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OSZCZĘDNOŚĆ

DLA FIRM

Dodatkowe ubezpieczenie jest świadczeniem nie tylko 
niezwykle pożądanym przez pracowników, ale też bardzo 
opłacalnym rozwiązaniem dla pracodawców. Dzięki prostej 
zmianie w zakładowym regulaminie wynagradzania 
składki ubezpieczeniowe będą wolne od kosztów ZUS, co 
może dać realne oszczędności zarówno pracodawcy, jak 
i pracownikowi.

W myśl Ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych i Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych składka 
na ubezpieczenie grupowe bądź zdrowotne 
opłacana przez pracodawcę na rzecz 
pracownika stanowi dla pracodawcy koszt 
uzyskania przychodu, a dla pracownika 

– dodatkowy przychód. Z tego powodu 
pracodawcy, którzy chcą dodatkowo 
wynagrodzić swoich pracowników, często 
ograniczają się do motywowania w formie 
premii lub podwyżki. Nie są świadomi, że
istnieje podstawa prawna, dzięki której 
ubezpieczenie może być dla nich bardziej 
opłacalnym wyborem.

Szczegółowe przepisy dotyczące ustalania
wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne dają możliwość zwolnienia
składek na ubezpieczenia grupowe
i zdrowotne z obciążeń składką ZUS. W tym
celu wystarczy dokonać odpowiednich
zapisów w zakładowym układzie zbiorowym 
lub w regulaminie wynagradzania, które 
stwierdzają możliwość nabycia przez 
pracownika świadczenia ubezpieczeniowego 
po cenie niższej niż detaliczna – faktycznie
zapłacona przez zakład pracy. W takim
przypadku dodatkowy przychód, jakim
jest różnica między kosztem ubezpieczenia
poniesionym przez pracodawcę a ceną,
po jakiej nabył je pracownik, nie stanowi 
podstawy wymiaru składek na obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne. Jest to realny zysk 
zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Składki na ubezpieczenie bez składek ZUS



Przyjrzyjmy się dwóm przypadkom 
– w jednym pracodawca zdecydował 
się nagrodzić pracownika podwyżką, 
w drugim – ubezpieczeniem o takiej samej 
wartości składki. Dla przykładu – 100 zł. 
W przypadku podwyżki jej kwota stanowi 
koszt pracodawcy i przychód pracownika, 
co oznacza konieczność odprowadzenia od 
niej dodatkowej składki na obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne. Od kwoty 
podwyżki pracownik odprowadza również 
stosowną kwotę podatku. W drugim 
przypadku pracodawca przyznał 
pracownikowi dodatkowe ubezpieczenie, 
którego miesięczna składka wynosi 
również 100 zł. 

Pracodawca dodatkowo określił 
w regulaminie wynagrodzeń, że 
udostępnia pracownikowi owo 
ubezpieczenie po cenie 1 zł miesięcznie. 
Zatem różnica między faktyczną
wartością składki a kosztem poniesionym 
przez pracownika wynosi 99 zł. Mimo 
że ta kwota stanowi koszt po stronie 
pracodawcy oraz przychód  
po stronie pracownika, to dzięki 
odpowiedniemu zapisowi  
w układzie zbiorowym lub regulaminie 
wynagradzania nie jest wymagane 
uiszczenie od powyższej kwoty składki 
ZUS. Należy od niej odprowadzić jedynie 
zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych. W związku z tym powstaje 
oszczędność w stosunku do podwyżki, 
zarówno po stronie pracownika,  
jak i pracodawcy.
Odpowiednio – 10,42 zł i 20,48 zł.

Co ważne, zwolnienie z obowiązku 
opłacania składek ZUS od składki na 
ubezpieczenie dodatkowe obowiązuje 
również wtedy, gdy pracownik 
przebywa na urlopie macierzyńskim lub 
wychowawczym.

Bardziej opłacalne

niż podwyżka

Podwyżka 100 zł

Ubezpieczenie
ze składką 100 zł,
które pracownik 
kupuje za 1 zł

Zaoszczędzona 
kwota

ZUS pracodawcy 19,48 zł –
oszczędność
pracodawcy

20,48 zł
koszt uzyskania przychodu 119,48 zł 99,00 zł

całkowity koszt dla pracodawcy 119,48 zł 99,00 zł

ZUS pracownika 13,71 zł –
oszczędność
pracownika

10,42 zł
podatek pracownika przy progu 18% 15,53 zł 17,82 zł

całkowity koszt dla pracownika 29,24 zł 18,82 zł



Poza omówionymi już wymiernymi 
oszczędnościami finansowymi, dodatkowe 
ubezpieczenie dla pracowników zapewnia 
pracodawcy szereg dodatkowych korzyści. 
Jest ono doskonałym narzędziem polityki 
personalnej, które pozwala nagrodzić, 
zmotywować oraz mocniej związać 
pracowników z firmą, co przekłada się 
na ich większe zadowolenie z pracy oraz 
mniejszą fluktuację (zmiany w składzie 
zatrudnionego personelu).

Dodatkowe ubezpieczenie jak Warta
Ekstrabiznes Plus zabezpiecza też 
interesy pracodawcy. Zapewnienie 
pracownikom odpowiednich środków 
na leczenie pozwala znacznie skrócić 
okres ich rekonwalescencji po chorobie 
lub wypadku. Dzięki temu mogą oni 
szybciej wrócić do pracy. Ubezpieczenie 
pozwala na istotne zmniejszenie 
(a w niektórych przypadkach 
na całkowite uniknięcie) ciężaru 
wypłaty odprawy pośmiertnej 
leżącego po stronie pracodawcy.

Pożądane przez pracowników

Znacznie więcej

niż oszczędność

Z punktu widzenia pracownika ubezpieczenie na życie to jedno z najbardziej 
preferowanych świadczeń. Potwierdzają to specjaliści ds. zasobów ludzkich. 
Dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy zapewnia korzyści o dużo większej wartości niż 
analogiczna podwyżka lub inne świadczenia pozapłacowe – ochronę życia i zdrowia 
pracownika oraz jego rodziny.



Co konkretnie należy zapisać w zakładowym 
układzie zbiorowym lub w regulaminie 
wynagradzania aby móc skorzystać ze 
wspomnianych wcześniej oszczędności? 
Pierwszą rzeczą powinna być informacja  
o możliwości nabycia dodatkowego świadczenia
ubezpieczeniowego np. Warta Ekstrabiznes
Plus przez pracownika po cenie niższej niż
detaliczna. Następnie należy określić kryteria, 
jakie musi spełnić pracownik, aby móc przystąpić
do ubezpieczenia na preferencyjnych cenowo 
warunkach. Pracodawca ma dużą swobodę 
w ich wyborze, w praktyce najczęściej uzależnia 
się to od stanowiska pracy, stażu lub zakresu 
obowiązków, jednak równie dobrze może to być 
rodzaj umowy.

Stosowne przepisy
Omówiony stan faktyczny wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). Paragraf 2 ustęp 1 tego rozporządzenia  określa przychody pracownicze, 
które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe),  
a w konsekwencji również na ubezpieczenie chrobowe i zdrowotne. Według punktu 26 są nimi „korzyści 
materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów  
o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych 
artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów 
środkami lokomocji”.
Powyższe przepisy mają zastosowanie w przypadku ubezpieczeń grupowych oraz zdrowotnych, co potwierdził
m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w decyzji nr 550/2013 z 9 maja 2013 r. jak również  
w najnowszej interpretacji – pismo z 1 marca 2015 roku  nr DI/100000/43/518/2015.

Kolejny zapis powinien określać zakres 
ochrony oraz wysokość świadczeń 
gwarantowanych przez ubezpieczenie. 
W praktyce często przyjmuje się różne 
warianty zależne od określonych kryteriów 

– np. różne pakiety ubezpieczeniowe dla 
menadżerów i kadry niższego szczebla.

Na koniec należy szczegółowo określić cenę 
detaliczną ubezpieczenia (wynegocjowaną 
przez pracodawcę z towarzystwem 
ubezpieczeniowym) oraz kwotę, jaką 
ze swojej strony pokrywa pracownik. 
Niektórzy ujmują to w ten sposób, że 
z całości świadczenia wyodrębniają koszty 
poszczególnych ryzyk i określają, które 
z nich przypadają na pracownika, a które 
ponosi pracodawca. Tu także obowiązuje 
jednak duża dowolność w ustalaniu 
konkretnych warunków – tak, aby były
jak najbardziej korzystne dla obu stron.

Jak uregulować świadczenia ubezpieczeniowe 

w regulaminie wynagrodzeń


