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NAGRODA ZDOBYTA PRZEZ PRACOWNIKA W KONKURSIE STANOWI PRZYCHÓD ZE 

STOSUNKU PRACY 

 

Wartość nagród zdobytych przez pracownika w konkursie organizowanym przez pracodawcę stanowi 

przychód ze stosunku pracy – takie stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: 

NSA) w prawomocnym wyroku z dnia 27 marca 2015 roku (sygn. akt II FSK 1695/14). 

 

Sprawa rozstrzygnięta przez NSA dotyczyła spółki, która zamierza organizować konkursy dla swoich 

pracowników w celu zacieśniania więzi i podtrzymania pozytywnego wizerunku spółki jako 

pracodawcy. Zakres tematyczny konkursów nie będzie powiązany z obowiązkami służbowymi 

pracowników oraz działalnością gospodarczą spółki. 

 

W uzasadnieniu wyroku NSA wskazał, że: 

        Dla zakwalifikowania wartości świadczenia do źródła przychodu decydująca jest okoliczność, 

czy takie świadczenie może uzyskać wyłącznie pracownik, czy też osoba niezwiązana ze 

spółką stosunkiem pracy. 

        W przypadku, gdy konkurs będzie adresowany wyłącznie do pracowników spółki, wartość 

nagrody otrzymanej w konkursie stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. 

 

W ocenie NSA bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, że udział w konkursach będzie 

dobrowolny, a ich tematyka nie będzie wiązała się z obowiązkami pracownika, wynikającymi z umowy 

o pracę.  

 

Powyższe rozstrzygnięcie NSA oznacza, że wartość nagród otrzymanych w konkursach 

pracowniczych podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (18%, 32%) i w takich przypadkach 

nie ma możliwości zastosowania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, przewidzianego w 

ustawie o PIT dla wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 


