Sytuacje krytyczne

razem w tym 
NKUP** razem w tym 

NKUP** razem w tym 
NKUP**

Koszty bhp 
uzale¿nione
od wynagrodzeñ

23,63 – 
94,59 z³ – 405,89 – 

491,04 z³
4,73 – 
18,92 z³

2 444,51 – 
43 023,89 z³

23,63 – 
2 741,51 z³

Inne koszty, nie 
uzale¿nione od 
wynagrodzeñ

43,86 – 
112,46 z³ – 184,01 – 

1637,69 z³ – 789,75 – 
64 619,20 z³

341,00 – 
59 375,00 z³

R A Z E M 67,49 – 
207,05 z³ – 589,90 – 

2128,73 z³
4,73 – 
18,92 z³

3 234,26 – 
107 643,09 z³

364,63 – 
62 116,51 z³

* dla kosztów uzale¿nionych od wysokości p³ac, obliczeñ dokonano w przedziale wynagrodzeñ 1 – 8 tys. z³ brutto
** NKUP –  koszty nie stanowi¹ce kosztów uzyskania przychodu podatkowego
Opracowanie w³asne R. Marciniak

* Autor artyku³u jest absolwentem studiów pody-
plomowych w CIOP-PIB. Pracê dyplomow¹ pt. Koszt 
bhp u przedsiêbiorcy napisa³ pod kierunkiem dr. Jana 
Rzepeckiego.

W artykule omówiono kalkulacjê kosztów bhp w odniesieniu do obecnego stanu prawnego. Dokonano analizy 
standardowych wydatków oraz kosztów nie stanowi¹cych kosztu uzyskania przychodu podatkowego, jak 
równie¿, naliczeñ i potr¹ceñ z tytu³u podatków lub ubezpieczeñ spo³ecznych przy wyp³atach świadczeñ 
dokonywanych przez przedsiêbiorców. Artyku³ zawiera tak¿e omówienie zagro¿enia sankcjami karnymi 
w polskim systemie prawnym.

The cost of occupational health and safety. How much does the entrepreneur pay?
The article discusses the calculation of occupational health and safety expenses in the current situation in Poland. It presents 
an analysis of standard costs and non-deductible expenses as well as charges and deductions related to income-tax or 
social insurance contributions paid as benefits by Polish entrepreneurs. The article also presents possible penalty under the 
Polish legal system.
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jest z jedn¹ osob¹, która sta³a siê ofiar¹ zda-
rzenia wypadkowego, choroby zawodowej 
lub odnios³a trwa³y uszczerbek na zdrowiu 
w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹. Koszt ten 
faktycznie roz³o¿y siê w czasie d³u¿szym 
ni¿ miesi¹c. 

Przyjête definicje i warunki obliczeñ
Zebranie i oszacowanie prezentowanych 

wyników poprzedzone zosta³o gruntown¹ 
analiz¹ zagadnienia. Na tej podstawie 
przyjêto kilka zasadniczych ograniczeñ, 
które wp³ynê³y na zakres zbieranych danych 
i przeprowadzonych obliczeñ. Pierwsze wy-
nika z faktu zajêcia siê wy³¹cznie kosztami 
przedsiêbiorców. Drugie, dotyczy określenia 
co w³aściwie mamy na myśli, mówi¹c 
o kosztach bhp? Uznano, ¿e do zagadnieñ 
bhp nale¿¹ sprawy, które opisano w ustawie 
– Kodeks pracy, a zw³aszcza w Dziale X 
kodeksu, bior¹c jednocześnie pod uwagê 
przepisy aktów ni¿szej rangi – o ile nie nale¿¹ 
do spraw z zakresu os³ony socjalnej b¹dź 

ochrony pracy (w tym ochrony pracy kobiet 
i pracowników m³odocianych), a tak¿e – o ile 
nie s¹ regulowane przepisami o ochronie 
przeciwpo¿arowej, o bezpieczeñstwie 
w transporcie, o dozorze technicznym 
i innymi przepisami szczególnymi. Z tym 
jednak zastrze¿eniem, ¿e ca³kowicie po-
miniêto ewentualne wydatki na bhp 
o charakterze nak³adów inwestycyjnych 
(np. wymiana linii technologicznej, monta¿ 
dodatkowych instalacji przemys³owych, 
przebudowa pomieszczeñ dla pracowników 
oraz środków ochrony zbiorowej – os³on, 
ochron elektroczu³ych itd.), poniewa¿ koszty 
w takiej sytuacji s¹ ca³kowicie nieporów-
nywalne i uzale¿nione od indywidualnych 
warunków w konkretnych przedsiêbior-
stwach. Wreszcie koszty zdefiniowano 
ściśle tak, jak w prawie bilansowym 
i przepisach podatkowych. W przypad-
kach niejednoznacznych, za obowi¹zuj¹ce 
przyjêto minimalne w obecnym stanie 
prawnym wymagania.

Koszty bhp nie stanowi¹ce kosztów 
uzyskania przychodu podatkowego

Osoby nie zajmuj¹ce siê codziennie ksiê-
gowości¹ mog³yby chcieæ dowiedzieæ siê 
czegoś wiêcej na temat powodu odrêbnego 
wykazania w tab. 1. kosztów NKUP (kosz-
tów nie stanowi¹cych kosztów uzyskania 
przychodu podatkowego). Jest to kategoria 
kosztów, które w polskim systemie podatko-
wym nie korzystaj¹ z „akceptacji” fiskusa. 
Ponoszenie ich jest najczêściej zupe³nie 
legalne, a bywa nawet uzasadnione ekono-
micznie – niemniej, ze wzglêdu na przepisy 
podatkowe, wydatek nie mo¿e byæ uznany 
za koszt podatkowy, czyli nie pomniejszy 
podstawy opodatkowania. Dla przedsiê-
biorcy oznacza to, ¿e koszt ten staje siê 
w pewnym sensie „wiêkszy” w porównaniu 
z kosztami, które fiskus aprobuje. Zesta-
wienie kosztów NKUP w interesuj¹cej nas 
dziedzinie zawiera tab. 2. 

Koszty bhp w bran¿ach podlegaj¹cych 
sk³adce na spo³eczne ubezpieczenie 
wypadkowego ni¿szej ni¿ 2% 
podstawy wymiaru sk³adek

Lista podstawowych obowi¹zków przed-
siêbiorcy z zakresu bhp obejmuje przede 
wszystkim: op³acanie sk³adek spo³ecznego 
ubezpieczenia wypadkowego, wydatki 
na badania lekarskie, pokrycie kosztów 
szkoleñ bhp (chocia¿by przez wyp³acenie 
wynagrodzeñ za czas poświêcony na szkole-
nia), zapewnienie warunków wykonywania 
pracy określonych w przepisach ogólnych, 
dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny 
pracy, pokrycie kosztów odzie¿y roboczej, 
utworzenie b¹dź zapewnienie wykony-
wania zadañ s³u¿by bhp oraz kilka innych 
obowi¹zków. Koszty te wynikaj¹ z oko³o 
40 przepisów prawa pracy i prawa doty-
cz¹cego dzia³alności gospodarczej. Zdarza 
siê, ¿e przedsiêbiorcy przyjmuj¹ dodatkowe 
zobowi¹zania, które traktowane s¹ „u nich” 
jak zwyk³e zadania bhp (np. kupuj¹ pra-
cownikom prywatne polisy N¯/NNW albo 
pokrywaj¹ koszt niektórych szczepieñ). 
Mog¹ tak robiæ na podstawie indywidualnie 
wydanego zarz¹dzenia, albo postanowieñ 
zawartych w regulaminie pracy lub uk³adach 
zbiorowych. Mo¿e zainteresowaæ, ¿e plano-
wana zmiana Kodeksu pracy (pierwsze 
czytanie w Sejmie odby³o siê w dniu 8 maja 
2006 r.) mo¿e dodaæ do tej grupy obowi¹zek 
ubezpieczenia sprzêtu udostêpnianego tzw. 

Tabela 2
KOSZTY Z DZIEDZINY BHP, NIE STANOWI¥CE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU PODATKOWEGO 
Costs of occupational health and safety – non-deductible expenses 

Opis
Podstawa prawna 

PDOF* PDOP*
Dodatkowa sk³adka (zwiêkszenie) ubezpieczenia wypadkowego, 
w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy

art.  23 
ust. 1 pkt 13

art.  16 
ust. 1 pkt 16

Jednorazowe odszkodowania wyp³acone z tytu³u wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych

art. 23 
ust. 1 pkt 13

art. 16 
ust. 1 pkt 16

Grzywny i kary pieniê¿ne, orzeczone w postêpowaniu karnym, 
administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od takich 
grzywien i kar

art. 23 
ust. 1 pkt 15

art. 16 
ust. 1 pkt 18

Kary, op³aty i odszkodowania oraz odsetki z tego tytu³u, w przypadku 
niewykonania nakazów organów nadzoru i kontroli, dotycz¹cych 
uchybieñ w zakresie bhp

art. 23 
ust. 1 pkt 16 
lit. b

art. 16 
ust. 1 pkt 19 
lit. b

Koszt reprezentacji, za jaki uwa¿a siê m.in. zakup ¿ywności, napojów 
i ubrañ tzw. s³u¿bowych, jeśli przedsiêbiorca nie uregulowa³ odpowiednio 
tych spraw w zak³adowych przepisach bhp

art. 23 
ust. 1 pkt 23 
 w zwi¹zku z PDOF 
art. 21

art. 16 
ust. 1 pkt 28 
w zwi¹zku z PDOF 
art. 21

Dodatkowe op³aty wymierzone przez ZUS z art. 24 ustawy z dnia 
13.10.1998 o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, a tak¿e z art. 36 
ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniach spo³ecznych z tytu³u 
wypadków przy pracy

art. 23 
ust. 1 pkt 59 

art. 16 
ust. 1 pkt 54a 

Nie op³acone – tak¿e w znaczeniu, nie zap³aconych jeszcze za dany okres 
rozliczeniowy – sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe, wynagrodzenie za 
czas choroby pracownika w okresie pierwszych 33 dni, dodatki za pracê 
w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub inne dodatki do wynagrodzeñ 
zwi¹zane z bhp – do czasu faktycznego ich zap³acenia

art. 23 
ust. 1 pkt 55
art. 23 
ust. 1 pkt 55a

art. 16 
ust. 1 pkt 57 
art. 16 
ust. 1 pkt 57a

Sk³adki dobrowolnego ubezpieczenia N¯ lub NNW, zap³acone za 
pracowników, jeśli polisa przewiduje mo¿liwośæ wyp³aty przez nich 
dla siebie w jakiejkolwiek formie zgromadzonych na rachunku polisy 
funduszy lub obrót przez ubezpieczonego polis¹, przed up³ywem 5 lat 
od zawarcia umowy ubezpieczenia

art. 23 
ust. 1 pkt 57

art. 16 
ust. 1 pkt 59 

* PDOF – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; PDOP – ustawa z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Opracowanie w³asne – R. Marciniak
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telepracownikom, zatrudnianym na podsta-
wie umów o telepracê (pracê świadczon¹ 
na odleg³ośæ).

Koszty bhp w bran¿ach podlegaj¹cych 
sk³adce na spo³eczne ubezpieczenie 
wypadkowe równej i wy¿szej 
ni¿ 2% podstawy wymiaru sk³adek

W niniejszym artykule przyjêto w bardzo 
du¿ym uproszczeniu, ¿e granicê pomiêdzy 
wystêpowaniem minimalnego ryzyka 
zawodowego zwi¹zanego z zagro¿eniami 
czynnikami środowiska pracy a wystêpo-
waniem zwiêkszonego ryzyka, stanowi 
zakwalifikowanie bran¿y do indywidualnie 
zró¿nicowanej sk³adki na spo³eczne ubez-
pieczenie wypadkowe równej i wy¿szej ni¿ 
2% podstawy wymiaru. Nie jest przy tym 
istotne, czy stan zagro¿enia spowodowany 
zosta³ dzia³aniem lub zaniechaniem dzia³añ 
przez przedsiêbiorcê. Po prostu charakter 
prowadzonej przez niego dzia³alności – spe-
cyfika bran¿y, stosowana technologia – sama 
z siebie powoduje, ¿e dzia³alnośæ wi¹¿e siê 
ze zwiêkszonym ryzykiem zawodowym [1]. 
Z finansowo-ksiêgowego punktu widzenia 
oznacza to, ¿e oprócz wcześniej opisanych 
zadañ „rutynowych”, przedsiêbiorca 
musi sprostaæ dodatkowym, na³o¿onym 
na niego obowi¹zkom (czyli kosztom). 
Najwiêkszy udzia³ w tej grupie kosztów 
osi¹gaj¹ – tak jak u przedsiêbiorców objêtym 
mniejszym ryzykiem – wydatki na odzie¿ 
i obuwie robocze oraz środki ochrony indy-
widualnej, tym bardziej ¿e ich przechowanie 
i czyszczenie nie mo¿e byæ powierzone 
pracownikom i musi odbywaæ siê w tej 
sytuacji wy³¹cznie profesjonalnie. Powa¿-
nie zwiêkszaj¹ siê te¿ wydatki na badania 
lekarskie i szkolenia (wykonuje siê je czê-
ściej). W pewnych warunkach, niezwykle 
kosztowne mog¹ okazaæ siê obowi¹zkowe 
pomiary czynników szkodliwych. Ostatecz-
nie, do tej grupy wydatków zaliczaj¹ siê 
równie¿ wynagrodzenia za czas, w którym 
praca faktycznie nie by³a wykonywana oraz 
koszt nadgodzin i zastêpstw w czêści, w ja-
kiej zwi¹zane to jest z bhp [2]. Oczywiście, 
nie bez znaczenia jest te¿ wy¿sza sk³adka 
spo³ecznego ubezpieczenia wypadkowego. 
Sprawy te reguluje oko³o 30 przepisów 
rangi ustawy i wydanych na ich podstawie 
licznych przepisów wykonawczych. Wydaje 
siê, ¿e jeśli w omawianym wariancie, przed-
siêbiorca dzia³a w warunkach zwiêkszonego 
ryzyka, ale nie dosz³o u niego do sytuacji 
krytycznych, to jest uzasadniony stosunko-
wo ma³y udzia³ kosztów NKUP, w kosztach 

bhp ogó³em. Wzrost wydatków wynika 
z obowi¹zkowego zwiêkszenia nak³adów 
na bezpieczeñstwo, a nie ze wzglêdu na re-
strykcje ze strony pañstwa, co w tej sytuacji 
nale¿y uznaæ za prawid³owe.

Koszty bhp w sytuacjach krytycznych, 
w tym grzywny i kary

Sytuacje krytyczne w odró¿nieniu od opi-
sanych wcześniej, to stan, w którym na tle 
dzia³alności gospodarczej dosz³o do d³ugo-
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu w zwi¹zku 
z wykonywan¹ prac¹, wypadkiem przy 
pracy lub chorob¹ zawodow¹ [3]. Pozorn¹ 
niekonsekwencj¹ jest omówienie w tym 
miejscu mandatów, grzywien i kar, gro¿¹-
cych przedsiêbiorcy w przypadku uchybieñ 
przepisom bhp. Ma to jednak uzasadnienie 
z dwóch wzglêdów. Po pierwsze, trudno 
uznaæ ukaranie przedsiêbiorcy za zwyk³e 
zdarzenie gospodarcze, takie samo jak 
koszt pomiarów laboratoryjnych czy zakupu 
rêkawic ochronnych. Po drugie, temat ten 
jest na tyle z³o¿ony, ¿e wymaga szczegó-
³owego komentarza. Przepisy podatkowe 
oraz prawo ubezpieczeñ spo³ecznych tak¿e 
bardzo ró¿nie kwalifikuj¹ poszczególne 
elementy zdarzeñ krytycznych. Wszystko 
to – a ponadto wystêpowanie szeregu 
kosztów ubocznych (miêdzy innymi dawno 
ju¿ opisywanych tzw. kosztów nieubezpie-

czonych [4]), przemawia za umieszczeniem 
tych spraw razem.

Sytuacje krytyczne a powództwa cywilne
Powszechnie zwraca siê uwagê na szeroki 

zakres odpowiedzialności odszkodowaw-
czej, jak¹ prawo nak³ada na pracodawcê. 
Dokonuje siê porównañ do systemów innych 
krajów, gdzie s¹dy przyznaj¹ wielomilionowe 
odszkodowania. Charakterystyczne jest jed-
nak, ¿e podczas gromadzenia materia³ów 
do tego artyku³u, autorowi uda³o siê trafiæ 
na Podkarpaciu tylko na jeden przypadek 
wytoczenia powództwa o zadośæuczy-
nienie od pracodawcy w ci¹gu ostatnich 
5 lat. Postêpowanie rozpoczêto niedawno 
i proces nie zakoñczy³ siê jeszcze wydaniem 
prawomocnego orzeczenia. Sprawa pozwala 
jednak na zestawienie najwa¿niejszych 
kosztów, które wyst¹pi³yby we wszystkich 
sytuacjach tego rodzaju. Poszkodowany 
w wypadku pracownik, domaga siê od by³e-
go pracodawcy: odszkodowania za leczenie 
i rehabilitacjê, zadośæuczynienia za trwa³y 
uszczerbek na zdrowiu, pokrycia w przysz³o-
ści kosztów opieki zdrowotnej, wyp³acania 
renty uzupe³niaj¹cej do koñca ¿ycia i zwrotu 
kosztów procesu s¹dowego. Niemniej 
– opieraj¹c siê co prawda tylko na tym 
jednym przypadku – nale¿y zastrzec, ¿e jeśli 
w sprawie nie odby³ siê wcześniej proces 

Tabela 3
ZESTAWIENIE NALICZEÑ I POTR¥CEÑ Z TYTU£U PODATKÓW DOCHODOWYCH LUB SK£ADEK ZUS, PRZY 
WYP£ACIE ŚWIADCZEÑ DOKONYWANYCH PRZEZ PRZEDSIÊBIORCÊ W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH
The statement of charges and deductions related to income-tax or social insurance contributions, paid as benefits 
by Polish entrepreneurs in critical situations

Opis Kalkulacja 
podatku i sk³adek Podstawa prawna*

Zas¹dzone od pracodawcy renta 
i zadośæuczynienie

wolne od podatku, zwolnione ze 
sk³adek ZUS, kwota netto = kwota 
brutto, ca³ośæ NKUP

KP, art. 207
KC, art. 445
PDOF, art. 21, ust. 1 pkt 3c

Wyp³ata zas¹dzonych 
od pracodawcy odszkodowañ 
za koszty leczenia i rehabilitacji

KP, art. 207
KC, art. 444
PDOF, art. 21, ust. 1 pkt 3b

Odszkodowanie za utracone 
w wypadku mienie osobiste 
pracownika

KP, art. 237(1)
PDOF, art. 21, ust. 1 pkt 3

Odprawa pośmiertna
wolne od podatku, zwolnione ze 
sk³adek ZUS, kwota netto = kwota 
brutto i stanowi koszt podatkowy

KP,art. 93
PDOF, art. 21 ust. 1 pkt 7

Dodatek wyrównawczy 
opodatkowany i osk³adkowany, 
kwota netto = brutto – sk³adki 
– podatek, ca³ośæ stanowi koszt 
podatkowy

KP, art.  231
KP, art.  230 par. 2
PDOF, art.  12, ust. 1

Odprawa rentowa opodatkowane, ale nie 
osk³adkowane, kwota netto = 
brutto – podatek, ca³ośæ stanowi 
koszt podatkowy

KP, art.  92(1)
PDOF, art.  11

Ostatnie wynagrodzenie zmar³ego 
pracownika

KP, art.  63(1)
PDOF, art.  11

* KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; KP – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 
PDOF – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Opracowanie w³asne R. Marciniak
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karny, zakoñczony skazaniem osób odpo-
wiedzialnych ze strony pracodawcy, to uzy-
skanie zadośæuczynienia i odszkodowania 
wy³¹cznie na drodze cywilnej nie jest dla 
poszkodowanego ³atwe. Wrócimy do tego 
jeszcze w podsumowaniu artyku³u.

Sytuacje krytyczne a koszty podatkowe, 
koszty NKUP i sk³adki ZUS

Jak wspomniano wcześniej, prawo po-
datkowe oraz przepisy o ubezpieczeniach 
spo³ecznych bardzo ró¿nie traktuj¹ skutki 
zdarzeñ krytycznych. Nie chodzi tu jedynie 
o uznanie niektórych pozycji za NKUP, ale tak-
¿e o bardzo zró¿nicowane zasady obliczania 
podstawy i wysokości wyp³acanych kwot, 
a wiêc ostatecznego kosztu dla przedsiêbiorcy. 
Zestawienie mo¿liwych wyp³at i zwi¹zanych 
z nimi obci¹¿eñ zawiera tab. 3.

Sytuacje krytyczne 
a sankcje i odpowiedzialnośæ karna

Jakkolwiek, ukaranie przedsiêbiorcy 
nie mo¿e byæ traktowane zupe³nie tak samo, 
jak inne zdarzenia, to jednak zasadnym 
jest oszacowanie tego rodzaju zagro¿eñ, 
a tak¿e uwzglêdnienie ich w kalkulacji ra-
chunku kosztów dzia³añ [5]. O ile przepisy 
ZUS dośæ precyzyjne ustalaj¹ przewidziane 
w nich sankcje, to w przypadku o wiele 
czêściej w praktyce wydawanych mandatów 
Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz wyroków 
s¹dów grodzkich, mamy do czynienia 
z uznaniem inspektora lub s¹du w granicach 
przys³uguj¹cych im uprawnieñ. Dlatego, 
aby podaæ realne zagro¿enie kar¹, nale¿y 
poznaæ statystykê w zakresie dotychcza-
sowych kar.

Na prośbê autora, Okrêgowy Inspektorat 
Pracy w Rzeszowie przygotowa³ dane do-
tycz¹ce kar udzielonych w województwie 
podkarpackim w okresie ostatnich trzech lat 
[6]. Przyjêto, ¿e wykroczeniami przeciwko 
przepisom bhp s¹ wszystkie naruszenia 
z art. 283 Kodeksu pracy, ponadto nie-
prowadzenie lub uchybienia w prowa-
dzeniu dokumentacji pracowniczej z art. 
281 par. 1 pkt 6, a tak¿e wykroczenia z art. 
22 ustawy o spo³ecznej inspekcji pracy i art. 
27 ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych. Trzeba jednak zastrzec, 
jak to czyni Okrêgowy Inspektor Pracy 
w Rzeszowie: „Nie jest mo¿liwe podanie 
liczby mandatów i kwoty grzywien jedynie 
za wykroczenia w zakresie bhp, bowiem 
jeden mandat nak³adany przez inspektora 
pracy jest sankcj¹ za pope³nienie najczê-
ściej zarówno wykroczeñ dotycz¹cych 

bhp, jak i (…) ochrony pracy” [6]. Dlatego, 
pos³uguj¹c siê urzêdowymi statystykami, 
autor we w³asnym zakresie opracowa³ 
udostêpnione dane i obliczy³ realn¹ 
wartośæ grzywny za naruszenie jednego 
przepisu bhp: 279 – 420 z³ z tytu³u man-
datów i 375 – 475 z³ przy skierowaniu 
sprawy do s¹du grodzkiego. Maksy-
malna sankcja, przewidziana do niedawna 
prawem wynosi³a ³¹cznie nie wiêcej ni¿ 
1000 z³ w przypadku  mandatu i nie wiêcej 
ni¿ 5000 z³ w s¹dzie. Po wejściu w ¿ycie 
nowej ustawy o Pañstwowej Inspekcji 
Pracy (ustawa wesz³a w ¿ycie 1 lipca 
2007 r. DzU nr 89, poz. 589) zagro¿enie 
grzywn¹ za wykroczenia wzros³o 
do 30 000 z³, a odpowiednio – górna 
granica mandatu, jakim inspektor pracy 
mo¿e ukaraæ bez kierowania sprawy 
do s¹du wynosi 2000 z³ (jeśli dotyczy 
tego samego wykroczenia, za które praco-
dawca by³ ju¿ ukarany w ci¹gu minionych 
dwóch lat, mandat mo¿e wynieśæ nawet 
5000 z³). Jeśli przyjmiemy, ¿e proporcje 
faktycznie udzielanych kar bêd¹ w przybli-
¿eniu zachowane, mo¿na na tej podstawie 
oszacowaæ realn¹ wysokośæ mandatów 
i grzywien w przysz³ości. 

Wiêkszośæ pozycji kosztów dotycz¹cych 
sytuacji krytycznych nale¿y do kosztów 
NKUP.  Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e wysokośæ 
kar i grzywien, by³a do tej pory stosunkowo 
niska. Jedynie zadośæuczynienia, odprawy 
i straty materialne mog³y byæ rzeczywiście 
odczuwalne, zw³aszcza gdyby stanowi³y za-
razem koszty NKUP. Przypominamy, ¿e cho-
dzi tu wy³¹cznie o koszty przedsiêbiorcy, 
bez nie wchodz¹cych w jego koszty wyp³at 
świadczeñ finansowanych przez pañstwo 
z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.

Podsumowanie
Zastosowane podejście zapewnia, 

¿e mamy do czynienia wy³¹cznie z ksiêgowa-
nymi kosztami w prowadzonej dzia³alności 
gospodarczej w ujêciu rachunkowym i po-
datkowym, a nie bardzo ogólnie rozumia-
nymi kosztami spo³ecznymi. Zwraca uwagê, 
zaskakuj¹co gwa³towny wzrost kosztów 
w sytuacjach krytycznych – o wiele wiêkszy, 
ni¿ przyjmowano kiedyś na podstawie badañ 
samych tylko zdarzeñ wypadkowych. Bar-
dzo nik³e okazuj¹ siê wiêc nak³ady na bhp, 
w porównaniu z obliczonym kosztem mo¿-
liwych konsekwencji, jeśli dojdzie do sytuacji 
krytycznej.

Warto przyjrzeæ siê bli¿ej wydatkom 
nale¿¹cym do kosztów nie stanowi¹cych 

kosztu uzyskania przychodu podatkowego. 
Zasadniczo, jak ju¿ powiedziano wcześniej, 
koszty te s¹ wyrazem „dezaprobaty” fisku-
sa, dla pewnych zdarzeñ gospodarczych. 
Wykazujemy, ¿e wysokośæ i udzia³ kosztów 
bhp-NKUP rośnie wraz ze zwiêkszaniem siê 
ryzyka zawodowego zwi¹zanego z zagro¿e-
niami czynnikami szkodliwymi, co jest logicz-
ne i nie budzi ¿adnych w¹tpliwości. Niestety, 
w odniesieniu do wypadków przy pracy, 
zachorowañ na choroby zawodowe itd. 
polski system stawia, chyba zbyt mocno 
w obecnych realiach, na prywatne rosz-
czenia poszkodowanych. Zaledwie 2–11% 
ogólnych kosztów bhp w takich sytuacjach, 
stanowi³yby dot¹d sankcje publiczno-praw-
ne (mandaty b¹dź grzywny i sankcyjne 
podwy¿szenia sk³adek ubezpieczeñ spo³ecz-
nych). A¿ 62% mia³o zale¿eæ od wytoczenia 
przez poszkodowanych powództw na dro-
dze cywilnej. Jednak powszechnie wiadomo, 
¿e osoby te otrzymuj¹ przecie¿ podstawowe 
świadczenia z ZUS, dlatego bardzo nie-
chêtnie decyduj¹ siê na trudn¹, uci¹¿liw¹, 
a ponadto kosztown¹ drogê s¹dow¹ w celu 
uzyskania tzw. świadczeñ uzupe³niaj¹cych. 
Mo¿e nale¿y zatem przemyśleæ, jaki mecha-
nizm powodowa³by „nagradzanie” przedsiê-
biorców przestrzegaj¹cych przepisów bhp, 
jeśli ponosz¹ w zwi¹zku z tym koszty wy¿sze 
ni¿ przedsiêbiorcy, którzy świadomie zani¿aj¹ 
wydatki na bhp i staj¹ siê przez to (ale tylko 
pozornie) bardziej konkurencyjni…? Istniej¹ 
ju¿ przecie¿ pozytywne doświadczenia 
z wprowadzenia indywidualnie obliczanych 
sk³adek na spo³eczne ubezpieczenie wypad-
kowe. Nic nie powinno staæ na przeszkodzie, 
aby pójśæ jeszcze dalej w tym kierunku.
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