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KIEDY ODSZKODOWANIE? 

 

KIEDY ODPRAWA? 
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ODSZKODOWANIE  W PRAWIE PRACY 

 

 co do zasady w określonej wysokości 

 niezależnie od wartości szkody 

 w sytuacjach wskazanych w ustawie k.p.  

 charakter kompensacyjny 
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PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY 
ODSZKODOWANIA/ODPRAWY 

 

pracodawca 
95% 

pracownik 
5% 

pracodawca pracownik
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ARTYKUŁ PRZEDMIOT WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA 

art.  183d Naruszenie zasady równego 

traktowania  

w wysokości nie niższej niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę 

art. 361 Upadłość i likwidacja – skrócony 

okres wypowiedzenia 

w wysokości wynagrodzenia za pozostałą 

część okresu wypowiedzenia, okres, za który 

przysługuje odszkodowanie, wlicza się 

pracownikowi pozostającemu w tym okresie 

bez pracy do okresu zatrudnienia 

art. 45 § 1 nieuzasadnione lub naruszające 

przepisy o wypowiadaniu umów o 

pracę wypowiedzenie umowy o 

pracę zawartej na czas nieokreślony 

– jeżeli umowa uległa już 

rozwiązaniu, przywrócenie 

pracownika do pracy na poprzednich 

warunkach albo o odszkodowanie 

przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 

okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie 

niższej jednak od wynagrodzenia za okres 

wypowiedzenia 

art. 45 § 2 przywrócenia do pracy jest 

niemożliwe lub niecelowe 

przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 

okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie 

niższej jednak od wynagrodzenia za okres 

wypowiedzenia 

art. 50 § 1 odszkodowanie w związku z 

wypowiedzeniem umowy o pracę 

zawartej na okres próbny 

w wysokości wynagrodzenia za czas, do 

upływu którego umowa miała trwać 

art. 50 § 3 odszkodowanie w związku z 

wypowiedzeniem umowy o pracę 

zawartej na czas określony 

w wysokości wynagrodzenia za czas, do 

upływu którego umowa miała trwać, nie więcej 

jednak niż za 3 miesiące 
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Odszkodowania na rzecz pracodawcy 

 

 

 

 

art. 

611 

Odszkodowanie dla pracodawcy w 

razie nieuzasadnionego rozwiązania 

przez pracownika umowy o pracę 

bez wypowiedzenia na podstawie 

art. 55 § 11 (ciężkie naruszenie 

podstawowych obowiązków wobec 

pracownika) 

w wysokości wynagrodzenia pracownika 

za okres wypowiedzenia. W przypadku 

rozwiązania umowy o pracę zawartej na 

czas określony, odszkodowanie 

przysługuje w wysokości wynagrodzenia 

za czas, do którego umowa miała trwać, 

nie więcej jednak niż za okres 

wypowiedzenia 

art. 

1011 

naruszenia przez pracownika 

zakazu konkurencji 

Odszkodowanie ustala się w wysokości 

wyrządzonej szkody, jednak nie może 

ono przewyższać kwoty 

trzymiesięcznego wynagrodzenia 

przysługującego pracownikowi w dniu 

wyrządzenia szkody 
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ODPRAWY 

 w ustalonej wysokości 

 w sytuacjach wskazanych w ustawie 

 pracodawca płaci na rzecz pracownika 

 brak charakteru kompensacyjnego  
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ODPRAWY W K.P. 

 art. 921 dla pracownika spełniającego warunki uprawniające do renty 

z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek 

pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę 

art. 93 odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika – w razie śmierci 

pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie 

pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności 

do pracy wskutek choroby 



IX Konwent Prawa Pracy  |  12 października 2016  |  Warszawa 
 

 

Opodatkowanie odszkodowań i odpraw 

 

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych  

(Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) 
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WAŻNE 

 

odszkodowania są zwolnione z podatku 

 z zastrzeżeniem 

 

iż w niektórych przypadkach odszkodowania nie 
będą podlegały zwolnieniu od podatku i osoba 
fizyczna będzie miała obowiązek rozliczenia się z 
urzędem skarbowym z tytułu otrzymanego 
odszkodowania 
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zwolnienie odszkodowań z podatku dochodowego 

bo 

 odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie 

poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody, 

a nie jego wzbogacenie skutkujące przychodem, od 

którego co do zasady pobierany winien być podatek     
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Każde odszkodowanie otrzymane na podstawie 

przepisów prawa rangi ustawowej (w tym na podstawie 

kodeksu pracy), o ile nie znalazło się w katalogu 

wyłączeń z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a-c  ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, korzysta ze 

zwolnienia od podatku dochodowego 

 

- Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 listopada 2003 roku, sygn. 

akt I SA/Łd 1210/02 - 



IX Konwent Prawa Pracy  |  12 października 2016  |  Warszawa 
 

 

Zwolnione z podatku dochodowego są: 

 

odszkodowania otrzymane na podstawie 
wyroku lub ugody sądowej do wysokości 

określonej w tym wyroku lub ugodzie 

 - art. 21 ust. 1, pkt 3b - 
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Przy ocenie, czy odszkodowanie określone w ugodzie 

sądowej korzysta ze zwolnienia od podatku 

dochodowego od osób fizycznych sam fakt 

nieprzytoczenia w treści ugody przepisów Kodeksu 

pracy nie może prowadzić do wniosku, że Kodeks ten 

nie był podstawą prawną przyznania odszkodowania. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 

dnia 8 marca 2006 r. I SA/Bk 32/06 

 

 



IX Konwent Prawa Pracy  |  12 października 2016  |  Warszawa 
 

WYJĄTKI OD ZASADY ZWOLNIEŃ 

 

 określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania  

z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 

 odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów  

o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 

odszkodowania  przyznane na podstawie przepisów  

o zakazie konkurencji 
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Wypłacona podatnikowi odprawa, mająca u podstaw układ 

zbiorowy pracy i dodatkowo porozumienie stron, nie jest 

zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., który to przepis ma 

zastosowanie wyłącznie do odszkodowań  

i zadośćuczynień. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 maja 2016 r.  

I SA/Lu 1315/15 
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Świadczenie, wypłacone przez pracodawcę na mocy 

porozumienia rozwiązującego z inicjatywy pracownika 

umowę o pracę za porozumieniem stron z przyczyn 

niedotyczących pracownika nie jest zwolnione od 

podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 

u.p.d.o.f. 

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 
czerwca 2016 r. I SA/Bd 244/16 
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Rekompensata 

Zwolnieniem nie będzie objęte wymienione we wniosku 

świadczenie pieniężne - rekompensata - pomimo że jej 

wypłata wynika z Regulaminu Programu Dobrowolnych 

Odejść 

Wypłacona rekompensata nie jest bowiem 

odszkodowaniem ani też zadośćuczynieniem, a 

zatem nie podlega zwolnieniu z opodatkowania. 
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Zwróć uwagę!  

 

Pracodawca wypłacając zwalnianemu pracownikowi 
odprawę pieniężną, obowiązany jest pobrać zaliczkę 
na podatek 

 



IX Konwent Prawa Pracy  |  12 października 2016  |  Warszawa 
 

Ciekawostka: 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 14 maja 2013 r. 

uznał, iż nałożenie 98% podatku na część odprawy przysługującą 

urzędnikowi publicznemu w razie rozwiązania umowy o pracę 

stanowiło naruszenie prawa do poszanowania własności. 

wyrok ETPC z dnia 14 maja 2013 r., skarga nr 66529/11 
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Oskładkowanie Odszkodowań i Odpraw 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

ustalania podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

(Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) 
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Podstawy wymiaru składek nie 
stanowią następujące przychody: 
 
 odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 

 odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu 

wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku 

pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego 

z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, 

skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania 

niewłaściwego świadectwa pracy, 

 odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na 

podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 101[2] Kodeksu pracy 

 odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy 

przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania 

pracy - należne od pracodawcy na podstawie art. 237[1] § 2 Kodeksu pracy 
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 ODSZKODOWANIE  

[Z WYJĄTKAMI] 

UGODA 

POZASĄDOWA 

UGODA SĄDOWA WYROK 

składki ZUS wyłączenie  

z podstawy 

wymiaru składki 

wyłączenie  

z podstawy 

wymiaru składki 

wyłączenie  

z podstawy 

wymiaru składki 

podatek 

dochodowy 

brak zwolnienia 

od podatku 

dochodowego 

zwolnienie od 

podatku 

dochodowego 

zwolnienie  

od podatku 

dochodowego 



Odprawy i odszkodowania 
– oskładkowanie i 
opodatkowanie 
r.pr. Agata Kamińska 
 


