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Słowo wstępne

Czytelniczko i Czytelniku,



oddaję w Wasze ręce kompendium wiedzy na temat finansowania i rozliczania posiłków 

pracowniczych. Skąd pomysł na taki temat e-booka? 



W SmartLunch od ośmiu lat zajmujemy się kompleksową organizacją posiłków 

pracowniczych w firmach różnej wielkości i z wielu branż. Pytania związane kosztami            

i skutkami prawnymi, jakie niesie za sobą zapewnienie pracownikom posiłku 

finansowanego przez pracodawcę są nieodłącznym elementem spotkań naszych 

ekspertów z potencjalnym klientem. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym 

oczekiwaniom i podzielić się dotychczas zdobytą wiedzą w tym zakresie nie tylko               

z naszymi obecnymi klientami, ale także wszystkimi tymi, których ten temat interesuje.



W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo artykuły przybliżające aspekty prawne 

towarzyszące organizacji żywienia w firmach, ale także materiały na temat świadczeń 

pozapłacowych, które ułatwiają pracodawcom dbać o dobrostan pracowniczy.                    

Z oczywistych względów posiłek spożywany w pracy znajduje się wśród tych benefitów, 

które w realny sposób wpływają na samopoczucie, kondycję i zdrowie pracowników.  


 


Wynikiem bardzo dynamicznych zmian, z którymi mierzymy się na co dzień, są wciąż 

zmieniające się potrzeby pracowników. Warto je badać, by efektywnie je adresować. Tym 

co każdego dnia, niezależnie od okoliczności, towarzyszy człowiekowi - jest jedzenie. 

Posiłek to naturalne paliwo człowieka. Musimy jeść, by funkcjonować. Pracownicy muszą 

jeść, by pracować - bo jak jesz, to pracujesz. 



Dziękuję ekspertkom z kancelarii TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy, które zapewniły 

naszej publikacji wysoką wartość merytoryczną oraz pracownikom SmartLunch, którzy na 

łamach niniejszego e-booka podzielili się swoją wiedzą. Wyrazy wdzięczności kieruję także 

do przedstawicieli firm Scanfil i Vita Polymers, które  na co dzień z nami współpracują - 

dziękuję, że zechcieliście się podzielić swoimi doświadczeniami z wdrożenia naszej usługi.




Zapraszam Państwa do lektury 

Mateusz Tałpasz

CEO SmartLunch



Finansowanie i rozliczanie 
posiłków pracowniczych

aspekty prawne
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Finansowanie posiłków 
pracowniczych przez 
pracodawcę 

Jak wygląda rozliczenie po stronie 

pracownika i pracodawcy?

Organizując proces żywienia pracowników coraz częściej spotykamy się z pytaniem 
klientów, w jaki sposób rozliczać posiłki pracownicze, bowiem to fiskalna strona tego 
procesu budzi ich największą ciekawość. Ku naszemu zadowoleniu sama świadomość 
co do szeregu korzyści płynących z zapewnienia pracownikom ciepłego obiadu           
w pracy jest coraz wyższa. Pracodawcy coraz chętniej sięgają po różne narzędzia 
wspierające dobrostan pracowniczy.

W realiach biznesowych wynik 
finansowy każdego procesu 
operacyjnego jest kluczowy, bo jego 
efektywność ma wpływ na wzrost 
wartości firmy. 



Każda optymalizacja operacyjna, każdy 
pozytywny wpływ na generowanie 
wartości w przedsiębiorstwie, musi być 
poparty odpowiednimi wyliczeniami 
wskazującymi na finansową zasadność 
podjętej decyzji. 

Myślę, że zdefiniowanie problemu ułatwi 
nam skuteczne wskazanie gdzie szukać 
rozwiązań, by robić to optymalnie              
i jednocześnie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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Posiłek - inwestycja, 
która wszystkim się 
opłaca

Zasadniczo trudności z rozliczaniem 
posiłków pracowniczych możemy 
podzielić na dwa typy – występujące po 
stronie pracowników i pracodawców. 
Jako że w firmie SmartLunch skupiamy 
się na organizacji procesów żywienia 
pracowników dużych zakładów pracy,   
w pierwszej kolejności przyjrzymy się 
sytuacji dużych firm. 

Pracownicy otrzymujący posiłek w pracy, 
w którego koszcie partycypuje 
pracodawca, co do zasady muszą 
zapłacić podatek PIT (17% lub 32%) od 
kwoty dofinansowania uzyskanej od 
pracodawcy. Oczywiste jest to, że 
pracownik, który otrzymuje posiłek od 
pracodawcy, nie jest zadowolony z faktu, 
iż na koniec miesiąca od jego wypłaty 
odliczana jest zaliczka na poczet podatku 
dochodowego wynosząca 17% wartości 
posiłku dostarczonego przez 
pracodawcę. 


Pomimo tego, że ustawodawca 
zwalnia finansowanie posiłków 

pracowniczych ze składek ZUS do 
kwoty 300 zł miesięcznie dla 
jednego zatrudnionego, to 

pracownik motywowany chęcią 

oszczędności, rezygnuje z obiadu      
i woli przez osiem godzin pracy 

pozostać głodnym, aby nie stracić 
nawet części wynagrodzenia.

Skutki tej decyzji nie są dobre ani dla 
pracownika, ani dla pracodawcy. Tak 
długie przerwy między posiłkami 
powodują zmęczenie, rozdrażnienie, 
spadek koncentracji i ból głowy. Brak 
ciepłego posiłku w ciągu dnia pracy 
przyczynia się do spadku jej efektywności 
- według WHO aż o 20%. W warunkach 
niskiego skupienia i wysokiego zmęczenia 
łatwo o wypadek, co w kontekście firm 
produkcyjnych może być tragiczne.

CIT i VAT pracodawcy

Drugi rodzaj wyzwań wiąże się z tym,      
w jaki sposób uzasadnić wydatki 
związane z żywieniem pracowników, aby 
móc zaliczyć je w poczet kosztów 
uzyskania przychodów. 

Wydatki na jedzenie mogą, ale nie muszą 
zmniejszać przychód firmy, a co za tym 
idzie, obniżać podatek CIT. Przypomnę, że 
podatek dochodowy od osób prawnych 
(CIT) jest płacony w wysokości 19% lub 
9% od dochodu, a dochód, to przychody, 
które wcześniej zostały pomniejszone        
o koszty uzyskania przychodów. Problem 
ten nie dotyczy tylko posiłków 
pracowniczych. Powstaje on także           
w sytuacji, gdy przedsiębiorca zaprasza na 
obiad kontrahenta w celu odbycia 
spotkania biznesowego. 
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Równie trudną wydaje się być kwestia 
odliczania VAT od posiłków 
zamówionych do firmy. Przypomnijmy, że 
w gastronomii mamy do czynienia           
z trzema stawkami VAT: 5%, 8% i 23%. 

Z perspektywy firmy chcącej rozliczyć 
jedzenie, kluczową informacją wydaje się 
interpretacja, czy usługa, za którą 
zapłacono, była usługą cateringową, czy 
usługą gastronomiczną, a jeżeli była 
usługą cateringową, czy można odliczyć 
od niej VAT.

W myśl obowiązujących przepisów 
usługa gastronomiczna z całą pewnością 
nie uprawnia do odliczenia VAT, zaś w 
przypadku usług cateringowych 
interpretacje organów skarbowych są 
różne, co wyjaśnimy w kolejnym 
artykule.


A może sfinansować 
posiłki z ZFŚS?

Duże firmy, które utworzyły ZFŚS mają 
możliwość sfinansowania posiłków dla 
pracowników, jeżeli wprowadzą 
odpowiednie zapisy w regulaminie 
dotyczącym funkcjonowania ZFŚS. Do 
końca 2023 roku pracownik nie płaci 
podatku dochodowego od świadczeń 
uzyskanych z ZFŚS do kwoty 2.000 zł 
rocznie. Dodatkowo, te świadczenia są 
zwolnione ze składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne. Należy jednak 
zapoznać się z wymogami, jakie prawo 
nakłada na pracodawcę, aby móc 
skorzystać z tych dobrodziejstw. 

Każdą z przytoczonych w artykule 
trudności można rozwiązać bardziej lub 
mniej korzystnie zarówno dla 
pracownika, jak i dla firmy. Kluczowa jest 
odpowiednia argumentacja wydatków 
na posiłki pracownicze         w kontekście 
obowiązującego prawa podatkowego      
i prawidłowe przygotowanie 
dokumentacji wewnątrz zakładowej.  
Wraz z twórcami ebooka wierzymy, że 
obniżenie kosztów związanych                  
z żywieniem w znaczący sposób wpłynie 
na rozwój polskiej kultury jedzenia           
w pracy.



 

A U T O R


Piotr Sienkiewicz

Kierownik działu sprzedaży SmartLunch 
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Posiłki pracownicze 

a PIT pracownika
Uruchomienie procesu żywienia pracowników w firmie wydaje się być sprawą prostą. 

Wystarczy nawiązać współpracę z firmą SmartLunch, która w ciągu kilku                          

dni kompleksowo zaimplementuje pełny proces. Niestety, to co udało się               

firmie SmartLunch pod względem procesów operacyjnych, nie jest takie proste            

od strony fiskalnej. 

Pełne lub częściowe finansowanie przez 

pracodawcę posiłków pracowniczych 

jest dla księgowych i specjalistów od 

płac tematem jednocześnie trudnym        

i ciekawym. Wspomniane wyzwania 

dotyczące kwestii finansowych bez 

wątpienia mają wpływ na pracodawców 

i rezygnację lub niepodejmowanie 

działań związanych z żywieniem 

pracowników. Jednak w dobie dużej 

dbałości o dobrostan pracowniczy, takie 

decyzje mogą nieść za sobą fatalne 

skutki, takie jak mniejsza 

konkurencyjność na rynku, problemy       

z rekrutacją, wysoka absencja 

chorobowa czy niskie zaangażowanie. 

Dlatego przyszedł czas, by zmierzyć się  

z tym tematem. 

Zdecydowanie największym wyzwaniem 

pozostaje wpływ wysokości 

dofinansowania posiłku pracowniczego 

na podwyżkę podatku dochodowego od 

osób fizycznych, który należy zapłacić od 

świadczeń uzyskiwanych przez 

pracownika. Chcąc zrozumieć mechanizm, 

w wyniku którego dochodzi do potrzeby 

zapłacenia wyższej zaliczki na poczet PIT 

pracownika, powinniśmy najpierw 

zrozumieć co to za podatek, i kiedy 

powstaje obowiązek jego zapłaty.

Przypomnijmy, że podatek dochodowy 
od osób fizycznych (PIT – ang. Personal 
Income Tax) zaliczany jest do grupy 
podatków bezpośrednich, w których 
podmiotem opodatkowanym jest 
jednostka (osoba fizyczna) uzyskująca 
określone dochody. 


Podatek dochodowy w Polsce jest 

pobierany od polskich rezydentów 

podatkowych (u których pobiera się od 

całości dochodów), jak i od osób 

nieposiadających polskiej rezydencji 
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podatkowej (u których podatek 
pobierany jest wyłącznie od dochodów 
uzyskanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej). Podatek 
dochodowy od osób fizycznych w Polsce 
uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych        (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1128). Ponadto, prawa i obowiązki 
podatnika tego podatku wynikają            
z szeregu postanowień Konstytucji RP, 
wielu ustaw i ratyfikowanych umów 
międzynarodowych oraz rozporządzeń 
wykonawczych.

Przychody wynikające z UOP rozliczamy 
według progresywnej skali podatkowej, 
według której obowiązują dwie stawki: 
17%, a po przekroczeniu dochodu           
w kwocie 120 000 zł  brutto - 32% 
podatku. Zasadniczo mając dochody 
wyższe niż 30 000 zł brutto rocznie 
(kwota wolna od podatku), nie mamy  
możliwości uwolnić się od  jego płacenia.   

Zatem należy zastanowić się, czy istnieje 
jakikolwiek sposób na uwolnienie się od 
tego podatku.

Przykładowe 
interpretacje przepisów

Organy skarbowe nie ułatwiają nam 
zadania i interpretują posiłek pracowniczy 
jako przychód pracownika. 

Przykładem takiego stanowiska 
może być  interpretacja Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej

 z dnia 17 września 2021 roku 


(Nr 0113 
KDIPT2-3.4011.514.2021.4.NM). 

We wskazanym dokumencie Dyrektor 
Krajowej Informacji Skarbowej uznał koszt 
zakupionych przez pracodawcę posiłków 
dla pracowników jako ich przychód. 
Organ podatkowy stwierdził, że koszty 
wyżywienia pracownik musi ponosić 
niezależnie od tego, czy jest       w pracy, 
czy w domu. 



Wartość dofinansowania posiłku jest 
wydatkiem ponoszonym przez 
pracodawcę w interesie pracownika          
i dlatego stanowi dla niego korzyść.  
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wypełniających potrzeby fizjologiczne 

człowieka, wynikających z potrzeby 

uzupełnienia wydatku energetycznego 

spowodowanego pracą;


ograniczających potrzebę 

przemieszczania się pracowników 

poza zakład pracy celem zakupu 

posiłku;


związanych z zapewnieniem lepszych 

warunków pracy i uatrakcyjniających 

formę zatrudnienia; 


optymalizujących dotyczących 

przerw, związanych z dowozem 


i dystrybucją posiłków 

dostarczanych przez firmę 

zewnętrzną taką jak SmartLunch.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

uzasadniając swoją decyzję, powołał się 

na wiele logicznych argumentów, jednak 

nie wykazał się konsekwencją. W innej 

interpretacji z dnia 25 sierpnia 2020 roku  

o numerze 0113-

KDIPT2-3.4011.479.2020.1.RR dotyczącej 

niejako tego samego tematu, Dyrektor 

Krajowej Informacji Skarbowej wykazał 

się dużym zrozumieniem dla firmy, która 

wystąpiła z wnioskiem o wydanie 

indywidualnej interpretacji podatkowej      

i zgodził się, że dof. posiłku leży                

w interesie pracodawcy, a nie pracownika. 

Proszę jednak zwrócić uwagę, że 

argumentem, który zdecydował                

o odmiennej interpretacji była potrzeba 

stworzenia w zakładzie pracy “strefy 

zamkniętej”, której w myśl przepisów 

sanitarnych pracownik nie mógł opuścić 

w czasie wykonywania pracy. Przepisy 

sanitarne ograniczające możliwość 

wyjścia z firmy oraz potencjalne 

zagrożenie epidemiologiczne zostały 

zaakceptowane, a decyzja organu 

podatkowego stała się wiążąca dla firmy, 

która wygenerowała zapytanie. 

Starając się uzyskać indywidualną 

interpretację podatkową dotyczącą 

niepodlegania podatkowi 

dochodowemu świadczeń 

uzyskanych przez pracownika 


w postaci posiłków cateringowych, 

pracodawca powinien się skupić na 

wykazaniu, że posiłki są zapewniane 

pracownikom w interesie 

pracodawcy, a nie w interesie 

pracownika. Wykazanie tej 

okoliczności będzie miało decydujące 

znaczenie dla obowiązku naliczenia 


i odprowadzenia PIT od wartości 

posiłków dla pracowników. 

Svitlana Strachowicz

Radca prawny / Partner TSL Lawyers 

Strachowicz i Wspólnicy sp. k. 
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Czy nieodpłatne 
świadczenie stanowi 
przychód pracownika?

Widząc powyższe różnice w interpretacji 
organu skarbowego, warto 
zidentyfikować ich źródło. Głównym 
problemem organu podatkowego jest 
ustalenie, czy finansowanie posiłków jako 
nieodpłatne świadczenie stanowi dla 
pracownika przychód. To ustalenie ma 
zasadnicze znaczenie zarówno z punktu 
widzenia pracownika, który zostanie 
obciążony podatkiem, jak i pracodawcy 
pełniącego funkcję płatnika.

Wydaje się, że próbą uporządkowania 
sytuacji był wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. 
akt K 7/13). Z wyroku wynika jasno, że za 
przychód pracownika należy uznać 
nieodpłatne świadczenia, które spełniają 
łącznie poniższe przesłanki:  

zostały spełnione za zgodą pracownika (czyli 

pracownik skorzystał z nich w pełni 

dobrowolnie),

zostały spełnione w jego interesie (a nie 


w interesie pracodawcy), 

przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia 

aktywów lub uniknięcia wydatku, który 

musiałby ponieść,

korzyść ta jest wymierna i przypisana 

indywidualnemu pracownikowi (nie jest 

dostępna w sposób ogólny dla wszystkich 

podmiotów).

W przypadku, gdy choć jedna                    
z powyższych przesłanek nie zostanie 
spełniona, nieodpłatne świadczenia 
uzyskiwane przez pracowników nie będą 
stanowiły przychodu, od którego należy 
zapłacić PIT. Dla pracodawców kluczowe 
jest wykazanie, że nie została spełniona 
druga przesłanka, albowiem posiłki są 
finansowane w interesie pracodawcy,      
a nie pracownika. 

Jednak problem ten stanowi również 
szansę na odmienną interpretację. 
Ustawowe pojęcie nieodpłatnych 
świadczeń musi być zawsze 
interpretowane w konkretnym 
kontekście, a nie w oderwaniu od niego 
z pominięciem okoliczności realizacji 
pewnych uprawnień, zjawisk 
gospodarczych i zdarzeń prawnych.          
I z takim podejściem mamy do czynienia 
w kolejnym przypadku.

Nadgodziny, a uniknięcia 
podatku PIT

Świetnym przykładem zmiany kontekstu 
sprawy finansowania posiłków 
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pracowniczych jest interpretacja 

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

z dnia 17 lipca 2019 r. nr 0115-

KDIT2-2.4011.189.2019.1.ŁS, dotycząca 

posiłków dla pracowników wykonujących 

pracę w godzinach nadliczbowych.


Organ skarbowy powołując się na 

przytoczony wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego uznał, że 

skorzystanie przez pracowników 

ze świadczenia w postaci 

bezpłatnych posiłków 

niewątpliwie następować będzie 

za zgodą pracownika, niemniej 

świadczenia te nie będą spełnione 

w interesie pracownika, ale            

w interesie pracodawcy oraz nie 

przyniosą pracownikowi korzyści     

w postaci powiększenia aktywów 

lub uniknięcia wydatków, które 

musiałby ponieść. Zapewnienie 

posiłków leżeć będzie wyłącznie   

w interesie pracodawcy, a nie 

samych pracowników, którzy - 

gdyby nie konieczność wywiązania 

się z obowiązków pracowniczych - 

nie mieliby powodu do korzystania 

z tych posiłków.

Dzięki cyfryzacji analizę taką możemy 

przeprowadzić za pomocą jednego 

kliknięcia myszki.

Inne sposoby na 
niepłacenie PIT 

Historia sukcesu SmartLunch to najlepszy 

dowód na to, że nie tylko pracownik jest 

beneficjentem posiłków pracowniczych, 

ale głównie beneficjentem jest 

pracodawca. W związku z tym, jako 

grupa ludzi budujących nowy biznes w 

nowej rzeczywistości na rynku pracy, 

uważamy za niesprawiedliwe to, iż 

pracownik jest obciążany podatkiem od 

korzyści, która dotyczy głównie jego 

pracodawcy. Jesteśmy przekonani, że 

powyższy zestaw informacji pozwoli 

zoptymalizować podatkowo posiłki dla 

pracowników, bo nie wymaga to 

niczego więcej, niż chęci i odrobiny 

kreatywności.

Istnieją również inne możliwości 

uniknięcia PITu od posiłków 

pracowniczych. Polecamy skorzystać          

z możliwości, jakie daje Państwu ZFŚS lub 

przepisów BHP dotyczących 

obowiązkowych posiłków 

regeneracyjnych (profilaktycznych).

A U T O R


Michał Sosiński

Head of Marketing SmartLunch
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Posiłki pracownicze, 

a składka ZUS
Odprowadzanie składki na ubezpieczenie społeczne pracowników jest obowiązkiem 

każdego przedsiębiorcy. Dofinansowanie posiłków pracowniczych jest zwolnione ze 

składki ZUS, jednak obowiązują ograniczenia.

Ustawa o systemie ubezpieczeń 

społecznych reguluje zasady podlegania 

obowiązkowi ubezpieczeniowemu 

pracowników. Pracodawca ma obowiązek 

odprowadzania składek do ZUS na: 

ubezpieczenie emerytalne;

ubezpieczenie rentowe;

ubezpieczenie wypadkowe;

ubezpieczenie chorobowe;

ubezpieczenie zdrowotne;


Fundusz Pracy – w określonych 

warunkach;

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych – w określonych 

warunkach.

Wysokość składek jest różna. Różnice 

wynikają z różnej podstawy, od której są 

obliczane oraz faktu, że z części składek 

przedsiębiorca może być zwolniony.  

Od 1 marca 2022 roku 

60 proc. wyższa kwota 
zwolniona z ZUS

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 

lutego 2022 roku zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

zasad ustalenia podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne         

i rentowe, podstawy wymiaru tych 

składek nie stanowi wartość 

finansowanych przez pracodawcę 

posiłków udostępnianych pracownikom 

do spożycia. Pracownik nie ma prawa do 

ekwiwalentu z tytułu tego finansowania, 

które obecnie nie może przekroczyć 

miesięcznie kwoty 300 zł. 

To długo wyczekiwana zmiana zarówno 

przez pracodawców, jak i pracowników, 

bo wcześniejsza kwota w wysokości 190 zł 
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obowiązywała od 2004 roku. Powyższy 
przepis nie precyzuje finansowania 
owych posiłków, dlatego to 
dofinansowanie może przybierać różne 
formy: posiłków serwowanych                
w kantynie, dowożonych przez 
zewnętrznego dostawcę, bonów na 
gotowe posiłki czy kart żywieniowych.

Powyższy przepis nie precyzuje 
finansowania owych posiłków, dlatego 
to dofinansowanie może przybierać 
różne formy: posiłków serwowanych     
w kantynie, dowożonych przez 
zewnętrznego dostawcę, bonów na 
gotowe posiłki czy kart żywieniowych. 

Tylko gotowe dania

Podkreślić należy, że zwolnienie dotyczy 
tylko i wyłącznie gotowych dań. Jeżeli 
pracownik np. ze wspomnianej karty kupi 
inny artykuł (nawet spożywczy, ale nie 
gotowe danie) to stanowić to będzie 
przychód ze stosunku pracy, który już nie 
podlega wspomnianemu zwolnieniu ze 
składki ZUS. 

Jeżeli pracownik w ciągu miesiąca 
otrzyma od pracodawcy wyższe 
dofinansowanie niż 300 zł, to nadwyżka 
będzie podlegała opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych.

Należy pamiętać także, że pracownik nie 
może z tego tytułu otrzymać 
ekwiwalentu. Oznacza to, że np. nie może 
zgromadzonych środków wymienić na 
gotówkę lub przeznaczyć na inną usługę 
lub produkt. 

Wyłączeniem z podstawy wymiaru 
składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe nie są objęte bony, talony, 
kupony, karty żywieniowe, które służą 
nie tylko do zakupu gotowych 
posiłków w przeznaczonych do tego 
punktach gastronomicznych, lecz 
również do zakupu w placówkach 
handlowych produktów spożywczych 

w celu samodzielnego przygotowania 
posiłku.

Zaoszczędzi i pracownik, 

i pracodawca

Załóżmy, że firma postanowi 
dofinansować codzienny posiłek 
pracownika kwotą 12 zł, a miesiąc 
rozliczeniowy ma 21 dni. Wówczas kwota 
miesięcznego dofinansowania posiłków 
pracownika wyniesie 252 zł.  

Przed 1 marca 2022 r. pracodawca byłby 
zobowiązany naliczyć i odprowadzić do 
ZUS składki od kwoty przekraczającej   
190 zł, czyli od kwoty 62 zł.
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Składki odprowadzane przez 

pracodawcę w wysokości 20,39%*           

z kwoty 62 zł wynosiłyby 12,64 zł. Od 1 

marca 2022 roku pracodawca nie ponosi 

kosztu składek ZUS, ponieważ kwota 252 

zł mieści się w limicie zwolnionym od 

naliczania składek. Bazując na tym 

samym przykładzie dziennego 

dofinansowania posiłku         w kwocie 12 

zł, sytuacja pracownika po   1 marca 2022 

roku także zmieniła się na korzyść 

pracownika. 

Przed 1 marca 2022 roku pracownik 

otrzymujący od pracodawcy kwotę 

dofinansowania posiłku w wysokości 252 

zł musiałby zapłacić składki ZUS, to jest 

22,71%* od kwoty 62 zł. Czyli jego 

wypłata zostałaby obniżona o 14,08 zł. 

Od 1 marca 2022 roku w omawianym 

przypadku pracownik nic nie traci            

z wynagrodzenia w związku                      

z koniecznością odprowadzenia składek 

na ZUS, ponieważ kwota 252 zł mieści się 

w limicie zwolnionym ze składek.

*Na potrzeby symulacji kosztów składek ZUS 
zastosowaliśmy wartości określone poniżej:

Składki ZUS po stronie pracodawcy - w sumie 20,39%: 
emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa 1,67%, 
FP 2,45% oraz FGŚP 0,10%


Składki ZUS po stronie pracownika - w sumie 22,71%: 
emerytalna 9,76%,  rentowa 1,5%, chorobowa 2,45% 
oraz zdrowotna 9%.


Realne wsparcie 
pracowników

Podniesienie kwoty zwolnionej od 

składki ZUS przełożyło się na wyższe 

miesięczne dofinansowanie posiłków 

pracowniczych. W dobie szalejącej inflacji 

i rosnących rat kredytów ta forma 

wsparcia pracownika zyskuje na 

popularności. Dlaczego? Pracownik 

otrzymuje posiłek w miejscu pracy, za 

który dzięki dofinansowaniu pracodawcy 

płaci atrakcyjną cenę. To    w realny 

sposób przekłada się na oszczędności      

i wsparcie domowego budżetu 

pracownika. 



Co zyskuje pracodawca? Z pewnością 

bardziej efektywnego pracownika. 

Badania WHO  pokazują, że ciepły 

posiłek w ciągu dnia podwyższa 

koncentrację i efektywność o 20 proc. 

Pracownicy, którzy dbają o regularność 

posiłków, mają wyższą odporność, a co 

za tym idzie - rzadziej chorują. Poza tym 

benefit żywieniowy to także ważny 

element marki pracodawcy  i jego 

atrakcyjności na rynku pracy. Kandydaci 

chętniej wybierają firmy, które dbają          

o swoich pracowników. 

A U T O R


Wojciech Sochacki

Key Account Manager SmartLunch
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Zaliczenie wydatków 

na posiłki pracownicze 

do kosztów uzyskania 
przychodu i odliczanie VAT 

Wydatki na posiłki cateringowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, 

zarówno w przypadku ich zakupu dla pracowników, jak i zleceniobiorców.

Dla pracodawców finansujących posiłki 

pracownicze lub zamierzających podjąć 

decyzję w tym zakresie decydujące 

znaczenie ma wysokość kosztów              

i możliwość ich zminimalizowania.         

W ostatnich latach zarówno 

ustawodawca, jak i organy skarbowe idą 

niestety w kierunku ograniczania 

możliwości przedsiębiorców związanych 

z ponoszeniem kosztów gastronomii. 

Dlatego w tym aspekcie, już sama 

możliwość zaliczenia wydatków na 

posiłki pracownicze do kosztów 

uzyskania przychodu, jak również 

odliczenie VATu od zakupionych 

posiłków pracowniczych, jest dużym 

odciążeniem dla kieszeni pracodawcy.

Do kosztów uzyskania przychodów 

mogą być zaliczone tzw. wydatki             

o charakterze pracowniczym, które  

w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT albo 

art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (w przypadku, 

gdy pracodawca prowadzi działalność 

gospodarczą jako osoba fizyczna), 

spełniają następujące warunki:

zostały poniesione przez podatnika 

(pracodawcę), 

są definitywne (rzeczywiste), tj. 

wartość poniesionego wydatku nie 

została podatnikowi w jakikolwiek 

sposób zwrócona, 


pozostają w związku z prowadzoną 

przez podatnika działalnością 

gospodarczą, 

poniesione zostały w celu uzyskania 

przychodów, zachowania lub 

zabezpieczenia ich źródła, 

zostały właściwie udokumentowane,
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nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 

ustawy o CIT albo w art. 23 ust. 1 

ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy       

o CIT ( albo art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy     

o PIT) nie uważa się za koszty uzyskania 

przychodów kosztów reprezentacji,       

w szczególności poniesionych na usługi 

gastronomiczne, zakup żywności oraz 

napojów, w tym alkoholowych. 

W przypadku pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy       

o pracę nie ma wątpliwości co do 

możliwości zaliczenia sfinansowanych 

posiłków do kosztów uzyskania 

przychodów. Jednak wiele osób zadaje 

sobie pytanie, jak to wygląda                    

w przypadku osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilnoprawnych. 

Organy podatkowe w wydawanych         

w uprzednich latach interpretacjach 

podatkowych kwestionowały taką 

możliwość. Od kilku lat pojawiają się 

natomiast interpretacje podatkowe, które 

umożliwiają zaliczenie omawianych 

wydatków do kosztów uzyskania 

przychodów. Warto uzyskać taką 

interpretację w celu zabezpieczenia 

interesów pracodawcy.


Takie stanowisko zajął Szef Krajowej 

Informacji Skarbowej w interpretacji         

z dnia 21 lipca 2021 r., Nr 

DOP4.8221.9.2021.CPXV, zmieniając na 

korzyść przedsiębiorców stanowisko       

w zakresie zaliczania do kosztów 

uzyskania przychodów wydatków na 

posiłki dla osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilnoprawnych:  

„(…) koszty poniesione przez Spółkę 

na zakup usług cateringowych, 

których celem jest zapewnienie 

pracownikom obiadów spożywanych 

w przerwach w pracy, nie należą do 

kategorii kosztów reprezentacyjnych. 

Są to w istocie "koszty pracownicze" 

podobne 


w swej naturze do innych świadczeń 

płacowych oraz pozapłacowych 

dokonywanych na rzecz pracowników. 

Wydatki te mają wpływ na stworzenie 

odpowiednich warunków do 

wykonywania obowiązków 

służbowych przez pracowników. 
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Taki związek przyczynowo-skutkowy 


z osiąganiem przychodów lub 

zachowaniem albo zabezpieczeniem 

źródła przychodów wykazują również 

wydatki na zakup usług cateringowych, 

których celem jest zapewnienie osobom 

zatrudnionym na podstawie umów 

cywilnoprawnych obiadów 

spożywanych w przerwach w pracy. 

Podobnie jak w przypadku 

pracowników Spółki wydatki te mają 

wpływ na stworzenie odpowiednich 

warunków do wykonywania 

obowiązków. 



W świetle powyższych wyjaśnień należy 

stwierdzić, że wydatki na zakup usług 

cateringowych opisanych w 

przedstawionym we wniosku stanie 

faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, 

zarówno w zakresie, w jakim dotyczą 

pracowników Spółki, jak i osób 

współpracujących ze Spółką na 

podstawie umów cywilnoprawnych 

spełniają przesłanki zaliczenia do 

kosztów uzyskania przychodów zgodnie 

z art. 15 ust. 1 ustawy CIT. Należy również 

wskazać, że ponoszone przez Spółkę 

wydatki na zakup usług cateringowych 

nie znajdują się w zamkniętym katalogu 

wydatków niestanowiących kosztów 

uzyskania przychodów, o których mowa 

w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. W 

szczególności przedmiotowe wydatki 

nie mogą zostać uznane za koszty 

reprezentacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 

pkt 28 ustawy CIT.”

Chociaż przepisy o umowie zlecenia 

stosuje się także do osób prowadzących 

własną działalność gospodarczą, w celu 

zaliczenia wydatków na posiłki dla tych 

osób do kosztów uzyskania przychodów, 

niezbędne jest uzyskanie indywidualnej 

interpretacji podatkowej, gdyż pojawiło 

się niekorzystne stanowisko                     w 

interpretacji podatkowej Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 

marca 2022 r., nr 0112-

KDIL2-2.4011.979.2021.2.IM, zgodnie           z 

którym:


(…) poniesione wydatki na zakup 

usług cateringowych dla 

współpracowników może Pani 

zaliczyć do kosztów uzyskania 

przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Natomiast wydatki 

związane z zakupem usług 

cateringowych dla osoby 

prowadzącej działalność 

gospodarczą (czyli dla Pani) nie 

stanowią kosztów uzyskania 

przychodów, ponieważ wydatki 


te mają charakter wydatków 

osobistych.


Skoro zgodnie z tą interpretacją 

właściciel firmy nie może zaliczyć 

wydatków na posiłki do kosztów 

podatkowych, zatrudniając osoby 

samozatrudnione, może również 

nie mieć takiej możliwości. 
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Skutki podatkowe na 
gruncie ustawy VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług 
wskazuje, że dla skorzystania z prawa do 
odliczenia podatku naliczonego 
niezbędne jest istnienie związku między 
dokonywanymi zakupami towarów            
i usług, a prowadzoną działalnością 
opodatkowaną. Przy czym związek 
dokonywanych zakupów z działalnością 
podatnika może mieć charakter 
bezpośredni lub pośredni.


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT       
w zakresie, w jakim towary i usługi są 
wykorzystywane do wykonywania 
czynności opodatkowanych, podatnikowi 
przysługuje prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego. Niemniej jednak, w świetle 
art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT: 
obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy 
podatku należnego nie stosuje się do 
nabywanych przez podatnika usług 
noclegowych i gastronomicznych,             
z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków 
przeznaczonych dla pasażerów przez 
podatników świadczących usługi 
przewozu osób oraz usług noclegowych 
nabywanych w celu ich odsprzedaży, 
opodatkowanych u tego podatnika na 
podstawie art. 8 ust. 2a.

Jak wskazano wcześniej, ustawa                
o podatku od towarów i usług nie 
definiuje ani pojęcia usług 
gastronomicznych, ani pojęcia usług 

cateringowych. Posiłkując  się zatem 
definicją zawartą w Słowniku Języka 
Polskiego PWN, przyjąć należy, że usługa 
gastronomiczna polega na 
przygotowaniu i podaniu posiłku            
w miejscu, w którym jest on 
przyrządzany, tj. w restauracji czy innym 
lokalu. 

Jednak interpretacje organów 
podatkowych są rozbieżne, a w tych 
najnowszych jest prezentowane 
negatywne stanowisko. 

Aktualnie organy podatkowe uznają, że 
w przypadku, gdy pracodawca nie ma 
obowiązku zapewnienia posiłków 
zgodnie z przepisami prawa pracy 
(posiłków profilaktycznych), pracodawca 
nie ma możliwości odliczenia VAT od 
zakupu tych posiłków. Zdaniem organów 
podatkowych, takie posiłki zużywane są 
na cele osobiste pracowników, a zatem 
zakup posiłków nie ma związku                
z czynnościami opodatkowanymi. 
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Pracownicy bowiem zobowiązani są 

świadczyć pracę niezależnie od tego, czy 

pracodawca zagwarantuje im posiłek      

w trakcie wykonywania swoich 

obowiązków. 

W ocenie organów podatkowych 

zapewnienie posiłków w tym przypadku 

ma na celu zaspokojenie potrzeb 

prywatnych pracowników, a nie potrzeb 

pracodawcy jako podatnika, nie ma 

wpływu na ogólne funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa jako całości i nie jest 

niezbędne dla celów prowadzonej 

działalności gospodarczej.                         

W konsekwencji, z uwagi na brak związku 

zakupu posiłków z czynnościami 

opodatkowanymi, zdaniem organów 

podatkowych pracodawcy nie przysługuje 

prawo do odliczenia VAT        z tytułu ich 

nabycia.

Takie stanowisko zajął Dyrektor 

Krajowej Informacji Skarbowej              

w indywidualnej interpretacji 

podatkowej z dnia 16 lutego 2021 r., nr 

0111-KDIB3-1.4012.855.2020.2.ICZ,             

z której wynika, iż:

„Analiza przedstawionych we wniosku 

okoliczności sprawy oraz 

obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa podatkowego 

pozwala stwierdzić, że zapewnienie 

pracownikom biurowym usług 

stołówkowych służy zaspokajaniu 

osobistych, prywatnych potrzeb 

pracowników 


i odbywa się bez związku z prowadzoną 

przez Wnioskodawcę działalnością 

gospodarczą. Ponadto, jak wskazał 

Wnioskodawca, nie jest zobligowany 

przepisami prawa do świadczenia 

pracownikom biurowym posiłków. Jak 

wynika z opisu sprawy finansowanie 

posiłków stanowi działanie dobrowolne, 

podyktowane chęcią lepszego 

zorganizowania pracy oraz 

zminimalizowania czasu, jaki dotychczas 

przeznaczony był przez pracowników 

biurowych na spożywanie posiłków.





(…) Należy wskazać, że uruchomienie 

stołówki pracowniczej, której celem jest 

zapewnienie pracownikom posiłków         

w przerwach pracy nie wynika z żadnych 

przepisów, jak również nie jest niezbędne 

dla celów prowadzonej działalności 

gospodarczej, bowiem pracownicy 

biurowi są zobowiązani świadczyć pracę 

niezależnie od możliwości skorzystania z 

miejsca jakie daje z własnej woli 

pracodawca (…) 


W konsekwencji, biorąc pod uwagę opis 

sprawy oraz powołane przepisy prawa 

należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie 

przysługuje prawo do odliczenia podatku 

naliczonego wynikającego z faktur 

dokumentujących zakup usług 

stołówkowych dla pracowników 

biurowych, gdyż jak wskazano powyżej 

służą one do zaspokojenia potrzeb 

prywatnych pracowników biurowych 

Spółki.”
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W przypadku, gdyby zgodnie z wyżej 

zaprezentowanym stanowiskiem 

organów podatkowych nie 

przysługiwało Państwu prawo do 

odliczenia VAT od zakupu posiłków 

cateringowych, nie pojawi się również 

obowiązek naliczenia VAT należnego od 

nieodpłatnego świadczenia 

pracownikom, na gruncie art. 8 ust. 2 pkt 

2 ustawy o VAT.


Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że 

starsze interpretacje podatkowe 

wyraźne wskazywały, że pracodawca ma 

prawo do odliczenia VATu                        

w przypadku zakupu posiłków 

cateringowych, zatem stanowisko 

organów nie jest jednolite i warto 

uzyskać potwierdzenie w indywidualnej 

interpretacji podatkowej.

Przykładowo w interpretacji 

indywidualnej z dnia 19 maja 2016 r. nr 

IBPP2/4512-195/16/EK Dyrektor Izby 

Skarbowej w Katowicach stwierdził, że:

„W tym stanie rzeczy, skoro śniadania są 

spożywane poza miejscem ich 

przygotowania (a w każdym razie nie          

w restauracji - nie jest to więc usługa 

gastronomiczna), a  zarazem nie można 

uznać, iż mamy do czynienia z dostawą 

(ponieważ posiłki są dostarczane w stanie 

nadającym się do spożycia) to zasadne jest 

przyjęcie, że mamy do czynienia z usługą 

cateringową stanowiącą odrębną 

kategorię w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 

i Usług 2008, na podstawie której opiera 

się klasyfikację produktów w ustawie 

VAT, gdzie pod kodem 56.21.1.19.0 

sklasyfikowano "Usługi przygotowywania 

i dostarczania żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (katering)".                            

W konsekwencji należy uznać, że 

Wnioskodawca w przedstawionym stanie 

faktycznym ma prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego z tytułu zbycia 

klientom usługi śniadania o kwotę 

podatku naliczonego z tytułu nabycia 

usługi cateringowej, gdyż nabyte usługi 

nie stanowią usług gastronomicznych       

w rozumieniu art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy 

VAT, a jednocześnie są wykorzystywane 

do czynności opodatkowanych przez 

Wnioskodawcę w zrozumieniu art. 86 ust. 

1 ustawy VAT.”


 

Mając na uwadze, że pracodawca może 

zaliczyć wydatki na zakup posiłków 

cateringowych dla pracowników do 

kosztów uzyskania przychodu i jest 

szansą na uzyskanie pozytywnej 

indywidualnej interpretacji podatkowej 

w zakresie odliczania VAT, zakup 

posiłków  może nie różnić się niczym od 

innych kosztów ponoszonych w firmie, a 

daje duże korzyści. 

A U T O R


Svitlana Strachowicz

Radca prawny / Partner TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy sp. k. 
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Posiłki dla pracowników 
można sfinansować z ZFŚS 
Przedsiębiorstwa, które zastanawiają się nad wprowadzeniem benefitu jakim jest 
dofinansowany posiłek zamawiany przez pracowników do miejsca pracy, mogą 
sfinansować go z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

Pracownik, który podczas przerw            
w pracy spożywa wartościowe, zdrowe 
posiłki, pracuje bardziej wydajnie, ma 
więcej energii i osiąga lepsze wyniki. 
Świadome organizacje zdają sobie już 
sprawę z faktu, że zaspokojenie potrzeby 
jedzenia pracowników przekłada się na 
zwiększenie atrakcyjności takiego 
miejsca pracy, ale również wpływa na 
efektywność pracowników, a tym 
samym lepsze wyniki biznesowe firmy     
i większą satysfakcję jej klientów. Jest to 
tylko jeden z powodów, dla których 
pracodawcy coraz częściej szukają 
rozwiązań umożliwiających im 
zapewnienie dofinansowania do 
posiłków.

Nie tylko kultura i sport. Pieniądze na 
obiad jako forma wsparcia socjalnego

Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych to środki finansowe 
gromadzone przez pracodawcę na 
osobnym rachunku bankowym w celu 

wykorzystania ich na wsparcie socjalne 
uprawnionych do tego pracowników. 
Zasady dysponowania środkami 
zgromadzonymi na rachunku ZFŚS określa 
ustawa z 4 marca 1994 roku                        
o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. Trzeba zaznaczyć, że ustawa 
szeroko definiuje działalność socjalną, 
uznając, że jest nią udzielanie pomocy 
materialnej, rzeczowej lub finansowej.  
Większość firm przekazuje środki z ZFŚS 
na dofinansowanie wczasów, kolonii          
i obozów dla pracowników lub ich dzieci, 
na organizację imprez kulturalnych, zakup 
biletów do kina, teatru czy na koncerty, 
na karnety na siłownię lub basen. 
Tymczasem jedną z form pomocy 
materialnej może być dostarczenie 
pracownikom dofinansowanych posiłków 
(częściowo odpłatnych lub 
nieodpłatnych). Środki pochodzące           
z ZFŚS nie mogą być jedynie 
przeznaczone na finansowanie przez 
pracodawcę tzw. posiłków 
profilaktycznych. 
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Czym jest posiłek 
profilaktyczny?

W szczególnie uciążliwych warunkach 
pracy pracodawca jest zobowiązany 
zapewnić pracownikom nieodpłatnie, 
odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli 
jest to niezbędne ze względów 
profilaktycznych. Za warunki 
szczególnie uciążliwe uznawane są 
m.in. prace pod ziemią, prace fizyczne, 
które powodują wydatek 
energetyczny organizmu powyżej 1500 
kcal czy prace wykonywane przy 
usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. 
Rodzaje posiłków i napojów, 
wymagania, jakie powinny spełniać,    
a także przypadki i warunki ich 
wydawania określa rozporządzenie. 
Nie istnieje wykaz prac lub stanowisk, 
na których należy zapewnić posiłki 
profilaktyczne, co w praktyce oznacza, 
że obowiązek ich zapewniania zależy 
od indywidualnej oceny warunków 
pracy pracownika.

Ustawa o ZFŚS umożliwia wykorzystanie 
środków funduszu na zapewnienie 
pracownikom posiłku, nie wprowadzając 
ograniczeń w zakresie form 
dofinansowania posiłków – zakładowa 
stołówka, bony żywieniowe, posiłki 
samodzielnie wybrane przez 
pracowników oraz dostarczone przez 
restaurację do miejsca pracy. Posiłki mogą 
być finansowane z ZFŚS przy spełnieniu 
kilku warunków. 

Dofinansowanie posiłków 
musi być określone 

w regulaminie

Korzystanie z budżetu ZFŚS w celu 
opłacenia posiłków musi odbywać się na 
podstawie regulaminu socjalnego 
obowiązującego w zakładzie pracy,          
w którym powinny znajdować się 
stosowne zapisy o właśnie takiej formie 
wsparcia dla pracowników. Dlatego 
uprzednio pracodawca powinien 
wprowadzić do regulaminu 
postanowienia przewidujące taką formę 
udzielenia pomocy materialnej. Bardzo 
istotne jest także określenie kryteriów 
przyznania tego benefitu, ponieważ 
ustawa narzuca pracodawcom obowiązek 
zróżnicowania kwot przeznaczonych na 
pomoc pracownikom w zależności od ich 
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 
Fundusz jest instytucją mającą łagodzić 
różnice w poziomach życia pracowników i 
ich rodzin, a jego adresatami są zwłaszcza 
rodziny o najniższych dochodach. Z tego 
względu decydujące w przyznaniu 
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wsparcia w ramach ZFŚS powinno być 

kryterium socjalne, czyli na przykład 

deklarowana przez pracownika wartość 

dochodu w przeliczeniu na członka 

rodziny. 

Dofinansowane posiłki są 
zwolnione z ZUS 

Świadczenia finansowane ze środków 

przeznaczonych na cele socjalne             

w ramach ZFŚS zwolnione są w całości 

ze składek na ubezpieczenie społeczne   

i zdrowotne - mowa o tym                       

w rozporządzeniu Ministra Pracy               

i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 

roku.Dlatego wartość finansowania 

posiłków dla pracowników w ramach 

ZFŚS nie podlega oskładkowaniu 

niezależnie od wysokości 

dofinansowania w skali miesiąca lub 

roku.  

Wolna kwota od podatku do 2000 zł 
rocznie


Świadczenia finansowane z ZFŚS co do 

zasady są przychodem pracownika 

wynikającym ze stosunku pracy. Jednak 

przychód ten może korzystać ze 

zwolnienia zgodnie z ustawą o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Pracownik jest zobowiązany do opłacania 

podatku, dopiero gdy wartość 

otrzymanych świadczeń socjalnych 

przekracza 2000 zł rocznie. Wartość ta 

została ustalona na podstawie zmian 

wprowadzonych w życie z dniem 

31.03.2020 roku i obejmuje dopłaty 

otrzymane w 2020 i 2021 roku.

Zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Rady Ministrów     

z 13.05.2022 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. poz. 1025) z dniem 

16 maja 2022 r. zniesiony został 

stan epidemii. Tym samym 

podwyższony limit 2000 zł 

obowiązuje do końca roku 

następującego po roku,                

w którym zniesiono stan 

epidemii, tj. do 31 grudnia 2023 r.

Zwolnieniu do wskazanej kwoty 

podlegają zarówno świadczenia 

finansowane w całości, jak i świadczenia 

współfinansowane z ZFŚS, a w części 

pokrywane ze środków prywatnych 

pracownika. Natomiast dla zastosowania 

zwolnienia od podatku, ta część 

świadczenia, która jest finansowana 

przez pracodawcę musi pochodzić         

w całości z ZFŚS. Pracodawca może 
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finansować posiłki dla pracowników 

zarówno z ZFŚS, jak i ze środków 

obrotowych firmy, gdy po wyczerpaniu 

środków z Funduszu niezbędne będzie 

dalsze finansowanie posiłków ze 

środków obrotowych. Jednak 

finansowanie należy przeprowadzić       

w taki sposób, aby żaden pojedynczy 

posiłek nie był finansowany jednocześnie 

z ZFŚS i środków obrotowych. 

Bony lub talony żywieniowe podlegają 

opodatkowaniu – niezależnie od tego, 

czy zostały zakupione ze środków ZFŚS, 

czy ze środków obrotowych 

pracodawcy.

W regulaminie należy wskazać:

że działalność socjalna obejmuje 

finansowanie/dofinansowanie 

cateringu dla pracowników, 

co zalicza się do innej formy pomocy 

materialnej – w tym m.in. finansowanie 

gotowych posiłków,

określić dokładne zasady przyznawania 

świadczeń socjalnych dotyczących 

finansowania posiłków,

grupy dochodowe w zależności 


od sytuacji życiowej, rodzinnej 


i materialnej osoby uprawnionej 


do korzystania z ZFŚS,

sposób i dokumenty potwierdzające 

wysokość dochodu osób uprawnionych 

do korzystania ze świadczenia,

ile wynosi dofinansowanie cateringu – 

np. limity dzienne, miesięczne, itp.,

osoby uprawnione do korzystania 


z poszczególnych świadczeń 

socjalnych, w tym między innymi 


z dofinansowania do posiłków.

A U T O R


Joanna Arendarska

Partner TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy sp. k.
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Posiłki profilaktyczne
Jeśli pracownicy wykonują pracę w warunkach szczególnie uciążliwych i tracą 
podczas wykonywania swoich zadań dużo energii, pracodawca musi zapewnić im 
bezpłatne posiłki, tzw. regeneracyjne, nazywane też profilaktycznymi. Taki typ 
posiłku ma być przyrządzony z odpowiednio dobranych składników o określonej 
przepisami wartości energetycznej.  


W świetle art. 232 Kodeksu pracy 
pracodawca, jeżeli jest to niezbędne ze 
względów profilaktycznych, ma 
obowiązek zapewnić pracownikom 
zatrudnionym w warunkach szczególnie 
uciążliwych odpowiednie posiłki               
i napoje. Są przyznawane pracownikom 
nieodpłatnie. Rada Ministrów określa     
w drodze rozporządzenia rodzaje tych 
posiłków i napojów, wymagania, jakie 
powinny spełniać oraz przypadki               
i warunki ich wydawania.

Komu należy się posiłek 
profilaktyczny/
regeneracyjny? 

Posiłki profilaktyczne wydaje się 
wówczas, gdy z powodu uciążliwości 
pracy i warunków mikroklimatycznych 
należy uzupełnić rezerwy energetyczne 
pracownika. Chodzi głównie o ciężką 
pracę fizyczną, a także gorący i zimny 
mikroklimat.

 Jak wynika z rozporządzenia, 
pracodawca ma obowiązek zapewnienia 
posiłków pracownikom wykonującym 
prace:

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,


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 10 stopni Celsjusza 
lub wskaźnik obciążenia termicznego 
(WBGT) wynosi powyżej 25 stopni 
Celsjusza,

 wykonywane na otwartej przestrzeni 

w okresie zimowym – od 1 listopada 


do 31 marca,
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pod ziemią,

przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych 


i innych zdarzeń losowych


Nie znajdziemy w przepisach informacji, 
kto i w jaki sposób powinien dokonać 
pomiarów wydatku energetycznego. 
Pracodawca może dokonać takiej oceny 
samodzielnie. Na ogół zajmują się tym 
pracownicy BHP, którzy mają 
odpowiednią wiedzę, aby ustalić tego 
rodzaju parametry. Można też zlecić 
badania firmie zewnętrznej. 

Jak powinien wyglądać 
posiłek profilaktyczny? 

Posiłek profilaktyczny musi być 
odpowiednio skomponowany, by pokryć 
utracony wydatek energetyczny. 
Powinien być wydawany w formie 
jednego dania gorącego, o wartości 
kalorycznej około 1000 kcal. Posiłki 
należy wydawać w czasie 
regulaminowych przerw po 3-4 
godzinach pracy, tak aby zrównoważyć 
wydatek energii pracownika.

Taki posiłek powinien zawierać 
50-55 proc. węglowodanów, 30-35 
proc. tłuszczów i 15 proc. białka. 
Przepisy nie określają czy chodzi 


o tłuszcze zwierzęce, czy roślinne.

Najistotniejszy wymóg dotyczy 

kaloryczności dania i tego, iż ma to 
być posiłek gorący.  

Ponadto na każdym pracodawcy ciąży 
obowiązek zapewnienia napojów dla 
pracowników, jeśli pracują w warunkach 
szczególnie uciążliwych. Napoje              
w postaci wody zdatnej do picia lub 
innych płynów, odpowiednio zimne lub 
gorące w zależności od warunków 
wykonywania pracy (np. soki owocowe, 
woda mineralna, kawa naturalna lub 
zbożowa, herbata) powinny być 
nieodpłatne w ilości zaspokajającej 
potrzeby pracownika. Napoje muszą być 
dostępne dla pracowników w ciągu całej 
zmiany roboczej.

Przepisy jednoznacznie mówią, że nie ma 
takiej możliwości, aby zamiast jedzenia 
czy picia pracownicy w ramach posiłków 
regeneracyjnych dostali ekwiwalent 
pieniężny. Posiłek ma spełniać rolę 
profilaktyczną, zdrowotną, aby doszło do 
realnej regeneracji organizmu 
obciążonego pracą w warunkach 
trudnych. W razie wypłaty ekwiwalentu 
pieniężnego, środki te mogłyby być 
przez pracownika wydane na zupełnie 
inny cel. 

Bony, talony na posiłek 
profilaktycznych

Jeśli pracodawca nie ma możliwości 
wydawania posiłków ze względów 
organizacyjnych lub z uwagi na rodzaj 
wykonywanej przez pracownika pracy, 
może zapewnić pracownikom w czasie 
pracy:

korzystanie z takich posiłków 

w punktach gastronomicznych,
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przyrządzanie ich przez pracownika we 

własnym zakresie z otrzymanych 

produktów, 

poprzez dostarczenie bonów, talonów 

lub kuponów.

Obowiązkiem pracodawcy jest także 

zapewnienie odpowiednich warunków 

higieniczno- sanitarnych 

przygotowywania i  spożywania 

posiłków i napojów.

Posiłki profilaktyczne 
zwolnione z ZUS 

Wartość posiłków profilaktycznych 

(regeneracyjnych) jest zwolniona             

z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 

pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy         

i Polityki Socjalnej w sprawie 

szczegółowych zasad ustalania 

podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. 

U. Z 2017 r. Poz. 1949), zwanego 

rozporządzeniem składkowym. Przepis 

ten ma zastosowanie także wówczas, 

gdy pracodawca zapewnia przyrządzenie 

posiłków przez pracowników we 

własnym zakresie         z otrzymanych od 

niego produktów. Na podstawie 

rozporządzenia składkowego, zwolnione 

z oskładkowania są również bony, 

talony, kupony lub inne dowody 

uprawniające do otrzymania na ich 

podstawie gotowych posiłków 

profilaktycznych, jeśli pracodawca nie 

ma możliwości wydawania takich 

posiłków.


Bezpiecznie jest więc zorganizować 

posiłki regeneracyjne za pośrednictwem 

firm dostarczających  jedzenie w formie 

gotowego ciepłego dnia o określonej 

kaloryczności i przekazanego                     

o konkretnej godzinie w godzinach 

pracy. Wtedy pracodawca ma pewność 

co do przestrzegania przepisów.  


Trzeba pamiętać, że w czasie pracy 

zrealizowane muszą być też inne formy, 

takie jak przekazanie pracownikowi 

produktów, z których samodzielnie 

przygotuje sobie ciepły posiłek 

profilaktyczny, a także bony, talony, 

kupony uprawniające do otrzymania 

produktów lub gotowego posiłku.
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Posiłki udostępnione po godzinach 
pracy, jak i realizowanie talony, bony             
i kupony żywnościowe nie podlegą 
zwolnieniu z opłacania składek. 

Posiłek regeneracyjny 

bez podatku 

Posiłki regeneracyjne nie są 
opodatkowane.  Art. 21 ust.1 pkt 11 ustawy 
o PIT mówi, że wolne od podatku 
dochodowego są świadczenia rzeczowe    
i ekwiwalenty za te świadczenia, 
przysługujące na podstawie przepisów    
o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli 
zasady ich przyznawania wynikają              
z odrębnych ustaw lub przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie 
tych ustaw.  Talony i bony mogą być 
zwolnione z opodatkowania tylko wtedy, 
gdy jest pewne, że uprawniają do 
otrzymania posiłków, artykułów 
spożywczych lub napojów 
bezalkoholowych. Pracownik nie może 
wymienić ich na żadne inne produkty. 
Ustawodawca szczegółowo określił jakie 
posiłki i napoje winno się zapewnić 
osobom pracującym w szczególnie 
uciążliwych warunkach. Tym samym 
zwolnienie podatkowe możemy 
stosować tylko wtedy, gdy posiłki (ich 
kaloryczność) jest zgodna z przepisami.

Przepisy prawa dotyczące 
posiłków profilaktycznych: 

Kodeks pracy 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające 
wcześniejsze rozporządzenie 

w sprawie profilaktycznych posiłków 

i napojów z 1996 r. 

Art.232 Kodeksu pracy  Pracodawca jest 
obowiązany zapewnić pracownikom 
zatrudnionym w warunkach szczególnie 
uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie 
posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne 
ze względów profilaktycznych. Rada 
Ministrów określi, w drodze 
rozporządzenia, rodzaje tych posiłków 

i napojów oraz wymagania, jakie 
powinny spełniać, a także przypadki 

i warunki ich wydawania. 

Pracodawca nie może wykorzystywać 
środków z ZFŚS do finansowania 
posiłków, o których mowa w art. 232 
Kodeksu pracy – czyli posiłków 
profilaktycznych (regeneracyjnych). 
Dostarczenie pracownikom takich 
posiłków jest ustawowym obowiązkiem 
pracodawcy, który musi realizować 
nieodpłatnie, nie jest przejawem 
działalności socjalnej pracodawcy. 

A U T O R


Krzysztof Kowalczyk

Key Account Manager SmartLunch 








Posiłek pracowniczy


Benefit wspierający zdrowie 

i dobrostan pracowników
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Pandemia, a benefity 

jak zmieniły się oczekiwania i potrzeby 
pracowników? 


Pandemia Covid-19 wymusiła na pracodawcach zmianę strategii w obszarze 
świadczeń pozapłacowych. Zaczęli bardziej koncentrować się na zdrowiu i dobrym 
samopoczuciu pracowników. Na znaczeniu zyskały takie benefity, jak wirtualny 
terapeuta albo dofinansowane posiłki z dostawą do pracy.   

Wpływ pandemii na zdrowie                      
i samopoczucie pracowników skłania, aż 
73 proc. pracodawców do zmiany 
strategii świadczeń pozapłacowych – 
wynika z odpowiedzi od 3642 
pracodawców reprezentujących             
14 milionów pracowników na całym 
świecie, którzy wzięli udział w badaniu 
2021 Benefit Trends Survey. Badanie 
zostało przeprowadzone w maju               
i czerwcu ubiegłego roku. 

Jak czytamy w raporcie, będą to 
propozycje koncentrujące się na 
różnorodności, równości, integracji                
i możliwości pracy zdalnej.

Niemal dwie trzecie pracodawców        
(65 proc.) twierdzi, że włączenie 
dobrostanu do pakietu benefitów            
w pracy jest ich głównym celem 
strategicznym. Około połowy 
pracodawców (47 proc.) planuje również 
zwiększenie elastyczności i wyboru 
benefitów, co jest niezbędne do 
zaspokojenia potrzeb pracowników           
i zróżnicowanych preferencji 
wielopokoleniowych kadr.  
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Czym jest dobrostan 
pracowników?

Od lat specjaliści HR wiedzieli, że dobro 
pracowników powinno być priorytetem, 
ale często nie mieli budżetu na 
wdrażanie tego typu inicjatyw. Pandemia 
COVID spowodowała, że kierownictwo 
wielu firm zrozumiało, że jest dobre dla 
biznesu, aby pracownicy byli w dobrym 
stanie fizycznym, emocjonalnym, 
społecznym i finansowym. 

Jeśli pandemia ma jakąś pozytywną 
stronę, to jest nią nowe spojrzenie na 
samopoczucie pracowników. 


W rezultacie idealny stan dobrego 
samopoczucia pracowników polega na 
tym, że pracownik jest zdrowy                  
i sprawny fizycznie, zrównoważony 
emocjonalnie, bezpieczny finansowo        
i ma dobre relacje społeczne. 

Przywoływane i cytowane w niniejszym 
artykule badanie Willis Towers Watson 
podkreśla, że organizacje o wyższym 
poziomie dobrostanu pracowników 
osiągają lepsze wyniki biznesowe, mają 
bardziej zmotywowanych pracowników, 
większe przychody, większą satysfakcję 
klientów. 
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Benefity wspierające 
zdrowie i dobre 
samopoczucie 

Zgodnie z raportem WTW - 29 proc. 
pracowników uważa, że ich zdrowie 
psychiczne pogorszyło się w wyniku 
pandemii Covid-19, a 36 proc. 
doświadczyło lęku lub depresji w ciągu 
ostatniego roku. 

Prawie dwie trzecie (65 proc.) 
pracowników poniżej 25 roku życia 
zgłasza, że w ciągu ostatnich dwóch lat 
cierpiało na stany lękowe lub depresję. 


Wielu pracodawców przenosi 
uwagę z tradycyjnych, 

stacjonarnych benefitów wellness 
na platformy angażujące 

nowoczesne technologie, które 
koncentrują się na zdrowiu, 

bezpieczeństwie i holistycznym 
podejściu do pracowników. 


80 proc. pracodawców planuje wciągnąć 
na listę benefitów oferowanych swoim 
kadrom dostęp do wirtualnych usług 
zdrowia psychicznego i wirtualnej terapii. 
Dodatkowo pracodawcy chcą stworzyć 
w realnym miejscu pracy ciche, prywatne 
przestrzenie (pokoje) dla tych, którzy 
potrzebują czasu w samotności. 
Pracodawcy planują zmiany w kulturze 
organizacyjnej i opracowanie kampanii 
komunikacyjnych mającej na celu 


odstygmatyzowanie zdrowia 
psychicznego. Z pomocą przyjdą też 
aplikacje do dbałości o zdrowie 
psychiczne, fitness i żywienie. 

Kluczowe stało się holistyczne 
dbanie o pracownika. Niezwykle 

ważne w tym kontekście jest 
wspomniane środowisko pracy. 

Oczywiście na kulturę organizacyjną 
wpływ ma szereg czynników, ale okazuje 
się, że to właśnie świadczenia 
pozapłacowe mogą być pomocne          
w tworzeniu angażujących miejsc pracy   
i wspieraniu pracowników w utrzymaniu 
Work Life Balance. 

Jednym z benefitów, który wspiera 
dobrą kondycję pracownika, są posiłki 
pracownicze w miejscu pracy. Regularne 
spożywanie posiłków - mniej więcej       
o tych samych porach - jest jednym         
z czynników wpływających na 
zachowanie zdrowia. Robienie zbyt 
długich przerw między posiłkami 
zwiększa prawdopodobieństwo 
wystąpienia otyłości, czy chorób 
związanych z układem krążenia. 

Benefit żywieniowy, jaki jak posiłki 
dostarczane przez SmartLunch do 
miejsca pracy, pomagają w zachowaniu 
wspomnianej regularności. Korzyści dla 
zdrowia pracownika jest znacznie więcej, 
ale będzie o nich mowa                            
w kolejnym artykule.
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Dobrostan finansowy 

i społeczny pracowników 

Świadczenia pozapłacowe to także 

doskonała alternatywa dla presji 

zarobkowej. Wszak pracownik postrzega 

benefity jako kolejną korzyść. Po 

rozłożeniu sobie na stole trzech 

propozycji pracodawców i przeliczeniu, 

która z nich się bardziej opłaca - okazać 

się może, że z samych benefitów mamy 

całkiem pokaźny zysk, np.                           

z dofinansowania posiłków, do kursów 

językowych, opieki medycznej, czy 

ubezpieczeniu na życie. 

W kontekście szalejącej inflacji 


i cen żywności na sklepowych 

półkach - to właśnie posiłek 

dofinansowany przez pracodawcę 

w realny sposób wspiera domowy 

budżet pracownika. Pomaga mu 

także zaoszczędzić czas, który 

musiałby przeznaczyć na zakup 

produktów i przygotowanie 

posiłku. 


Dostając benefity, pracownicy realizują 

swoje potrzeby za darmo. Ile miesięcznie 

można zyskać dzięki benefitowi? 

Powiedzmy: 50-100 zł za karnet 

sportowy, 100-300 zł prywatna opieka 

medyczna, 100-300 zł służbowy telefon 

do celów prywatnych, 1000 zł służbowy 

samochód do celów prywatnych.



Kolejna oszczędność dla pracowników to 

posiłki dofinansowane przez 

pracodawców. Dzięki takiemu benefitowi 

pracownik oszczędza czas, nie musi 

gotować, robić zakupów i planować 

tego posiłku. Zaoszczędzony czas może 

poświęcić rodzinie, swojemu hobby lub 

odpocząć. Po drugie oszczędza 

pieniądze, skutki inflacji odczuwa teraz 

każdy z nas - a przy dofinansowaniu 

pracodawcy do wyżywienia – przeciętny 

Kowalski zje obiad za około 8 zł.

Coraz więcej firm ma stołówki 

pracownicze, bary lub aneksy kuchenne, 

gdzie można spokojnie zjeść zamówiony 

obiad lub podgrzać przyniesiony z domu. 


Wraz z możliwością skorzystania              

z takiego benefitu jak wspólny 

dofinansowany posiłek, można 

wprowadzić kolejny benefit - dni bez              
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obowiązkowego dress-code’u. 

Wprawdzie za brakiem stroju 

służbowego nie stoi żadna dodatkowa 

oszczędność gotówki, ale luz                      

i nieskrępowanie poprawiają atmosferę 

w pracy i dobrostan społeczny 

pracowników. 


Jakie korzyści z benefitów 
ma pracodawca?  

Wysoki poziom zaangażowania, możliwy 

jest wtedy, kiedy pracownicy cieszą się 

dobrym samopoczuciem. Wiele 

międzynarodowych firm, które dbają       

o ten aspekt od kilku lat, wdrażając np. 

różnego rodzaju benefity zdrowotne, 

mogą poświadczyć, że dobre 

samopoczucie pracowników jest bardzo 

korzystne dla firmy. 



Pracownicy są generalnie: zdrowsi, 

efektywniejsi, bardziej odporni 

nazachorowania i urazy, cieszą się 

lepszą jakością życia.  

Troska ze strony pracodawcy, o to by 

dobrze się czuli, owocuje obniżeniem 

ryzyka przewlekłych chorób, 

oszczędnością firmowych funduszy        

w związku z redukcją wydatków na 

opiekę zdrowotną, ograniczeniem 

nieobecności i niezdolności do pracy, 

lepszymi relacjami wśród pracowników, 

zwiększoną efektywnością w pracy          

i zaangażowaniem, polepszeniem 

wyników finansowych firmy. 

Jeden z najbardziej wpływowych 
trenerów psychologii pozytywnej 

w biznesie, autor książki „The 
Happiness Advantage” Shawn 

Achor - stwierdza, że zwrot 
inwestycji w dobre 

samopoczucie i zaangażowanie 
pracowników jest imponujący. 

Sprzedaż rośnie o 37 proc., 

a produktywność o 31 proc.


A U T O R


Patrycja Wawrzyniak

Lider ds. pozyskania partnerów biznesowych SmartLunch 
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Najedzony pracownik jest 
bardziej zmotywowany 



Jak motywować pracowników w trudnych czasach? Benefity mogą być w tym 
pomocne. Na pierwsze miejsce wysuwają się świadczenia pozapłacowe wspierające 
dobrostan, a wśród nich dofinansowany posiłek z dostawą do pracy – wiadomo 
przecież, że energię do życia i działania bierzemy z jedzenia.

Polacy najbardziej cenią sobie 
odpowiednie wynagrodzenie, które jest 
czynnikiem decydującym przy wyborze 
pracy. Jednak obok finansów, istnieje 
wiele innych aspektów, które mogą mieć 
znaczenie przy decyzji o zmianie pracy 
lub pozostaniu u obecnego pracodawcy. 

Empatyczni liderzy, rozwinięta kultura 
organizacyjna oraz zaufanie pomogą 
firmom przyciągnąć i zatrzymać talenty, 
a także utrzymać motywację zespołów 
na wysokim poziomie. 

Podstawowe potrzeby na 
pierwszym miejscu 

Zacznijmy od podstawowej i bardzo 
ważnej potrzeby, bez której zaspokojenia 
przejście i aktywizowanie wyższych 
poziomów piramidy potrzeb Maslowa 
takich, jak przynależność, uznanie                 
i samorealizacja, nie uda się. 

  


Najpierw musimy zaspokoić                         
u pracowników potrzeby wynikające        
z funkcji życiowych, należy do nich 
potrzeba jedzenia. Aby żyć, mieć energię 
do działania, aby się chciało pracować, 
trzeba być najedzonym. 

Konieczność jedzenia jest potrzebą 
podstawową i takie też miejsce zajmuje w 
piramidzie potrzeb Maslowa, mianowicie 
u jej podstawy. 
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Potraktujmy samych siebie, jak narzędzie, 

którym pracujemy – musimy zadbać         

o narzędzie, żeby było sprawne                  

i zmotywowane. 


Jedzenie paliwem 
napędowym człowieka 

Przyjmując paliwo w postaci szybkich 

strzałów, takich jak pączki, czekolada, 

słodkie batony, czy fast foody, 

oszukujemy. Energia dostarczana               

z niewartościowym jedzeniem jest pusta, 

pozbawiona składników odżywczych – 

tak szybko, jak idzie w górę, tak szybko 

opada. Jaki mamy efekt? Podatność na 

infekcje, wahania nastroju                            

i rozregulowana motywacja. Jak więc 

jeść?


Zdrowo i regularnie - najlepiej o stałych 

porach, pięć posiłków w ciągu dnia, trzy 

główne i dwie przekąski. Taki rytm 

odżywiania zapewni organizmowi stały 

dopływ składników odżywczych                

i energii - jest konieczny dla utrzymania 

motywacji. Można zabierać 

własnoręcznie przygotowane posiłki do 

pracy, ale można też zamówić drugie 

śniadanie lub obiad, które są 

dofinansowane przez pracodawcę, za 

pośrednictwem aplikacji SmartLunch.


Jednym z motywatorów 
są benefity

Dofinansowane przez pracodawcę posiłki 

to jeden z benefitów. Świadczenia 

pozapłacowe budują zaangażowanie        

i lojalność pracowników, mają oni 

poczucie, że pracodawca troszczy się      

o ich dobrobyt. Odwdzięczają się więc 

tym samym, doceniając swoje miejsce 

pracy i bardziej zmotywowani wypełniają 

swoje obowiązki.

Rola benefitów ciągle rośnie, ale 
zmieniają się trendy. Pracownicy chcą 
innych benefitów niż przed pandemią. 

Teraz nie “kupimy ich” owocowymi 

czwartkami, miejscem parkingowym czy 

kartą fitness. Na znaczeniu zyskały przede 

wszystkim te benefity, które dają 

poczucie bezpieczeństwa (kolejna 

podstawowa potrzeba ludzka po 

potrzebie jedzenia), chronią zdrowie         

i stanowią odciążenie domowego 

budżetu. 

Jedna na cztery osoby szuka pracodawcy 

zapewniającego benefity    w postaci 

dodatkowych urlopów opiekuńczych, 

natomiast trzech na dziesięciu 
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pracowników spodziewa się, że firma 
będzie podejmować działania 
zapobiegające wypaleniu zawodowemu. 

Jest to istotne, ponieważ aż trzech 
spośród czterech zatrudnionych chce 
czuć motywację i pasję w swojej pracy,   
a 7 na 10 pracowników uważa, że 
wykonywane przez nich zadania są 
ważne i powinny być zauważane przez 
menedżerów. 

Dlatego niemal trzy czwarte 
pracodawców na całym świecie planuje 
w ciągu najbliższych dwóch lat 
zróżnicować swoją ofertę benefitów          
i włączyć benefity wspierające zdrowie 
psychiczne, do portfela świadczeń - 
wynika z raportu 2021 Benefit Trends 
Survey. 


Na ratunek motywacji 
idzie dbanie o dobrostan 

Idealny stan dobrego samopoczucia 
pracownika polega na tym, że jest on 
zdrowy i sprawny fizycznie, 
zrównoważony emocjonalnie, bezpieczny 
finansowo i ma dobre relacje społeczne. 

Świadome organizacje zdają sobie już 
sprawę z faktu, że zapewnienie 
dobrostanu przekłada się na motywację   
i zaangażowanie pracowników, na lepsze 

wyniki biznesowe, większą satysfakcję 
klientów dlatego dbają o kondycję 
psychofizyczną swoich kadr. 

Ważne jest wsparcie nie tylko 
jednorazowe, ale długofalowe – aby 
pracownik czuł się przez pracodawcę 
zaopiekowany. Pracodawcy do pakietów 
medycznych dołączają więc opiekę 
psychologa czy psychiatry. 

Wiele firm przenosi uwagę                          
z tradycyjnych, stacjonarnych benefitów 
wellness na platformy angażujące 
nowoczesne technologie, które 
koncentrują się na zdrowiu, 
bezpieczeństwie i holistycznym podejściu 
do pracowników. 

Przy intensyfikacji pracy zdalnej kuszą 
zwrotami kosztów za okulary korekcyjne 
lub soczewki kontaktowe, voucherami na 
masaże i wizyty u fizjoterapeuty czy, dla 
tych uczęszczających do biura, 
pomieszczeniami z fotelami do masażu, 
strefami relaksu, pokojami do drzemek, 
codziennymi, dofinansowanymi obiadami.  


Pandemia osłabiła 
motywację

W ramach badania „Hybrydowy 
handlowiec” firma HRK zapytała 
sprzedawców z różnych branż o to, jak 
zmienił się sposób ich funkcjonowania     
w pracy w czasie pandemii. Aż 32 proc. 
straciło w ostatnim roku pracę, 26 proc. 
badanych handlowców spotkało się         
z obniżeniem wynagrodzeń                         
i ograniczeniem benefitów. Natomiast     
55 proc. narzeka na utrudniony kontakt                    
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z klientem, 45 proc. wskazuje, że 
realizacja ich celów zagrożona jest przez 
wstrzymanie planowanych projektów. 

Zmiany spowodowane przez COVID-19 
miały również negatywny wpływ na 
motywację pracowników działów 
handlowych. Przed pandemią 60 proc. 
twierdziło, że ich motywacja do pracy 
jest wysoka. Obecnie, utrzymało ten 
poziom jedynie 34 proc.

Niestety respondenci nie najlepiej ocenili 
działania swoich pracodawców               
w zakresie motywowania. Aż 40 proc. 
uznało, że działania te nie są motywujące 
lub też w ogóle ich nie ma. Tylko 13 proc. 
uważa, że działania ich pracodawców    
w sferze motywacji zasługują na 
najwyższą ocenę. 

Wśród podawanych przykładów 
motywatorów wprowadzanych 

przez pracodawców wskazywano: 
dodatkowe dni wolne, vouchery 

zakupowe, dodatkową prowizję od 
sprzedaży, sprawną i jasną 

komunikację, wspólną analizę 
sytuacji na rynku, wyznaczanie 

mniejszych celów sprzedażowych.  

Z raportu "Polski biznes w sytuacji 
pandemii" przygotowanego przez 
Akademię Leona Koźmińskiego wynika 
natomiast, że model home office 
oceniany jest jako demotywujący i nudny. 
Dominuje przyzwyczajenie i zmęczenie. 
Dlatego coraz więcej firm, mając na 
względzie dobrostan pracowników, 
sygnalizuje swoje wsparcie i wdraża 
nowe rozwiązania, które mają na celu 
zacieśnić więzi społeczne i podnieść 
morale w zespole. Niski poziom 
motywacji pracowników nie jest 
korzystny dla pracodawcy, przekłada się 
na wyniki finansowe organizacji. 
Przełożeni powinni robić co w ich mocy, 
aby budować motywację i pozytywne 
nastawienie, nawet gdy okoliczności 
zewnętrzne nie są sprzyjające – a takich 
ostatnio faktycznie nie brakuje, np. 
pandemia, wojna w Ukrainie, wysoka 
inflacja. 


Warto podejmować 
działania prozdrowotne

Lęki i obawy związane ze stanem zdrowia, 
nieprzewidywalnością sytuacji w Polsce      
i na świecie utrzymują się na wysokim 
poziomie od wielu miesięcy. Warto 
podejmować działania prozdrowotne. 


A U T O R


Artur Dzięgielewski 

Head of HR & Accounting SmartLunch






Zadbaj o pracowników, a oni 
zatroszczą się o twój biznes

case study klientów SmartLunch
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Dzięki SmartLunch 
pracownicy optymalnie 
wykorzystują przerwę
Z Januszem Iwankiewiczem, kierownikiem ds. BHP i ochrony środowiska w Vita 
Polymers Poland Sp. z o.o. rozmawiała Katarzyna Patalan, Content Manager SmartLunch 

Katarzyna Patalan:

Jesteście firmą produkcyjną - ile 
obecnie zatrudniacie osób? 

Janusz Iwankiewicz:

Jesteśmy firmą z branży chemicznej. 
Zatrudniającą ponad 360 osób w pięciu 
centrach biznesowych. Najmniejsze 
zatrudnia 10 osób, a największe 110. 

KP: Jak wyglądała kwestia 
zbiorowego żywienia pracowników 
przed wdrożeniem SmartLunch? 

JI: Przed wdrożeniem SmartLunch nie 
mieliśmy benefitu żywieniowego,            
a pracownicy żywili się we własnym 
zakresie. Tak, jak wspomniałem 
wcześniej, w pięciu lokalizacjach 
zatrudniamy od 10 do 110 osób, w takiej 
sytuacji uruchomienie stołówki lub 
kantyny wiązałoby się z ogromnymi 

kosztami.  Poza tym nie mamy 
możliwości, by wydzielić niezbędną 
powierzchnię pod tego typu inwestycję. 
Doskonałą alternatywą okazała się oferta 
SmartLunch, która doskonale 
zaadresowała potrzeby naszych 
pracowników, a jednocześnie nie 
wymagała żadnych dodatkowych 
inwestycji.

Poza tym, moim zadaniem w firmie jest 
kreowanie kultury bezpieczeństwa, a to 
pojęcie wciąż ewoluuje i nie oznacza już 
tylko i wyłącznie kwestii związanych           
z bezpieczeństwem pracy, ale również 
dobrostanem pracowniczym                      
i budowaniem angażującego miejsca 
pracy, gdzie potrzeby pracowników są 
widziane i efektywnie adresowane. 


KP: Elementy, o których pan 
wspomina, pomagają także budować 
silną markę pracodawcy.
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Oczywiście. Dziś na rynku pracy jest duża 

konkurencja. Warto się wyróżnić             

w branży także kulturą organizacyjną.     

W Grupie Vita zdefiniowaliśmy wartości, 

które stanowią fundament naszej kultury 

pracy, są to bezpieczeństwo, uczciwość, 

innowacyjność, odpowiedzialność            

i przedsiębiorczość. 


 


To właśnie innowacyjność jest naszym 

motorem zmian, także w wymiarze 

korzystania z innowacyjnych rozwiązań 

dostępnych na rynku, które mogą pomóc 

nam zadbać o naszych pracowników, 

mam na myśli aplikację SmartLunch          

i kompleksową organizację posiłków.     

W firmie Vita Polymers Poland Sp. z o.o. 

mamy świadomość, że pracownicy są 

największą wartością naszej firmy. 


KP: Mówiąc o wartościach firmy, 

wymienił Pan bezpieczeństwo, które 

nieodzownie łączy się z pracownikami. 

Ostatnio przeczytałam, że w ubiegłym 

roku o prawie 10 proc. wzrosła liczba 

zgłoszeń dotyczących wypadków przy 

pracy. Zwiększyła się również liczba 

osób poszkodowanych na 1000 

pracujących (wskaźnik wypadkowości) 

z 4,62 do 5,10. Czy kwestia 

zapewnienia pracownikom przerwy      

z posiłkiem wpływa na poprawę tego 

bezpieczeństwa pracy? 

JI: Odpowiem przewrotnie, że to jest 

taka broń obosieczna, bo z jednej strony 

pracownik, który jest głodny, oczywiście 

myśli o jedzeniu, obniża się jego poziom 

może sprzyjać temu, że do tego 

wypadku dojdzie. Natomiast istotne jest 

to, by pracownik miał czas na 

regenerację, bo bezpośrednio po posiłku 

ta uważność także spada, bo w naturalny 

sposób energia kieruje się na trawienie    

i może pojawiać się np. senność. 


Dlatego istotne jest wykorzystanie 

przerwy. Jeżeli pracownik dostaje na 

czas ciepły i gotowy do spożycia posiłek, 

to bez problemu go zje i jeszcze zdąży 

np. wypić kawę lub chwilę odpocząć i się 

zregenerować.


KP: Czy wdrożenie SmartLunch coś 

zmieniło w państwa firmie?

JI: W pierwszej kolejności warto 

zaznaczyć, że benefit spotkał się              

z bardzo dobrym przyjęciem i dużym 

zainteresowaniem. W realny i widoczny 

sposób wpłynął także na postrzeganie 

pracodawcy, jako tego, który dba            

o pracowników. Dopłata do każdego 

posiłku ma duże znaczenie, bo 

pracownicy w realny sposób odczuwają 

to wsparcie. To z kolei wpłynęło na 

nastawienie i motywację pracowników 

do wykonywanych działań. 


Zwłaszcza że na początku pandemii 

istniała obawa o ciągłość produkcji,        

o utrzymanie zatrudnienia, a jednak 

udało nam się przetrwać, a nawet 

więcej, bo wciąż zatrudniliśmy                   

i wdrożyliśmy właśnie benefit 

żywieniowy. Te wszystkie działania to 

także wyraźny sygnał dla naszych 

pracowników, że jesteśmy stabilną firmą. 
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KP: A jak oceniają SmartLunch 

pracownicy?


JI: Ogólny odbiór jest pozytywny. 

Przeprowadziliśmy ankietę wśród 

pracowników, z której wynika, że dania 

za pośrednictwem SmartLunch zamawia 

ok. 75 proc. załogi, z usługi zadowolona 

jest połowa pracowników, a 10 proc.       

z nich nawet bardzo zadowolona. 


Zatem to benefit, z którego pracownicy 

bardzo chętnie korzystają, ale nie jedyny, 

jaki mamy.


KP: Co zatem firma jeszcze oferuje 

pracownikom, by zadbać o ich 

dobrostan?


JI: W pierwszym kwartale roku,               

z wyłączeniem minionego roku                 

z wiadomych powodów, realizujemy 

projekt Vita Better You, Better Life. 

Pierwszy miesiąc dotyczył właśnie 

tematyki związanej ze zdrowym 

żywieniem, drugi zdrowia fizycznego        

i aktywności, a kolejny poruszał kwestie 

zdrowia psychicznego. Nasze działania 

skierowane są bezpośrednio do 

pracowników i są to przede wszystkim 

spotkania z ekspertami np. dietetykiem, 

warsztaty i wsparcie merytoryczne          

w tych zakresach. Odbyły się także sesje 

z doradcą wellbeingowym, które zostały 

bardzo dobrze przyjęte przez 

pracowników. Te wszystkie działania 

wpisują się w budowanie naszej kultury 

organizacyjnej, a nawet bym powiedział 

- pracowniczej. 


Przyznam, że tego typu działania budują 

swego rodzaju więź. W firmowym 

intranecie dzielimy się zdjęciami                

z różnych wydarzeń z życia naszej firmy, 

to także ważny element budujący             

i wzmacniający relacje pracownicze, co 

perspektywy ostatnich 2 lat jest 

szczególnie cenne, gdyż raczej byliśmy 

zmuszeni do większej izolacji                    

z oczywistych względów.  


W ramach oferty świadczeń 

pozapłacowych oczywiście poza 

SmartLunch mamy także prywatną 

opiekę medyczną i świadczenia 

finansowane z ZFŚS.



KP: Dziękuję za rozmowę.

Janusz Iwankiewicz

Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska

 w Vita Polymers Poland Sp. z o.o.





44

Teraz łatwiej nam 

dbać o bezpieczeństwo 
pracowników
O jedzeniu w pracy i nie tylko, opowiada Marta Warszewska z firmy Scanfil Poland  
Sp. z o.o. w rozmowie z Katarzyną Patalan. Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników          
i jest producentem kontraktowym - dostawcą systemów dla branży elektronicznej. 

Katarzyna Patalan:

Czy firma w związku z obostrzeniami 
spowodowanymi pandemią była 
zmuszona do zamknięcia fabryki lub 
przerw w pracy? 

Marta Warszewska:

Nie. Po pierwszym wykryciu zakażenia    
w Polsce zaczęliśmy się przygotowywać 
na ewentualne zachorowanie w naszej 
fabryce, które było nieuniknione, ze 
względu na fakt, że zatrudniamy ponad 
tysiąc osób. Bezpieczeństwo 
pracowników i zachowanie ciągłości 
produkcji były i wciąż pozostają naszymi 
priorytetami.  

Wprowadziliśmy szereg działań 
zabezpieczających. Powstał specjalny 
projekt, którego głównym celem było 
wspomniane już bezpieczeństwo 
pracowników i zapewnienie ciągłości  


produkcji. Firma została podzielona na 
obszary,     w których grupy 
pracowników miały dedykowane  
szatnie, stołówki i toalety. Zależało nam 
na tym, aby pracownicy obszarów 
kluczowych dla zachowania ciągłości 
produkcji nie mieli ze sobą 
bezpośredniego kontaktu. 

Obecnie ograniczenia zostały zniesione, 
a wcześniej przy zachowaniu ostrożności 
stopniowo powracaliśmy do benefitów. 
Jednym z nich jest transport 
pracowników do pracy, który wcześniej 
był wstrzymany właśnie ze względu na 
dbałość o ich bezpieczeństwo.  



KP: Czy jakieś inne benefity także 
zostały zamrożone w czasie 
największego lockdownu?

MW: Tak. Zrezygnowaliśmy z wcześniej 
wspomnianego transportu dla 
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pracowników, owocowych dni, siłowni    

i kantyny, która z automatu przypisana 

była tylko do jednego obszaru, co 

ograniczało możliwość korzystania z niej 

wszystkim pracownikom.  


KP: Jak na zamknięcie kantyny 

zareagowali pracownicy? Wcześniej 

byli przyzwyczajeni, że mogą jeść        

w pracy.


MW: Bez wątpienia mniejszym złem 

było zamknięcie kantyny, ponieważ 

chodziło głównie o względy 

bezpieczeństwa. Wcześniej nikomu nie 

przyszłoby do głowy, aby ją zamykać, 

zwłaszcza że posiadamy całą 

infrastrukturę, kuchnię    i zaplecze. 

Niewątpliwie to była duża zmiana dla 

wielu pracowników, ale podeszli do tego 

z wyrozumiałością.


Później część pracowników na własną 

rękę zamawiała posiłki z różnych 

restauracji w Sieradzu, akurat nasza 

lokalizacja nie pozwala na wyjście na 

lunch. I tutaj zapaliła się nam lampka, że 

jednak warto byłoby powrócić do 

posiłków dla pracowników.


KP: Alternatywą okazał się 

SmartLunch. Skąd państwo 

dowiedzieliście się o naszej aplikacji?


MW: Przyznam otwarcie, że od 

restauratora, który nas obecnie 

obsługuje. SmartLunch z powodzeniem 

już funkcjonował w innej firmie                

w okolicy. 


 

Postanowiliśmy się spotkać, choć 

początkowo bez przekonania. Jednak 

gdy poznaliśmy usługę, to 

stwierdziliśmy, że ma spore szanse na 

powodzenie w naszej organizacji. 

Przeanalizowaliśmy za i przeciw i finalnie 

wdrożyliśmy SmartLunch. 


Aplikacja cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem - obecnie blisko tysiąc 

naszych pracowników zalogowało się do 

platformy SmartLunch. 


KP: Jak na co dzień wygląda 

korzystanie ze SmartLunch przy 

zachowaniu obostrzeń związanych        

z wyznaczonymi strefami?

MW: Model usługi od SmartLunch 

dobrze się sprawdza, ponieważ jedzenie 

jest dostarczane do kilku stołówek           

o wcześniej wyznaczonych godzinach. Są 

trzy godziny dostaw w ciągu dnia             

i czwarta na zmianę nocną. 


To duże udogodnienie, ponieważ 

wcześniej korzystając z kantyny nie było 

możliwości, by pracownicy z nocnej 

zmiany mogli zjeść coś na ciepło. Plusów 

widzimy więcej. 


Przede wszystkim mamy bardzo dużo 

pozycji z menu do wyboru każdego dnia. 

Obecnie mamy możliwość zamawiania 

dań z trzech restauracji. Pracownik 

zamawia to, na co ma ochotę i otrzymuje 

w miejsce, które jest najbliżej jego 

stanowiska pracy. Poza tym obiady 

przyjeżdżają w specjalnych 

termoboksach, dzięki którym na długo 

utrzymują temperaturę dań. 
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Pracownicy doceniają elastyczność tego 

rozwiązania i tak, jak wspomniałam 

wcześniej, większość zatrudnionych 

korzysta z aplikacji. Z pewnością 

zainteresowanie tą formą jest znacznie 

większe niż kantyną.


KP: Z czego ono może wynikać?


MW: Tych czynników pewnie jest kilka, 

natomiast myślę, że największe 

znaczenie ma menu. To fizycznie 

niemożliwe, by kantyna mogła serwować 

tak zróżnicowaną kuchnię, na którą dziś 

możemy liczyć z trzech restauracji. 

Wcześniejsze menu było dość 

przewidywalne, niedostosowane do 

wegetarian lub osób na diecie. Ze strony 

SmartLunch nie ma takiego zagrożenia. 


KP: Jak pracownicy oceniają 

SmartLunch po ponad 6 miesiącach od 

wdrożenia?

MW: Spotykamy się z bardzo 

pozytywnymi opiniami, a liczby mówią 

same za siebie. Z aplikacji korzysta ok. 90 

proc. załogi. Dużą popularnością cieszą 

się posiłki, do których pracownicy nie 

muszą dopłacać. To jest bardzo 

atrakcyjny benefit, z którego pracownicy 

korzystają każdego dnia i korzystają        

z niego właśnie w godzinach pracy. 


W obecnej chwili widzimy wyraźną 

przewagę SmartLunch nad tradycyjną 

kantyną. Jednym z powodów to menu,    

o którym wspominałam, ale kolejny to 

możliwość zamawiania dań na cały 


tydzień lub dłużej. Pracownicy 

zamawiają na kilka dni i nie muszą już 

myśleć o tym, co danego dnia zjedzą        

i pamiętać, by coś zamówić. Poza tym 

jakość serwowanych posiłków nie budzi 

naszych zastrzeżeń, jest smacznie. 


Aplikacja do zamawiania posiłków jest 

bardzo intuicyjna i prosta, pracownicy 

nie zgłaszają nam problemów 

związanych z jej obsługą. 


KP: Bez wątpienia benefit od 

SmartLunch wpisuje się w pakiet 

świadczeń wspierających dobrostan 

pracowniczy. Czy firma oferuje także 

inne działania w tym obszarze? 

MW: W ostatnich miesiącach skupiamy 

się na zdrowiu psychicznym 

pracowników. Organizujemy power 

webinary, spotkania ze specjalistami, 

szkolenia. Jednym z przykładów jest cykl 

spotkań z trenerem, który opowiada nam 

o technikach pomagających w walce ze 

stresem. 


Wdrożyliśmy także porady psychologa. 

Pracownicy, oczywiście anonimowo, 

mogą skorzystać z takiej konsultacji. Jest 

ona bezpłatna. 


Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników 

jest dla nas priorytetem. 


KP: Dziękuję za rozmowę.

Marta Warszewska 

Scanfil Poland Sp. z o.o.





Ile kosztuje SmartLunch

Szacowany koszt żywienia pracownika w SmartLunch

140 zł

47,38%

61,03

180 zł

53,08%

87,90

280zł

63,32%

163,11

150 zł

79,1%

109,16

190 zł

84,02%

146,87

300 zł

85,11%

234,90

Maksymalne możliwe 
dofinansowanie dla 
pracownika

Wskaźnik poziomu 
wykorzystania dofinansowania 
dla określonego rozliczenia

Prognoza miesięcznego 
wykorzystania dofinansowania 
per pracownik (kwota netto)

Maksymalne możliwe 
dofinansowanie dla 
pracownika

Wskaźnik poziomu 
wykorzystania dofinansowania 
dla określonego rozliczenia

Prognoza miesięcznego 
wykorzystania dofinansowania 
per pracownik (kwota netto)

Rodzaj dofinansowania

Rodzaj dofinansowania

7 zł

dziennie

150 zł

miesięcznie

9 zł

dziennie

190 zł

miesięcznie

14 zł

dziennie

300 zł

miesięcznie
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