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1.		Jak	pracodawcy	powinni	przygotować	się		
do	zmian	przepisów	i	obowiązków		
na	przełomie	roku

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać minimalna stawka godzi-
nowa w wysokości 13 zł dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Od 
Nowego Roku trzeba będzie również ewidencjonować godziny pracy 
osób pracujących na umowy zlecenia i prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą. To najważniejsze zmiany, jakie zaczną obowią-
zywać w 2017  r. w zakresie prawa pracy. 

Na przełomie roku pracodawcy muszą pamiętać o licznych obowiązkach wobec ZUS, 
PFRON czy urzędu skarbowego. Do 31 stycznia 2017 r. konieczne będzie złożenie informa-
cji ZUS IWA za 2016 r. oraz przekazanie PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-4R i PIT-8AR za 2016 r. 
Do końca grudnia 2016 r. trzeba sporządzić dla pracowników plan urlopów na 2017 r. oraz 
rozliczyć się z nimi z urlopu wypoczynkowego należnego za 2016 r. 

1.	Sporządzanie	planu	urlopów	wypoczynkowych
1.1. Na	czym	polega	obowiązek	pracodawcy

Pracodawca powinien zaplanować z wyprzedzeniem wykorzystanie urlopów wypoczyn-
kowych przez pracowników w danym roku kalendarzowym. Jeśli w zakładzie pracy działa 
związek zawodowy, wówczas pracodawca musi sporządzić plan urlopów. Gdy organizacji 
związkowej nie ma lub jest, ale wyraziła zgodę na nieprzygotowywanie takiego planu, praco-
dawca jest zobowiązany ustalić terminy wypoczynku z poszczególnymi pracownikami. W tym 
drugim przypadku, choć nie ma konieczności sporządzenia planu urlopów, jest on często 
przygotowywany przez pracodawców. Zwłaszcza że przy ustalaniu terminów wykorzystania 
urlopu w porozumieniu z pracownikiem należy stosować zasady obowiązujące przy sporzą-
dzaniu planu urlopów (art. 163 § 11 Kodeksu pracy), tj.:
■■ uwzględniać wnioski pracowników w sprawie terminów urlopów,
■■ zapewniać normalny tok pracy,
■■ pomijać urlop na żądanie.

Przepisy nie przewidują żadnego konkretnego terminu, do którego powinien być sporządzo-
ny plan urlopów na dany rok kalendarzowy. Ze względu jednak na fakt, że najczęściej pracow-
nicy nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia danego roku (art. 153 Kodeksu 
pracy), należy przyjąć, iż plan urlopów powinien być gotowy i podany do wiadomości zatrud-
nionych w grudniu. Jest bowiem możliwe, że już 1 stycznia pracownik będzie korzystał z urlo-
pu (jeżeli 1 stycznia jest dla niego dniem pracy) przysługującego mu w danym roku kalenda-
rzowym, a powinien to czynić zgodnie z planem urlopów (art. 163 § 1 zd. 1 Kodeksu pracy).
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Z reguły zarówno termin sporządzenia, jak i sposób ustalania oraz ogłaszania planu urlo-
pów pracodawca określa w przepisach wewnątrzzakładowych (w układzie zbiorowym pra-
cy, regulaminie pracy lub dokumencie o podobnym charakterze, jeśli pracodawca nie jest 
zobowiązany do posiadania wskazanych przepisów wewnątrzzakładowych).

Nie ma obowiązku sporządzenia planu urlopów na cały rok kalendarzowy. Może on zatem 
dotyczyć krótszych okresów, np. półrocznych albo kwartalnych.

1.2.	Instrukcja	przygotowania	planu	urlopów

KROK 1. Ustal wymiar urlopu wypoczynkowego dla poszczególnych pracowników 
Plan urlopów powinien obejmować pełny wymiar urlopu wypoczynkowego przysługują-

cego pracownikowi, z wyjątkiem 4 dni urlopu na żądanie. Przy założeniu jednak, że w planie 
będzie rozpisywany cały urlop, trzeba w nim uwzględnić urlop:
■■ podstawowy (bieżący) na dany rok kalendarzowy – zasadniczo pracownik zatrudniony 

w pełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do 20 dni (jeśli jest zatrudniony krócej niż 
10 lat) lub 26 dni (jeżeli jego ogólny staż pracy jest dłuższy niż 10 lat) urlopu (art. 154 § 1 
Kodeksu pracy), natomiast w przypadku stosunków pracy zawartych na niepełny etat 
wymiar urlopu ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu;
■■ zaległy za poprzednie lata – nie ma jednoznacznej interpretacji dotyczącej wprowadzania 

tych urlopów do planu urlopów; z przepisów nie wynika taki obowiązek, ale z uwagi na 
organizacyjną funkcję planu oraz nakaz udzielenia do 30 września niewykorzystanych ur-
lopów za poprzedni rok w interesie pracodawcy jest zaplanowanie również takich urlopów; 
pozwoli to we właściwy sposób zorganizować pracę i zapewnić normalne funkcjonowanie 
firmy, z uwzględnieniem wszystkich urlopowych nieobecności pracowników;
■■ uzupełniający, do którego pracownik nabywa prawo w trakcie roku kalendarzowego ze 

względu na swój staż urlopowy (art. 158 Kodeksu pracy);
■■ dodatkowy, należny na podstawie odrębnych przepisów – np. przysługujący osobie zali-

czonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności; jeżeli pracownik 
ma prawo do 10 dni tego urlopu oraz 26 dni podstawowego, wówczas w planie urlopów 
powinien mieć rozpisane w sumie 32 dni (36 dni – 4 dni na żądanie). 

Plan urlopów musi obejmować pracowników, którzy w momencie jego sporządzania, 
np. w grudniu 2016 r., są w pierwszym roku pracy. Chociaż w tym czasie nabywają prawo 
do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 przysługujących dni urlopu, 
po przepracowaniu roku, 1 stycznia 2017 r., uzyskują  – na ogólnych zasadach – prawo do 
urlopu, który powinien być zaplanowany, oczywiście pod warunkiem dalszego trwania umo-
wy o pracę. Zdaniem części ekspertów prawa pracy pracownicy, którzy będą w danym roku 
w pierwszym roku pracy, mogą zostać pominięci przy planowaniu urlopów. Przyjmuje się 
bowiem, że mogą wykorzystywać należny urlop wypoczynkowy sukcesywnie po jego naby-
ciu, czyli po każdym miesiącu pracy. Nie ma jednak przeszkód, aby również ich ująć w planie 
urlopów, ponieważ mogą korzystać z urlopu w wyższym wymiarze, jeżeli zostanie on sku-
mulowany po przepracowaniu kilku miesięcy. Jeśli pracownik podejmujący pierwszą pracę 
jest zatrudniony na umowę terminową (np. na okres próbny, na czas określony), wówczas 
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w planie urlopów pracodawca powinien uwzględnić urlop w wymiarze, jaki przysługuje temu 
pracownikowi za dany rok, proporcjonalnie do czasu trwania umowy. W przypadku przedłu-
żenia umowy terminowej i zwiększenia w związku z tym przysługującego pracownikowi za 
dany rok wymiaru urlopu pracodawca powinien dokonać korekty planu urlopu i uwzględnić 
urlop, do którego pracownik nabył prawo.

W planie urlopów powinni być ujęci pracownicy, którzy wrócą do pracy po długim okre-
sie nieobecności spowodowanej np.: urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym, prze-
szkoleniem wojskowym albo ćwiczeniami wojskowymi, tymczasowym aresztowaniem, od-
bywaniem kary pozbawienia wolności oraz nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy. Nie 
ma natomiast konieczności uwzględniania zatrudnionych, którzy nie będą wykonywali pracy 
w danym roku ze względu np. na korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem. 

KROK 2. Poproś pracowników o podanie terminów, w których chcieliby korzystać z ur-
lopu w 2017 r. 

Podstawą tworzenia planu urlopów są wnioski pracowników wskazujące terminy, w któ-
rych zamierzają oni zrealizować swoje prawa urlopowe. Pracodawca nie jest nimi związany, 
co oznacza, że bierze je pod uwagę, o ile nie będą kolidowały z normalnym funkcjonowaniem 
firmy, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić. 

W niektórych przypadkach nie ma jednak możliwości pominięcia propozycji zatrudnio-
nego. Chodzi o wniosek złożony przez pracownicę, która urodziła lub ma urodzić dziecko 
i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim 
(wyrok SN z 20 sierpnia 2001 r., I PKN 590/00, OSNP 2003/14/336). Obowiązek udziele-
nia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika dotyczy również pracownika-ojca wy-
chowującego dziecko, korzystającego z urlopu macierzyńskiego (także urlopu ojcowskie-
go), jeżeli zamierza skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po tym urlopie 
(art. 163 § 3 Kodeksu pracy). Zasadę tę stosuje się także w przypadku pracownicy czy 
pracownika wracających do pracy po urlopie rodzicielskim albo urlopie na warunkach ur-
lopu macierzyńskiego.

Jeżeli pracodawca zatrudnia młodocianych uczęszczających do szkoły, jest zobowiązany 
udzielić im urlopu w okresie ferii szkolnych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w planie 
urlopów (art. 205 § 3 Kodeksu pracy).

KROK 3.  Przygotuj plan urlopów, uwzględniając co najmniej 14-dniowe okresy wypoczynku
Znając preferencje terminowe pracowników, pracodawca może przystąpić do sporzą-

dzenia planu urlopów. Jest on zobowiązany zadbać o to, by rozpisane urlopy nie zakłóciły 
normalnego toku pracy. 

Przykład
Pracodawca planuje uruchomienie nowej linii produkcyjnej we wrześniu 2017 r. Może 
zatem odmówić osobom zatrudnionym w dziale produkcji oraz innym pracownikom 
związanym z procesem uruchomienia nowej linii produkcyjnej udzielenia urlopów wypo-
czynkowych w okresie lipiec–wrzesień 2017 r. 
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Zasadniczo pracodawca powinien udzielać pracownikom przysługujących im urlopów 
wypoczynkowych jednorazowo i tak też je ujmować w planie urlopów (art. 152 § 1 Kodeksu 
pracy). Jednak z reguły pracownicy korzystają z możliwości dzielenia urlopu na części. 
W efekcie pracodawca, jeśli nie koliduje to z normalnym tokiem pracy firmy, zapisuje każdą 
z tych części w planie urlopowym. Musi jednak pamiętać o zasadzie, aby jedna z nich trwała 
co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Planując 14 nieprzerwanych dni wypoczynku 
należy uwzględnić w tym wymiarze nie tylko dni urlopu, ale również dni wolne np. z tytułu 
przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Jeśli jednak pracodawca nie spełni tego wymogu, 
nie grożą mu żadne sankcje. Nie jest to bowiem wykroczenie, za które może być wymierzona 
grzywna od 1000 zł do 30 000 zł. Inspektor pracy może jedynie wydać ustne polecenie lub 
skierować pisemne wystąpienie o właściwe udzielanie urlopu wypoczynkowego. Jeśli jednak 
pracodawca będzie złośliwie lub uporczywie naruszał prawa pracownika wynikające ze sto-
sunku pracy, w tym nie będzie udzielał urlopu w części obejmującej co najmniej 14 dni kalen-
darzowych, narazi się na odpowiedzialność karną, za którą przewidziana jest kara grzywny, 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat (art. 218 § 1a Kodeksu karnego). 

KROK 4. Podaj plan urlopów do wiadomości pracowników
Przygotowany plan urlopów pracodawca podaje do wiadomości pracowników w sposób 

u niego przyjęty (art. 163 § 2 Kodeksu pracy). Może to uczynić np. przez wywieszenie informa-
cji na tablicy ogłoszeń, pocztą elektroniczną, zamieszczenie w intranecie. Nie ma natomiast 
obowiązku doręczania planu każdemu pracownikowi z osobna. Sąd Najwyższy w uchwale 
z 6 marca 1980 r. (V PZP 7/79, OSNC 1980/7–8/132) uznał, że:

(...) nie jest konieczne oddzielne zawiadomienie pracownika o terminie urlopu wypo-
czynkowego, jeżeli plan urlopu został podany do wiadomości pracownika w sposób 
przyjęty w zakładzie pracy co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem urlopu.

Przepisy nie określają wzoru planu urlopów, dlatego pracodawca może go sporządzić 
w dowolnej formie.

Przykładowy wzór planu urlopów

……..........................................…………………………… 
(nazwa firmy)

Plan urlopów wypoczynkowych na 2017 r.

Imię i nazwisko 
pracownika

Dział/wydział/
biuro (w zależności 

od struktury 
organizacyjnej)

Liczba dni 
przysługującego 

urlopu

Planowane terminy 
wykorzystania urlopu
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KROK 5. Dokonaj modyfikacji i zmian planu urlopów w razie ważnych przyczyn
Plan urlopów nie jest dokumentem niezmiennym. Może być korygowany i uzupełniany 

m.in. ze względu na konieczność przesunięcia terminu urlopu z ważnych przyczyn leżą-
cych po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 164 Kodeksu pracy). Musi być zmienio-
ny, gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu z usprawiedliwionych przyczyn, zwłaszcza 
z powodu: 
■■ czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
■■ odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
■■ powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
■■ urlopu macierzyńskiego.

W takich przypadkach pracodawca jest zobowiązany przesunąć termin urlopu na później. 
Podobnie, jeśli odwołuje pracownika z urlopu wypoczynkowego. 

Przesunięcie terminu urlopu jest możliwe także w wyniku porozumienia między pracodaw-
cą i pracownikiem. Wówczas powinno to zostać odnotowane w planie urlopów. 

2.	Ustalenie	wymiaru	czasu	pracy	w	2017	r.

2.1.	Na	czym	polega	obowiązek	pracodawcy	

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przecięt-
nie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1 i 2 Kodeksu 
pracy). Obowiązkiem pracodawcy jest obliczenie wymiaru czasu pracy w danym okresie roz-
liczeniowym, który może wynosić od 1 miesiąca do maksymalnie 12 miesięcy. Dzięki temu 
możliwe będzie zaplanowanie i rozliczenie czasu pracy, w tym ustalenie, czy nie miała miej-
sca praca w godzinach nadliczbowych. 

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym jest taki sam 
dla wszystkich systemów pracy, z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym (art. 138 § 3 Kodeksu pra-
cy). Wyliczony według tych wskazań wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczenio-
wym pracodawca obniża o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. z po-
wodu choroby lub urlopu), przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, 
zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. 

2.2.		Instrukcja	obliczania	wymiaru	czasu	pracy	w	2017	r.	dla	różnych	okresów	
rozliczeniowych

KROK 1. Ustal liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym 
Pracodawca rozpoczyna obliczanie wymiaru czasu pracy od policzenia, ile w przyjętym 

u niego okresie rozliczeniowym jest pełnych tygodni. Następnie liczbę tę mnoży przez 40 go-
dzin. W 2017 r. w okresach rozliczeniowych:
■■ 1-miesięcznych – w każdym miesiącu roku będą 4 pełne tygodnie, 
■■ 3-miesięcznych – w I kwartale (styczeń–marzec) będzie 12 pełnych tygodni, a w pozosta-

łych 3 kwartałach po 13 pełnych tygodni, 
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■■ 4-miesięcznych – będzie po 17 pełnych tygodni na każde 4 miesiące, 
■■ 6-miesięcznych – w pierwszym półroczu (styczeń–czerwiec) będzie 25 pełnych tygodni, 

a w drugim półroczu (lipiec–grudzień) 26 pełnych tygodni,
■■ 12-miesięcznych – będą 52 pełne tygodnie.

KROK 2. Policz dni „wystające” poza pełne tygodnie w okresach rozliczeniowych i do-
konaj kolejnych obliczeń

W tym działaniu pracodawca najpierw ustala liczbę dni „wystających” poza pełne tygodnie 
w przyjętym okresie rozliczeniowym, przypadających od poniedziałku do piątku. Następnie 
wyliczenie mnoży przez 8 godzin. Potem otrzymany wynik dodaje do wyniku uzyskanego 
w poprzednim kroku.

KROK 3. Obniż wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto
Wyniki działań dokonanych w kroku 2 nie są ostateczne. Pracodawca musi je obniżyć o 8 go-

dzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż 
niedziela. Chodzi tu o dni świąteczne, które są w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy, 
wskazanymi w art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy. W 2017 r. będą to: 
■■ 1 stycznia 2017 r. (niedziela) – Nowy Rok,
■■ 6 stycznia 2017 r. (piątek) – Święto Trzech Króli,
■■ 16 kwietnia 2017 r. (niedziela) – Wielkanoc (pierwszy dzień świąt wielkanocnych),
■■ 17 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) – Wielkanoc (drugi dzień świąt wielkanocnych),
■■ 1 maja 2017 r. (poniedziałek) – Święto Pracy,
■■ 3 maja 2017 r. (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja,
■■ 4 czerwca 2017 r. (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),
■■ 15 czerwca 2017 r. (czwartek) – Boże Ciało,
■■ 15 sierpnia 2017 r. (wtorek) – Wniebowzięcie NMP,
■■ 1 listopada 2017 r. (środa) – Dzień Wszystkich Świętych,
■■ 11 listopada 2017 r. (sobota) – Narodowe Święto Niepodległości,
■■ 25 grudnia 2017 r. (poniedziałek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt),
■■ 26 grudnia 2017 r. (wtorek) – Boże Narodzenie (drugi dzień świąt).

W 2017 r. w niedzielę przypada 1 stycznia – Nowy Rok, 16 kwietnia – pierwszy dzień 
Wielkiej Nocy, 4 czerwca – pierwszy dzień Zielonych Świątek. Oznacza to, że te święta 
pozostają bez wpływu na ustalony wymiar 
czasu pracy. Należy natomiast zwrócić uwa-
gę, że w 2017 r. święto 11 listopada to so-
bota. W związku z tym pracodawca będzie 
miał obowiązek udzielenia pracownikom za-
trudnionym w podstawowym systemie cza-
su pracy, w którym dniem wolnym z tytułu 
przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest sobota, jednego dodatkowego dnia wolnego 
w okresie rozliczeniowym, w którym występuje Narodowe Święto Niepodległości.

UWAGA!
Za święto 11 listopada, które w 2017 r. przypada  w so-
botę, trzeba wyznaczyć pracownikom pracującym 
w  systemie podstawowym dodatkowy dzień wolny.
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Wymiar czasu pracy w 2017 r. w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych

Miesiąc
Liczba dni 

roboczych po 
8 godzin dziennie

Liczba 
godzin pracy

Metoda liczenia

styczeń 21 168 (40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 2 dni) –  
– (8 godz. x 1 święto)

luty 20 160 (40 godz. x 4 tygodnie) 

marzec 23 184 (40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 3 dni)

kwiecień 19 152 (40 godz. x 4 tygodnie) – (8 godz. x 1 święto)

maj 21 168 (40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 3 dni) – 
 – (8 godz. x 2 święta)

czerwiec 21 168 (40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 2 dni) – 
– (8 godz. x 1 święto)

lipiec 21 168 (40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 1 dzień)

sierpień 22 176 (40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 3 dni) – 
– (8 godz. x 1 święto)

wrzesień 21 168 (40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 1 dzień)

październik 22 176 (40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 2 dni)

listopad 20 160 (40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 2 dni) – 
 – (8 godz. x 2 święta)

grudzień 19 152 (40 godz. x 4 tygodnie) + (8 godz. x 1 dzień) – 
– (8 godz. x 2 święta)

Razem 250 2000

Wymiar czasu pracy w 2017 r. w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych

Miesiąc
Liczba dni 

roboczych po 
8  godzin dziennie

Liczba 
godzin pracy

Metoda liczenia

1 2 3 4

styczeń–luty 41 328 (40 godz. x 8 tygodni) + (8 godz. x 2 dni) – 
– (8 godz. x 1 święto)

marzec–kwie-
cień

42 336 (40 godz. x 8 tygodni) + (8 godz. x 3 dni) – 
– (8 godz. x 1 święto)

maj–czerwiec 42 336 (40 godz. x 8 tygodni) + (8 godz. x 5 dni) – 
– (8 godz. x 3 święta)

lipiec–sierpień 43 344 (40 godz. x 8 tygodni) + (8 godz. x 4 dni) – 
– (8 godz. x 1 święto)

wrzesień–paź-
dziernik

43 344 (40 godz. x 8 tygodni) + (8 godz. x 3 dni)
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1 2 3 4

listopad–gru-
dzień

39 312 (40 godz. x 8 tygodni) + (8 godz. x 3 dni) – 
– (8 godz. x 4 święta)

Razem 250 2000

Wymiar czasu pracy w 2017 r. w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych

Okres 
rozliczeniowy

Liczba dni 
roboczych po 

8 godzin dziennie

Liczba 
godzin pracy

Metoda liczenia

st yczeń–ma-
rzec

64 512 (40 godz. x 12 tygodni) + (8 godz. x 5 dni) – 
 – (8 godz. x 1 święto) 

kwiecień–czer-
wiec 

61 488 (40 godz. x 13 tygodni) – (8 godz. x 4 święta)

lipiec–wrze-
sień

64 512 (40 godz. x 13 tygodni) – (8 godz. x 1 święto)

październik–
grudzień 

61 488 (40 godz. x 13 tygodni) – (8 godz. x 4 święta)

Razem 250 2000

Wymiar czasu pracy w 2017 r. w 4-miesięcznych okresach rozliczeniowych

Okres 
rozliczeniowy

Liczba dni 
roboczych po 

8  godzin dziennie

Liczba 
godzin pracy

Metoda liczenia

styczeń–kwie-
cień

83 664 (40 godz. x 17 tygodni) – (8 godz. x 2 święta) 

maj–sierpień 85 680 (40 godz. x 17 tygodni) + (8 godz. x 4 dni) – 
 – (8 godz. x 4 święta) 

wrzesień–gru-
dzień

82 656 (40 godz. x 17 tygodni) + (8 godz. x 1 dzień) – 
– (8 godz. x 4 święta) 

Razem 250 2000

Wymiar czasu pracy w 2017 r. w 6-miesięcznych okresach rozliczeniowych

Okres 
rozliczeniowy

Liczba dni 
roboczych po 

8 godzin dziennie

Liczba godzin 
pracy

Metoda liczenia

styczeń–czer-
wiec

125 1000 (40 godz. x 25 tygodni) + (8 godz. x 5 dni) – 
– (8 godz. x 5 świąt) 

lipiec–grudzień 125 1000 (40 godz. x 26 tygodni) – (8 godz. x 5 świąt) 

Razem 250 2000
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Wymiar czasu pracy w 2017 r. w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym

Okres 
rozliczeniowy

Liczba dni 
roboczych po 

8 godzin dziennie

Liczba godzin 
pracy

Metoda liczenia

styczeń–grudzień 250 2000 (40 godz. x 52 tygodnie) – (8 godz. x 10 świąt) 

Razem 250 2000

3.	Udzielenie	urlopu	wypoczynkowego	do	końca	roku
3.1.	Na	czym	polega	obowiązek	pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym 
roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 Kodeksu pra-
cy). Zwykle pracodawca określa procedurę urlopową w przepisach wewnątrzzakładowych, 
przewidując np. konieczność złożenia wniosku urlopowego. Zdaniem SN wyrażonym w wy-
roku z 5 września 1979 r. (I PRN 82/79) potrzebne jest jeszcze oświadczenie pracodawcy 
złożone pracownikowi o wyrażeniu zgody na korzystanie z urlopu w terminie ujętym w planie 
urlopów. Będzie ono konieczne również wtedy, gdy pracownik nie został ujęty w planie ur-
lopów z powodu długotrwałej nieobecności. Nie wolno mu bowiem rozpocząć wypoczynku 
bez zgody pracodawcy (wyrok SN z 10 listopada 1998 r., I PKN 364/98, OSNP 1999/24/788).

3.2.	Instrukcja	udzielenia	urlopów	wypoczynkowych	do	końca	2016	r.

KROK 1. Zweryfikuj wykonanie planu urlopów na 2016 r.
Grudzień to ostatni miesiąc, w którym pracodawca może sprawdzić stan realizacji upraw-

nień urlopowych przez pracowników za bieżący rok. Pierwotny plan urlopów mógł się przecież 
zmienić ze względu na przesuwanie terminów wypoczynku i nie wszyscy, wbrew wcześniej-
szym zamierzeniom, odpoczywali od obowiązków i zadań służbowych. Jeśli nawet praco-
dawca ustali, że wielu zatrudnionych nie wykorzystało bieżącego urlopu wypoczynkowego 
w planowanym terminie, nie ma narzędzi prawnych, by ich do tego zmusić. Wyjątki dotyczą:
■■ możliwości udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego nawet bez jego zgody 

w okresie wypowiedzenia (art. 1671 Kodeksu pracy);
■■ urlopu zaległego za dany rok, który powinien być wykorzystany do 30 września następ-

nego roku (wyrok SN z 24 stycznia 2006 r., I PK 124/05); w tym przypadku Departament 
Prawny Głównego Inspektora Pracy ma inne zdanie – uważa, że zmuszanie pracownika 
do wykorzystywania zaległego urlopu jest niezgodne z prawem (interpretacja ze stycznia 
2007 r., GNP-110-4560-46/07/PE).

KROK 2. Poproś o przestrzeganie procedury urlopowej lub nie dopuszczaj do pracy 
Brak instrumentów prawnych, aby przymusowo wysłać pracowników na bieżący urlop wy-

poczynkowy, powoduje, że pracodawcy pozostaje poproszenie pracowników, by wykorzystali 
bieżący urlop wypoczynkowy. Inaczej jest jednak w przypadku, gdy w przepisach wewnątrz-
zakładowych została zamieszczona procedura urlopowa przewidująca m.in. rozwiązania 
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w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopów. Jeśli taka 
procedura obowiązuje u pracodawcy, wówczas jej przestrzeganie należy do obowiązków 
pracowniczych (art. 100 Kodeksu pracy). W konsekwencji za jej złamanie może grozić od-
powiedzialność porządkowa, czyli kara upomnienia lub nagana (art. 108 § 1 Kodeksu pracy). 
W przypadku konstruowania postanowień procedury urlopowej pracodawca musi jednak 
bardzo uważać, by była ona zgodna z przepisami Kodeksu pracy. Gdyby była mniej korzyst-
na, byłaby nieważna (art. 9 § 2 Kodeksu pracy).

Jest jeszcze jeden sposób, który może wykorzystać pracodawca, aby wysłać pracowników 
na urlop wypoczynkowy przysługujący za 2016 r. Jeśli z jego weryfikacji wynika, że terminy 
wykorzystania urlopów zostały przesunięte na grudzień lub na ten miesiąc ustalono terminy 
ich udzielania w planie urlopów, wówczas może zobowiązać pracownika do wykorzystania 
urlopu w tym terminie. Pracodawca może nawet nie dopuścić pracownika do pracy w czasie 
zaplanowanego urlopu. Jeżeli natomiast nie było planów wypoczynkowych na grudzień, to 
udzielenie urlopu w tym miesiącu musi nastąpić na podstawie porozumienia z pracownikiem. 

KROK 3. Zaplanuj zaległości urlopowe na kolejny rok
Chociaż niedopuszczalne jest automatyczne planowanie wykorzystania urlopu z jednego 

roku w roku następnym, to i tak niezrealizowana pula dni urlopowych staje się urlopem zale-
głym i powinna być umieszczona w planie urlopów na kolejny rok kalendarzowy. Ostateczny 
termin wykorzystania zaległego urlopu to 30 września następnego roku kalendarzowego i jest 
on zachowany, jeśli pracownik rozpocznie urlop najpóźniej tego właśnie dnia. Pracodawca, 
który nie udzieli zaległego urlopu w tym terminie, popełnia wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika i naraża się na grzywnę od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pra-
cy). O karze nie może być mowy, jeśli niedotrzymanie terminu nastąpiło z obiektywnych 
przyczyn, np. długotrwałej choroby pracownika czy jego przebywania na urlopie związanym 
z rodzicielstwem (m.in. macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim).

Pracownik, który nie wykorzysta zaległego urlopu do 30 września, nie traci go. Pracodawca 
będzie musiał go zaplanować w kolejnym roku kalendarzowym, a może i w następnym. W su-
mie bowiem roszczenie pracownika o udzielenie urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od 
dnia, w którym to roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 Kodeksu pracy). Bieg termi-
nu przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysłu-
guje, bądź najpóźniej z końcem września roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty 
na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (wyrok SN z 11 kwiet-
nia 2001 r., I PKN 367/00). Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpo-
czyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania przez pracownika z urlopu 
wychowawczego. 

PodStawa	PrawNa:
■● art. 9 § 2, art. 100, art. 104, art. 1041, art. 108 § 1, art. 129, art. 130, art. 138 § 3, art. 152 § 1, art. 153, art. 158, 

art. 161–1672, art. 168, art. 1821g, art. 205 § 3, art. 240, art. 282 § 1 pkt 2, art. 291 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666

■● art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1336 
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■● art. 11 pkt 8 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 640; ost.zm. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1265

■● art. 218 § 1a ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137

■● art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90

Jadwiga	Sztabińska –  prawnik specjalizujący się w prawie pracy, w tym z zakresu sfery 
budżetowej

4.	Minimalne	wynagrodzenie	za	pracę	dla	pracowników

4.1.		Na	czym	polega	zmiana

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 2000 zł i będzie o 150 zł wyższe od obowiązującego 
w 2016 r. Od tej daty zostanie także zniesione zróżnicowanie wysokości minimalnej płacy ze 
względu na pierwszy czy kolejny rok pracy (do 31 grudnia 2016 r. minimalna płaca dla pracow-
ników w pierwszym roku pracy może wynieść co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia). 

Pracownikom zatrudnionym na część etatu należy zagwarantować wynagrodzenie nie 
niższe niż minimalne, proporcjonalne do liczby godzin przypadających do przepracowania. 
Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 r. spowoduje zmianę należności pra-
cowniczych uzależnionych od jego wysokości, m.in.:
■■ odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu i odszkodo-

wania za stosowanie mobbingu (w przypadku wydania przez sąd w 2017 r. orzeczenia 
potwierdzającego naruszenia w tym zakresie pracownik będzie miał prawo do odszko-
dowania w wysokości nie niższej niż 2000 zł),
■■ wynagrodzenia za czas przestoju niezawinionego przez pracownika (miesięcznie nie mniej 

niż 2000 zł stosownie do wymiaru etatu),
■■ wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy pracow-

nika wynagradzanego w inny sposób niż stawką miesięczną lub godzinową (miesięcznie 
nie mniej niż 2000 zł stosownie do wymiaru etatu),
■■ dodatku za pracę w porze nocnej (podstawa obliczenia dodatku nie może być niższa niż 

2000 zł).

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w 2017 r.

Miesiąc Sposób obliczenia Kwota dodatku za 1 godzinę

1 2 3

styczeń 2000 zł : 168 godz. = 11,90 zł; 11,90 zł x 20% = 2,38 zł 2,38 zł

luty 2000 zł : 160 godz. = 12,50 zł; 12,50 zł x 20% = 2,50 zł 2,50 zł

marzec 2000 zł : 184 godz. = 10,87 zł; 10,87 zł x 20% = 2,17 zł 2,17 zł
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ZA prACę dlA prACowNIków

1 2 3

kwiecień 2000 zł : 152 godz. = 13,16 zł; 13,16 zł x 20% = 2,63 zł 2,63 zł

maj 2000 zł : 168 godz. = 11,90 zł; 11,90 zł x 20% = 2,38 zł 2,38 zł

czerwiec 2000 zł : 168 godz. = 11,90 zł; 11,90 zł x 20% = 2,38 zł 2,38 zł

lipiec 2000 zł : 168 godz. = 11,90 zł; 11,90 zł x 20% = 2,38 zł 2,38 zł

sierpień 2000 zł : 176 godz. = 11,36 zł; 11,36 zł x 20% = 2,27 zł 2,27 zł

wrzesień 2000 zł : 168 godz. = 11,90 zł; 11,90 zł x 20% = 2,38 zł 2,38 zł

październik 2000 zł : 176 godz. = 11,36 zł; 11,36 zł x 20% = 2,27 zł 2,27 zł

listopad 2000 zł : 160 godz. = 12,50 zł; 12,50 zł x 20% = 2,50 zł 2,50 zł

grudzień 2000 zł : 152 godz. = 13,16 zł; 13,16 zł x 20% = 2,63 zł 2,63 zł

Ponadto w związku ze zmianą minimalnej płacy w 2017 r. będą obowiązywać nowe, wyż-
sze kwoty wolne od potrąceń. Nowe kwoty wolne od potrąceń należy stosować do wynagro-
dzeń należnych począwszy od 2017 r. 

Kwoty wolne od potrąceń w 2017 r. (przy przyjęciu parametrów podatkowych na pozio-
mie z 2016 r.)

Rodzaj potrącenia

Kwota wolna*

podstawowe kup** podwyższone kup**

PIT-2 bez PIT-2 PIT-2 bez PIT-2

sumy egzekwowane na mocy tytułów wyko-
nawczych na pokrycie należności innych niż 
świadczenia alimentacyjne (100% Mw***) 1459,48 zł 1413,48 zł 1464,48 zł 1418,48 zł

zaliczki pieniężne (75% Mw) 1094,61 zł 1060,11 zł 1098,36 zł 1063,86 zł

kary pieniężne (90% Mw) 1313,53 zł 1272,13 zł 1318,03 zł 1276,63 zł

należności na rzecz pracodawcy za zgodą 
pracownika (100% Mw) 1459,48 zł 1413,48 zł 1464,48 zł 1418,48 zł

inne należności za zgodą pracownika (80% 
Mw) 1167,58 zł 1130,78 zł 1171,58 zł 1134,78 zł

  *  Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne są zmniejszane proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy.

 ** Koszty uzyskania przychodów.
*** Minimalne wynagrodzenie.

4.2.	Stosowanie	przepisów	w	okresie	przejściowym

Ustalenie w regulacjach wewnętrznych terminu wypłaty pensji w miesiącu przypadającym 
po miesiącu przepracowanym może powodować wątpliwości dotyczące wysokości mini-
malnego wynagrodzenia, jakie należy wypłacić pracownikowi za grudzień 2016 r. w styczniu 
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2017 r. Zmiana wysokości obowiązuje bowiem od 1 stycznia 2017 r. i może sugerować, że 
pracownik powinien otrzymać wyższą pensję minimalną za grudzień 2016 r., ponieważ jej 
wypłata następuje w 2017 r. 

Wynagrodzenie w określonej wysokości przysługuje jednak za pracę wykonaną. Jeżeli 
zatem pracownik ma umówione wynagrodzenie minimalne za pracę świadczoną w grudniu 
2016 r., to w takiej wysokości powinien je otrzymać w styczniu 2017 r. W tej sytuacji data wy-
płaty nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia. 

Przykład
Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w sierpniu 2016 r. jest 
to pierwsza praca i jest to też pierwszy rok pracy. Dotychczas przysługiwało mu 80% 
minimalnej płacy. Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 3. dnia następnego miesiąca, za-
tem pensję za grudzień 2016 r. pracownik otrzyma 3 stycznia 2017 r. w wysokości 80% 
minimalnego wynagrodzenia. Za pracę wykonywaną od 1 stycznia 2017 r. pracownik 
nabywa prawo do 100% minimalnej płacy. 

Do wypłat dokonywanych w kolejnym roku, bez względu na okres, za jaki przysługują, 
należy stosować obowiązujące w tym roku parametry podatkowe i dotyczące składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.  

4.3.	Przygotowanie	do	zmiany

Prawidłowe stosowanie nowych przepisów odnoszących się do minimalnego wynagro-
dzenia wymaga od pracodawcy – poza znajomością zmian – podjęcia następujących działań:

KROK 1. Sprawdź, którzy pracownicy będą osiągać minimalne wynagrodzenie po zmia-
nach od 1 stycznia 2017 r.

Do obliczenia wysokości minimalnej płacy przyjmuje się przysługujące pracownikowi 
składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według 
zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń oso-
bowych (art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności:
■■ wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
■■ dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właś-

ciwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
■■ premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
■■ wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru 

czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności,
■■ wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
■■ wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców 

(wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności 
do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne).
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MINIMAlNE wYNAgrodZENIE  
ZA prACę dlA prACowNIków

Do minimalnego wynagrodzenia nie zalicza się: 
■■ nagrody jubileuszowej,
■■ odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę 

lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
■■ wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 
■■ dodatku za pracę w porze nocnej (dotyczy to również ryczałtu za pracę w nocy) – ten 

składnik wynagrodzenia zostanie wyłączony z płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 r. 

KROK 2. Zmień umowy o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia pracownikom, któ-
rzy nie osiągnęli minimalnej płacy

Zmianę minimalnego wynagrodzenia należy ustalać inaczej:
■■ gdy pracownik jest wynagradzany tylko stawką zasadniczą

 Pracodawca, który wskazał w umowie o pracę wysokość minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującą w danym roku i pracownik nie otrzymuje innych składników wynagrodzenia 
zaliczanych do minimalnej płacy, może wprowadzić zmianę w tym zakresie porozumieniem 
zmieniającym. W tej sytuacji jest bowiem konieczna zgoda pracownika na zmianę. Jeżeli 
pracodawca nie podwyższy pracownikowi pensji zasadniczej, będącej jego jedynym skład-
nikiem wynagrodzenia, będzie zobowiązany wypłacać wyrównanie do minimalnej płacy. 
Na takie działanie zgoda pracownika nie jest niezbędna. W sytuacji gdy z umowy o pra-
cę wynika, że pracownikowi przysługuje minimalna płaca, ale nie została ona określona 
kwotowo, wystarczy, że zatrudniający poinformuje pracownika o aktualnej wysokości mi-
nimalnej płacy. Może to zrobić w sposób przyjęty w zakładzie, np. wywieszając stosow-
ną informację na tablicy ogłoszeń, informując przez wewnętrzny intranet lub na piśmie;
■■ gdy pracownik otrzymuje dodatkowe składniki wynagrodzenia

 Jeśli pracodawca wypłaca pracownikowi – obok płacy zasadniczej, jeżeli jest ona niższa 
niż minimalne wynagrodzenie – inne składniki wynagrodzenia (zaliczane do minimalnej 
płacy) i po ich zsumowaniu zatrudniony otrzymuje co najmniej ustawowe minimum, nie 
ma konieczności podwyższania pensji podstawowej.

Przykład
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat od 2013 r. i otrzymuje wynagrodzenie zasad-
nicze w wysokości 1600 zł. Ponadto ma prawo do stałych dodatków i premii regulami-
nowych w łącznej kwocie 1200 zł. Ponieważ wynagrodzenie pracownika przewyższa 
minimalną płacę, która będzie obowiązywała w 2017 r. (wynosi łącznie 2800 zł), nie ma 
konieczności podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego.

PodStawa	PrawNa:
■● art. 6–8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008; 

ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1265

■● art. 1 pkt 6 lit. c ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektó-
rych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r., poz. 1265

■● art. 361 § 1, art. 58, art. 612 § 1, art. 632 § 2, art. 871, art. 91, art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 
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■● § 1–2 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w 2017 r. – Dz.U. z 2016 r., poz. 1456

■● § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2016 r. – Dz.U. z 2015 r., poz. 1385 

Bożena	Goliszewska-Chojdak –  specjalista z zakresu kadr i płac, praktyk z kilkunasto-
letnim doświadczeniem w dziale kadrowo-płacowym

5.		Minimalne	wynagrodzenie	dla	zleceniobiorców	i	osób	
świadczących	usługi

	5.1.	Na	czym	polegają	zmiany	

Od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcy i przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników 
ani zleceniobiorców będą mieć prawo, podobnie jak pracownicy, do minimalnego wyna-
grodzenia, ale w postaci gwarancyjnej stawki za godzinę wykonania zlecenia/świadczenia 
usług (art. 1 pkt 1a–1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Stawka godzinowa 
przysługująca tym osobom nie będzie mogła być niższa niż 13 zł brutto za godzinę pra-
cy. W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. będzie istniała konieczność ewidencjonowania 
przez zleceniodawców liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadcze-
nie usług. Taka ewidencja będzie mogła być prowadzona w formie papierowej, elektronicz-
nej lub dokumentowej. 

5.2.	Stosowanie	przepisów	w	okresie	przejściowym	

Do umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zle-
ceniu, zawartych przed 1 stycznia 2017 r. i trwających w tym dniu stosuje się nowe prze-
pisy (art. 14 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektó-
rych innych ustaw; dalej ustawa zmieniająca). Oznacza to m.in. konieczność wypłacania 
od 1 stycznia 2017 r. co najmniej minimalnej stawki w kwocie 13 zł za godzinę wykony-
wania zlecenia/usługi. 

5.3.	Przygotowanie	do	zmiany	

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., nie narzucają sposo-
bu określenia w umowie wynagrodzenia dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi 
(nadal może to być wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całej umowy, miesięczne, za 
dzień itd.).

Nie ma też obowiązku rozwiązywania dotychczasowych umów, ale konieczne jest wpro-
wadzenie w nich zmian umożliwiających przeliczenie określonego przez strony wynagrodze-
nia na stawkę godzinową. 

Prawidłowe stosowanie nowych przepisów odnoszących się do umów zlecenia/o świad-
czenie usług trwających 1 stycznia 2017 r. i zawieranych od tej daty wymaga od zatrudniają-
cych – poza znajomością zmian – podjęcia następujących działań:
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KROK 1. Ustal, czy w 2017 r. masz obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzino-
wej zleceniobiorcy/świadczącemu usługi

Osobą przyjmującą zlecenie lub świadczącą usługi, do której od 1 stycznia 2017 r. należy 
stosować przepisy o minimalnej stawce godzinowej, będzie: 
■■ osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej 

Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub pań-
stwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub nie-
zawierająca umów ze zleceniobiorcami (tzw. samozatrudniona), 
■■ osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej,

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie wskazanych wyżej umów na 
rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty 
działalności, np. instytucji publicznych, urzędów administracji rządowej.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym 
imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej). 

Nie wszystkim zleceniobiorcom/osobom świadczącym usługi będzie przysługiwało mi-
nimalne wynagrodzenie godzinowe. Gwarancja minimalnej stawki godzinowej nie dotyczy 
następujących umów:
■■ jeżeli osoby je wykonujące same decydują o miejscu i czasie wykonania zlecenia/usługi 

oraz są wynagradzane prowizyjnie, czyli ich zarobek jest uzależniony od takich wyników, 
jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlece-
nia, wykonane usługi lub uzyskane należności;
■■ gdy zleceniodawca nie ma statusu przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej i jest 

np. osobą fizyczną; 
■■ gdy zleceniodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, ale zarejestrowana 

poza Polską w innym kraju członkowskim UE;
■■ gdy zleceniobiorcą jest osoba prowadząca działalność zarejestrowaną w Polsce albo 

poza UE, ale zatrudniająca pracowników lub zawierająca umowy zlecenia lub o świad-
czenie usług;
■■ dotyczących wykonywania usług opiekuńczych i bytowych realizowanych w postaci ro-

dzinnego domu pomocy;
■■ na podstawie których usługi są świadczone dłużej niż dobę ze względu na charakter 

sprawowanej opieki i dotyczą: pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, utworzenia 
rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka, prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka, pełnienia funkcji rodziny pomocowej, wykonywania funkcji dyrektora pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz funkcji wychowawcy wyznaczo-
nego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, 
w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora;
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■■ których przedmiotem są usługi polegające na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub 
osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawo-
wanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż doba;
■■ których przedmiotem są usługi opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle 

chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca 
usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze wzglę-
du na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie 
zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem 
przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi 
dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku;
■■ nieodpłatnych umów zlecenia/o świadczenie usług (umowa zlecenia ma charakter nieodpłatny 

tylko wówczas, gdy z umowy lub z okoliczności wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał 
się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia. Decydujące znaczenie ma więc w tym zakresie treść 
umowy oraz okoliczności towarzyszące jej zawarciu. Jednak w obu przypadkach, zwłaszcza 
przy ustalaniu okoliczności, o nieodpłatności zlecenia w istocie decyduje wola przyjmującego 
zlecenie. Wskazuje na to brzmienie przepisu zakładającego nieodpłatność zlecenia, gdy zlece-
niobiorca zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia – stanowisko MRPiPS z 21 września 
2016 r. w odpowiedzi na pytanie redakcji MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń).

KROK 2. Określ w umowie sposób potwierdzania godzin wykonania zlecenia i świad-
czenia usług

W przypadku umów zlecenia/o świadczenie usług, do których należy stosować przepisy 
o gwarancyjnej stawce godzinowej, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczą-
cego usługi począwszy od 1 stycznia 2017 r., wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona 
w umowie w taki sposób, aby stawka za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług nie była niższa niż 13 zł brutto. Do celów ustalenia, czy warunek zapewnienia minimal-
nej stawki zostanie spełniony, konieczne będzie ewidencjonowanie przepracowanych godzin, 
a więc przeliczenie realizacji danej usługi na godziny. Strony powinny wprowadzić do dotych-
czasowych umów zapisy odnoszące się do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług. Najlepiej zrobić to poprzez zmianę umowy w formie anek-
su. W przypadku gdy sposób potwierdzania liczby godzin nie zostanie określony w umowie 
(np. umowa została zawarta w formie ustnej), przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przed-
kłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykona-
nia zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. 

Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej wynika, że dokumentami potwierdza-
jącymi liczbę przepracowanych godzin (należy przyjąć, że dokumenty te oprócz formy pa-
pierowej mogą mieć również formę skanu, faksu, wiadomości e-mail, SMS-a, MMS-a) będą:
■■ umowa zlecenia/o świadczenie usług, 
■■ ewidencja prowadzona przez zleceniobiorcę/osobę świadczącą usługi, jeżeli taka forma 

potwierdzenia została określona przez strony umowy, 
■■ rachunki, 
■■ faktury, 
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■■ informacje lub sprawozdanie sporządzane przez przyjmującego zlecenie/świadczącego 
usługi po wykonaniu zlecenia (usługi) albo w przypadku wcześniejszego rozwiązania 
umowy przez strony (art. 740 Kodeksu cywilnego). 

Przykład
Umowa zlecenia będzie realizowana w okresie od stycznia do marca 2017 r. Zgodnie 
z umową za jej wykonanie zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwo-
cie 2000 zł miesięcznie. W umowie strony powinny zastrzec, ile godzin maksymalnie 
w danym miesiącu będzie przeznaczonych na realizację zlecenia oraz że zlecenio-
biorca na koniec miesiąca informuje zlecającego o liczbie przepracowanych godzin. 
Przykładowy zapis może brzmieć następująco: „Liczba godzin realizacji zlecenia przy-
padająca w miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 100. Bez wyraźnej zgody 
Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie może kontynuować wykonywania zlecenia ponad 100 
godzin miesięcznie. Do celów prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy 
ustala się wzór ewidencji godzin stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Zleceniobiorca 
przedkłada Zleceniodawcy ewidencję godzin co najmniej na 3 dni przed terminem wy-
płaty wynagrodzenia określonym w § 3 umowy za dany miesiąc”. 

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko Zleceniobiorcy ……....................................................................................…………………

Ewidencja godzin przepracowanych w miesiącu …….............................…………………

Dzień miesiąca
Praca wykonywana Liczba prze-

pracowanych 
godzin

Podpis Zlece-
niobiorcyod godziny do godziny

Suma godzin:

Data złożenia Zleceniodawcy ewidencji godzin:  ……..............................................…………………………
                                                                                                                          (data i podpis przyjmującego ewidencję)

Godziny wykonania zlecenia – AKCEPTUJĘ/NIE AKCEPTUJĘ (zaznaczyć właściwe):

    ...............................................................………………………………
                                                                                     (data i podpis Zleceniodawcy lub innej osoby działającej w jego imieniu)

UWAGI: 
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Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, po-
twierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie 
w stosunku do każdej z tych osób. 

Natomiast powierzenie przez zleceniobiorcę wykonania zlecenia osobie trzeciej nie spo-
woduje obowiązku odrębnego potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świad-
czenia usług przez osobę trzecią. We wskazanym wyżej uzasadnieniu do ustawy nowelizu-
jącej stwierdzono:

(…) Należy przyjąć, że w sytuacji gdy zleceniobiorca nie wykonuje ich w danym okresie 
i powierza ich wykonanie osobie trzeciej, wówczas osoba ta „wstępuje” na miejsce zlecenio-
biorcy. W takim przypadku powinno nastąpić ujęcie godzin wykonania zlecenia lub świadcze-
nia usług przez zastępcę – w zależności od przypadku – np. w ewidencji prowadzonej przez 
zleceniodawcę lub w rachunku wystawianym przez świadczącego usługę, nie zaś tworzenie 
dla każdego z nich odrębnych dokumentów w tym zakresie. Jednocześnie należy zazna-
czyć, że uwzględnienie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez osobę trze-
cią w liczbie godzin, za które wynagrodzenie otrzyma przyjmujący zlecenie lub świadczący 
usługi pozostaje bez wpływu na ewentualne obowiązki w zakresie ustalania i potwierdzania 
godzin przepracowanych, które mogą wynikać z umowy łączącej przyjmującego zlecenie 
lub świadczącego usługi. 

KROK 3. Sprawdź wysokość wynagrodzenia ustaloną w umowie zlecenia/o świadcze-
nie usług

Jeżeli wysokość wynagrodzenia określona w umowie w inny sposób niż za godzinę (np. ry-
czałtowo, miesięcznie), ustalona w stosunku do liczby godzin wykonywania zlecenia/świad-
czenia usługi, nie będzie zapewniać przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzy-
mania za każdą godzinę pracy wynagrodzenia w wysokości co najmniej 13 zł brutto, osobom 
tym przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem tej stawki. Zatem 
w takim przypadku wynagrodzenie należy wyrównać. 

Przykład
Zgodnie z umową zawartą od grudnia 2016 r. do grudnia 2017 r. zleceniobiorca 
w każdym miesiącu będzie otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 500 zł. 
Osoba ta wykonywała zlecenie w grudniu 2016 r. i w styczniu 2017 r. przez 60 go-
dzin w każdym z tych miesięcy. Za grudzień 2016 r. otrzyma wynagrodzenie w kwo-
cie określonej w umowie, a usługi świadczone w styczniu muszą zostać rozliczone 
z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. Za pracę w styczniu 2017 r. zlece-
niobiorcy będzie przysługiwać 780 zł (60 godz. x 13 zł). Zleceniodawca ma zatem 
obowiązek wyrównać wynagrodzenie do minimalnej stawki o 4,67 zł za każdą go-
dzinę pracy.

Przykład
Za realizację usług w 2017 r. zleceniobiorca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodze-
nie ryczałtowe w kwocie 12 000 zł. W tym przypadku nieodniesienie się do liczby godzin 
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nie spowoduje zaniżenia stawki minimalnej. Nawet przy założeniu, że usługi będą realizo-
wane przez 24 godziny na dobę, i tak kwota należna za godzinę pracy przekroczy 13 zł. 

Samo ustalenie wynagrodzenia na poziomie niższym niż stawka godzinowa nie jest zwią-
zane z odpowiedzialnością zlecającego. Odpowiedzialność wiąże się natomiast z wypłaca-
niem kwoty niższej niż ustawowo zagwarantowana za pracę wykonaną począwszy od 2017 r. 
i takie zachowanie jest zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Zleceniobiorca nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikają-
cej z minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną oso-
bę. Taka możliwość dotyczy jedynie wyjątków podmiotowych wyraźnie wskazanych w ustawie 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nie dotyczy zatem umów zawieranych nieodpłatnie.

Przykład
Strony zawarły nieodpłatną umowę o świadczenie usług w zakresie sprzątania. W takiej 
sytuacji istotna jest wola stron. Jeżeli zawarcie takiej umowy nie służy obejściu prawa, 
jest wiążące dla stron. Zatem również po zmianie przepisów wprowadzających minimal-
ną stawkę godzinową istnieje możliwość zawierania umów nieodpłatnych. 

KROK 4. Sprawdź, w jakiej formie zleceniobiorcy/świadczącemu usługi przysługuje 
wynagrodzenie za wykonanie umowy 

Mimo że przepisy Kodeksu cywilnego nie zastrzegają, aby wynagrodzenie za wykonanie 
umowy zlecenia/o świadczenie usług przysługiwało wyłącznie w formie wyrażonej w pienią-
dzu, jednak po wejściu w życie ustawy nowelizującej wypłaty wynagrodzenia w wysokości 
wynikającej z minimalnej stawki godzinowej będzie można dokonać tylko w formie pieniężnej. 

Przykład
W zamian za świadczenie usług sprzątania i prasowania zleceniobiorczyni do 31 grudnia 
2016 r. otrzymywała określoną liczbę odzieży i obuwia. Od 1 stycznia 2017 r. za każdą 
godzinę wykonywania usługi zlecający musi jej wypłacić w formie pieniężnej przynaj-
mniej wynagrodzenie wynikające ze stawki minimalnej.

KROK 5. Sprawdź zapisy dotyczące częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za wykona-
nie zlecenia/usługi 

W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wyko-
naniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych (art. 744 
Kodeksu cywilnego). Od 1 stycznia 2017 r. w przypadku umów zawartych na czas dłuższy 
niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzino-
wej należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu. 

Przykład	
W umowie o świadczenie usług zawartej na 3 miesiące strony określiły wynagrodze-
nie w kwocie 9000 zł, płatne po wykonaniu umowy. W takiej umowie konieczne będzie 
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dodanie zapisu, że po zakończeniu każdego miesiąca jej realizacji z tak określonego wy-
nagrodzenia będzie wypłacana kwota wynikająca z przemnożenia liczby godzin wyko-
nywania usługi w danym miesiącu przez 13 zł. Pozostała część wynagrodzenia zostanie 
wypłacona po zakończeniu realizacji umowy. Takie postępowanie będzie prawidłowe.

PodStawa	PrawNa:
■● art. 1 pkt 1a i pkt 1b ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – j.t. Dz.U. 

z 2015 r., poz. 2008; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1265

■● art. 1 pkt 7, art. 14 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz nie-
których innych ustaw – Dz.U. z 2016 r., poz. 1265

■● art. 734–750 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 380; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

■● art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829

Małgorzata	Mędrala-Natkaniec –  doktor nauk prawnych, radca prawny, autorka 
wielu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpie-
czeń społecznych

6.	zakładowy	fundusz	świadczeń	socjalnych	

6.1.	Na	czym	polega	obowiązek	pracodawcy

Przy ustalaniu obowiązków pracodawcy związanych z prowadzeniem działalności socjal-
nej decydujące znaczenie ma forma prawna (status) zakładu pracy oraz liczba zatrudnianych 
pracowników. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych można wy-
odrębnić 3 grupy pracodawców:
■■ zatrudniających co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
■■ zatrudniających mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
■■ jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

W parlamencie trwają prace nad podwyższeniem tej liczby do co najmniej 50 pracowni-
ków od 1 stycznia 2017 r. (zob. str. 22 MPPiU nr 24/2016).

Pierwsza grupa pracodawców będzie tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(dalej zfśs) obowiązkowo, jeżeli według stanu na 1 stycznia 2017 r. zatrudnia co najmniej 
20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Oznacza to, że nie należy brać pod uwagę 
liczby faktycznie pracujących osób, lecz ustalić, ile łącznie zajmują pełnych etatów. Ważny 
jest też dzień, na który ustala się liczbę zatrudnionych, czyli 1 stycznia. Zmiany następujące 
po tej dacie, polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu stanu zatrudnienia, nie mają już 
bowiem znaczenia. Zmiany w liczbie pracowników po 1 stycznia 2017 r. jedynie kształtują 
wysokość rocznego odpisu u pracodawców, którzy utworzyli zfśs.

Druga grupa pracodawców, zatrudniających według stanu na 1 stycznia 2017 r. mniej niż 
20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ma wybór – może zdecydować o tworzeniu 
zfśs do wysokości i na zasadach określonych w ustawie o zfśs lub wypłacać świadczenia 
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urlopowe pracownikom korzystającym w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymia-
rze kolejnych 14 dni kalendarzowych. Takiego wyboru nie mają pracodawcy zatrudniający 
co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Trzecią grupę stanowią pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budże-
towych i samorządowych zakładów budżetowych, którzy tworzą zfśs bez względu na liczbę 
zatrudnianych pracowników. Zatem w ich przypadku o tworzeniu zfśs przesądza wyłącznie 
forma prawna, a nie liczba pracowników.

6.2.		Instrukcja	postępowania	pracodawcy	w	zakresie	obowiązków	
dotyczących	zfśs

Prawidłowe wypełnienie obowiązków odnoszących się do działalności socjalnej wymaga 
od pracodawcy – poza znajomością przepisów – podjęcia następujących działań:

KROK 1. Ustal stan zatrudnienia na 1 stycznia 2017 r.
Przy ustalaniu liczby zatrudnionych należy uwzględnić tylko pracowników w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pra-
cę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma natomiast zna-
czenia, czy umowa jest zawarta na okres próbny, czas określony czy nieokreślony, jak rów-
nież czy jest to zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy czy na jego część. W przypadku 
osób zatrudnionych na niepełny etat konieczne jest ich przeliczenie na pełny wymiar etatu.

Przykład
Spółka z o.o. 1 stycznia 2017 r. zatrudnia 25 pracowników: 18 osób na pełny etat, 2 oso-
by na 1/4 etatu, 2 osoby na 1/2 etatu, 2 osoby na 3/4 etatu i 1 osobę na 7/8 etatu. 
Przeliczenia niepełnych etatów na pełny etat należy dokonać w następujący sposób:
■■ 0,25 x 2 osoby = 0,5 etatu,
■■ 0,5 x 2 osoby = 1 etat,
■■ 0,75 x 2 osoby = 1,5 etatu,
■■ 0,875 x 1 osoba = 0,875.

Pracodawca zatrudnia 25 pracowników, co w etatach stanowi 21,875 (18 + 0,5 + 1 + 1,5 + 
+ 0,875), zatem ma obowiązek tworzyć zfśs w 2017 r.

W liczbie zatrudnionych uwzględnia się także pracowników przebywających na urlopach 
związanych z rodzicielstwem (macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych) oraz bez-
płatnych, ponieważ stosunek pracy z tymi osobami trwa. Należy pomijać chałupników (pra-
ca nakładcza), pracowników tymczasowych (przez pracodawców użytkowników), a także 
osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, np. zlecenia, o dzieło, ponieważ nie są pracowni-
kami w rozumieniu Kodeksu pracy.

KROK 2. Rozważ, czy w 2017 r. chcesz tworzyć zfśs i wypłacać świadczenia urlopowe
Zarówno pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu 

na pełne etaty, jak i pracodawcy zatrudniający mniej pracowników mogą odstąpić 
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od tworzenia zfśs i wypłacania świadczeń urlopowych. Muszą jednak dopełnić pew-
nych formalności. Pracodawca nie może bowiem jednostronnie zrezygnować z tych 
obowiązków.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty mogą zde-
cydować o nietworzeniu funduszu na określony czas bądź bezterminowo lub o dokonaniu 
niższych odpisów niż ustawowe przez wprowadzenie zmian w przepisach wewnątrzzakłado-
wych – w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Na zmianę układu zbioro-
wego lub regulaminu wynagradzania musi wyrazić zgodę zakładowa organizacja związkowa, 
jeśli taka działa u pracodawcy, a w przypadku jej braku pracodawca posiadający regulamin 
wynagradzania musi porozumieć się w tej sprawie z załogą i uzyskać pisemną akceptację jej 
przedstawiciela. W przeciwnym razie decyzja o odstąpieniu od tworzenia zfśs czy o zmniej-
szeniu odpisów nie będzie mogła wejść w życie.

Mniejsi pracodawcy, zatrudniający na 1 stycznia 2017 r. co najmniej 20 pracowników, 
a więc bez przeliczenia na pełne etaty, u których obowiązuje układ zbiorowy pracy lub re-
gulamin wynagradzania, mogą odstąpić od tworzenia zfśs lub od wypłaty świadczeń urlo-
powych również przez zmianę postanowień zawartych w tych przepisach i po uprzednim 
uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników.

Natomiast pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników na 1 stycznia 2017 r., któ-
rzy nie mają regulaminu wynagradzania, mogą podjąć decyzję o nietworzeniu funduszu lub 
niewypłacaniu świadczeń urlopowych samodzielnie, bez konsultacji z załogą. Muszą jednak 
powiadomić o niej pracowników do końca stycznia 2017 r. w dowolny sposób przyjęty w fir-
mie, np. przez wywieszenie pisma na tablicy ogłoszeń, przesłanie e-mailem lub przez wrę-
czenie każdemu pracownikowi pisma z taką informacją.

Przykład	
Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne zatrudnia 45 osób w przeliczeniu na pełne 
etaty i dotąd tworzyło zfśs. Nie działa w nim organizacja związkowa, a pracownicy nie 
są objęci układem zbiorowym pracy. Przedsiębiorstwo chce zrezygnować z tworze-
nia zfśs od 1 stycznia 2017 r. Wobec tego do posiadanego regulaminu wynagradzania 
powinno wprowadzić aneksem zapis o nietworzeniu zfśs od tej daty i podać treść do-
kumentu do wiadomości pracowników 16 grudnia 2016 r. (zmiana wchodzi w życie po 
upływie 2 tygodni od podania do wiadomości pracowników). Wcześniej jednak musi 
otrzymać na piśmie zgodę reprezentanta pracowników na takie działanie. Oznacza 
to, że postanowienie o nietworzeniu funduszu musi być zaakceptowane przez obie 
strony. Jeśli przedstawiciel załogi nie wyrazi zgody, przedsiębiorstwo ma obowiązek 
utworzyć zfśs w 2017 r. 

Ustawa o zfśs pomija kwestię ewentualnych konsekwencji za niepowiadomienie pracow-
ników o nietworzeniu zfśs/wypłacie świadczeń urlopowych lub przekroczenia styczniowego 
terminu. Ponieważ orzecznictwo w tym zakresie nie jest zgodne (wyrok NSA z 1 marca 2007 r., 
I OSK 814/06, wyrok SO w Warszawie z 11 września 2008 r., XII Pa 161/08), najlepiej, aby pra-
codawcy, którzy mogą wybrać między prowadzeniem działalności socjalnej a wypłacaniem 



25

MONITOR PPiU nr 24(312) 20 grudnia 2016 r.
IFK

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 24(312)
IFK

ZAkłAdowY fuNduSZ śwIAdCZEń SoCjAlNYCh 

świadczeń urlopowych lub w ogóle mogą zrezygnować z ich przyznawania, dotrzymali ter-
minu na powiadomienie o tym pracowników do 31 stycznia 2017 r. 

KROK 3. Jeżeli zdecydowałeś o tworzeniu zfśs w 2017 r., opracuj regulamin przyzna-
wania świadczeń z funduszu 

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zfśs oraz zasady prze-
znaczania środków funduszu socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjal-
nej pracodawca określa w regulaminie ustalanym w porozumieniu ze związkami zawodowy-
mi. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin 
z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. 

KROK 4. Ustal wysokość odpisów na zfśs, uwzględniając stan zatrudnienia i zapisy re-
gulaminu funduszu

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowe-
go, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Podstawę naliczania tego 
odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych 
u pracodawcy, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze cza-
su pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Pracodawca, w zależności od sytuacji 
kadrowej w zakładzie pracy, może skorzystać z 3 metod ustalania przeciętnego zatrudnienia: 
■■ metody średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, 
■■ metody uproszczonej – na podstawie sumy dwóch stanów dziennych (w pierwszym i ostat-

nim dniu miesiąca) podzielonej przez 2 lub 
■■ metody średniej chronologicznej, obliczanej na podstawie sumy połowy stanu dziennego w pierw-

szym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca podzielonej przez 2. 

Pracodawca może zwiększyć odpis na zfśs lub fundusz dokonując dodatkowych (nie-
obowiązkowych) naliczeń. 

Maksymalna wysokość odpisów podstawowych i zwiększeń zfśs w 2017 r.

Rodzaj odpisu
(zwiększenia)

Wysokość odpisu 
(zwiększenia)

1 2

podstawowy (37,5% Pwm*) 1185,66 zł

zwiększony (50% Pwm)
(praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze) 1580,89 zł

na pracowników młodocianych:
– I rok nauki (5% Pwm)
– II rok nauki (6% Pwm)
– III rok nauki (7% Pwm)

158,09 zł
189,71 zł
221,32 zł

zwiększenie odpisu na każdego pracownika
niepełnosprawnego (6,25% Pwm) 197,61 zł
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1 2

zwiększenie funduszu na emeryta/rencistę, nad którymi pracodawca 
sprawuje opiekę socjalną (6,25% Pwm) 197,61 zł

u pracodawców, którzy utworzyli żłobek lub klub dziecięcy – zwiększenie 
funduszu na każdego pracownika (7,5% Pwm) pod warunkiem przeznacze-
nia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 237,13 zł

* Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez 
Prezesa GUS (3161,77 zł), stanowiące podstawę naliczenia odpisu na zfśs.

KROK 5. Odpisy na zfśs za 2017 r. przekaż na rachunek funduszu 
Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na 2017 r. pracodawca prze-

kazuje na wyodrębniony rachunek bankowy zfśs. W terminie:
■■ do 31 maja 2017 r. przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów 

podstawowych,
■■ do 30 września 2017 r. przekazuje pozostałą kwotę odpisów podstawowych i ewentualne 

zwiększenia.

KROK 6. Skoryguj odpisy na zfśs według rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych w 2017 r. 
Na podstawie rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych w 2017 r., która najczęściej 

jest znana po zakończeniu roku, pracodawca musi ponownie ustalić wysokość odpisu na zfśs 
i porównać z odpisami, których dokonał na podstawie planowanego przeciętnego zatrudnie-
nia. Jeżeli okaże się, że kwota rzeczywistego odpisu jest większa od przekazanej na rachunek 
zfśs, należy uzupełnić środki funduszu o tę kwotę. W razie nadpłaty środków można je wyco-
fać z rachunku zfśs lub przekazać na działalność socjalną w następnym roku, jeżeli nadal bę-
dzie prowadzona. 

7.	wpłaty	na	PFroN	

7.1.	Na	czym	polega	obowiązek	pracodawcy

Pracodawcy zobowiązani do dokonywania wpłat na PFRON za 2016 r. mają obowiązek 
sporządzenia i przekazania deklaracji rocznej wpłat na fundusz – DEK-R. Są to:
■■ pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy, którzy byli zobowiązani do wpłat ze względu na nieosiąganie odpowiedniego 
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tj. 6%,
■■ państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, za-

kładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki 
organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, 
które nie osiągnęły wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%,
■■ publiczne i niepubliczne uczelnie, publiczne i niepubliczne szkoły oraz placówki opiekuń-

czo-wychowawcze i resocjalizacyjne, które nie osiągnęły wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w wysokości 2%.
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Do złożenia rocznej deklaracji zobowiązane są także inne podmioty, które były usta-
wowo zmuszone do dokonywania wpłat na PFRON ze względu na szczególne okolicz-
ności, m.in.:
■■ pracodawcy, którzy nie wydzielili lub nie zorganizowali w przepisanym terminie stanowiska 

pracy dla zatrudnionej osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 
utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku;
■■ zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej, np. w przypadku wydat-

kowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnie z przepisami lub w razie nie-
przekazania niewykorzystanych środków takiego funduszu na wyodrębniony rachunek 
bankowy tego funduszu w określonym terminie, lub w razie likwidacji albo utraty statusu 
zakładu aktywności zawodowej, w przypadku nieuzyskania statusu zakładu aktywności 
zawodowej przez nowego organizatora, który przejął prowadzenie zakładu aktywności 
zawodowej, w przypadku wydatkowania środków funduszu rehabilitacji niezgodnie z ich 
przeznaczeniem;
■■ pracodawcy mający status sprzedających produkcję lub usługi, z tytułu których nabywcy 

przysługuje obniżenie wpłat na PFRON, jeżeli nie dopełnili swoich obowiązków informa-
cyjno-ewidencyjnych względem nabywcy lub PFRON, np. naruszyli termin wystawienia 
informacji o kwocie obniżenia.

Deklaracja roczna wpłat dokumentuje i podsumowuje przebieg obowiązku i dokonywania 
wpłat na PFRON za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego, czyli od stycznia 
do grudnia 2016 r. Deklarację za 2016 r. należy złożyć do 20 stycznia 2017 r. 

7.2.	Instrukcja	postępowania	w	zakresie	rozliczania	wpłat	na	PFroN

Prawidłowe wypełnienie obowiązków dotyczących rozliczenia wpłat na PFRON – poza 
znajomością przepisów – wymaga podjęcia następujących działań:

KROK 1. Przygotuj deklaracje, na podstawie których były dokonywane wpłaty na PFRON 
za 2016 r.

Wysokość zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON wynika z deklaracji miesięcznych wpłat 
DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b oraz deklaracji wpłat DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W przesłanych do 
Funduszu za 2016 r. (wpłaty dokonane od lutego 2016 r. do stycznia 2017 r.). W przypadku 
składania korekt deklaracji za okresy w 2016 r. należy uwzględnić ostatnią składaną deklara-
cję i wysokość wynikającej z niej wpłaty przekazanej do PFRON.

Jeżeli w danym miesiącu 2016 r. pracodawca nie był zobowiązany do wpłat, np. ze wzglę-
du na nieosiąganie wymaganego stanu zatrudnienia pracowników (25 pracowników w prze-
liczeniu na pełne etaty), również musi dysponować taką informacją.

KROK 2. Wypełnij deklarację roczną wpłat (DEK-R)
Na podstawie przekazanych do PFRON deklaracji miesięcznych wpłat i deklaracji wpłat 

należy wypełnić deklarację roczną wpłat na Fundusz. 
Deklaracja roczna wpłat składa się z 5 części (działy A–E). 
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Dane wskazane w części A wypełniają się automatycznie. Jeśli deklarację roczną praco-
dawca składa po raz pierwszy lub wystąpiły zmiany w danych ewidencyjnych, adresowych 
lub telefonicznych płatnika, należy dołączyć dodatkową deklarację DEK-Z. 

Część B pracodawca wypełnia samodzielnie, podając okres sprawozdawczy (rok), za któ-
ry jest sporządzana deklaracja (2016), oraz zaznaczając, czy jest to formularz złożony za ten 
rok po raz pierwszy czy kolejny – wówczas należy oznaczyć go jako korygujący.

W części C pracodawca zaznacza, jakie miał obowiązki sprawozdawcze w poszczegól-
nych miesiącach 2016 r., a więc jakie składał deklaracje miesięczne (np. DEK-I-0, DEK-I-a) 
oraz deklaracje wpłat (DEK-II-a, DEK-II-b). Zaznacza również, za które miesiące nie składał 
deklaracji ze względu na niepodleganie obowiązkowi wpłat. 

Część D jest właściwym rozliczeniem rocznym. W tej części należy podać sumę kwot do 
zapłaty, które pracodawca był zobowiązany wykazać w deklaracjach miesięcznych, i wpłat, 
za okresy od stycznia do grudnia 2016 r., oraz sumę dokonanych wpłat (od lutego 2016 r. do 
stycznia 2017 r.), czyli kwotę wpłaconą z kwot należnych. Jeżeli sumy te nie są równe, formu-
larz wykaże w odpowiednim miejscu nadpłatę lub kwotę należną do zapłaty (odpowiednio 
poz. 162 lub poz. 163 DEK-R). Jeśli wystąpi niedopłata, zaległość należy uregulować z od-
setkami, z kolei nadpłata zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych należno-
ści z tytułu wpłat. W razie braku obowiązku dokonywania wpłat za przyszłe okresy nadpłata 
może zostać zwrócona pracodawcy na jego wniosek.

Część E to puste pole przeznaczone na ewentualne uwagi czy wyjaśnienia pracodawcy.
Deklarację kończy podanie daty jej wypełnienia i podpis pracodawcy lub osoby upoważ-

nionej, przy czym te pozycje wypełniają się automatycznie. 

KROK 3. Prześlij deklarację przez teletransmisję danych ze strony PFRON
Deklarację roczną wpłat składa się przez teletransmisję danych w formie dokumentu elek-

tronicznego, który należy wypełnić na stronie internetowej PFRON po uprzednim zalogowa-
niu użytkownika do systemu e-PFRON2.

	PodStawa	PrawNa:
■● art. 2 pkt 2, art. 3–5, art. 6 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. 

z 2016 r., poz. 800

■● art. 17 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – w dniu od-
dania niniejszego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na rozpatrzenie przez Senat

■● art. 21, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1 i ust. 3b, art. 33 ust. 4a–4a2, art. 49 ust. 1–2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1336

■● § 1 ust. 7 i załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz – Dz.U. z 2016 r., poz. 956

Izabela	Nowacka –  ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i roz-
liczaniem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych
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8.	deklaracje	i	informacje	roczne	PIt	

8.1.		deklaracja	roczna	o	pobranych	zaliczkach	na	podatek	dochodowy	(PIt-4r)		
i	deklaracja	roczna	o	zryczałtowanym	podatku	dochodowym	(PIt-8ar)

8.1.1. Na czym polega obowiązek pracodawcy

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, które były zobowiązane do obliczania i pobierania w 2016 r. zaliczek na podatek do-
chodowy od przychodów m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, a także od świad-
czeń z działalności wykonywanej osobiście, np. umów zlecenia, o dzieło, muszą dokonać 
podsumowania pobranych w 2016 r. podatków w rozliczeniu rocznym PIT-4R.

Natomiast deklarację roczną PIT-8AR będą składać płatnicy podatku zryczałtowanego 
m.in. od świadczeń wypłaconych emerytom lub rencistom w związku z łączącym ich uprzed-
nio z zakładem pracy stosunkiem pracy lub stosunkiem pokrewnym, w tym od związków za-
wodowych, od należności z tytułu umów zlecenia czy o dzieło, jeżeli kwota należności okre-
ślona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekraczała 200 zł. 

8.1.2. Instrukcja sporządzania rocznego rozliczenia podatku

Prawidłowe wypełnienie obowiązków dotyczących sporządzenia rocznego rozliczenia po-
datku – poza znajomością przepisów – wymaga podjęcia następujących działań:

KROK 1. Sprawdź, czy w 2016 r. były obliczane zaliczki na podatek dochodowy (poda-
tek zryczałtowany) 

Jeżeli pracodawca w 2016 r. dokonywał wypłaty świadczeń, np. ze stosunku pracy, z dzia-
łalności wykonywanej osobiście, w tym od przychodów z umów zlecenia i o dzieło, miał obo-
wiązek naliczać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to istotne nawet 
wtedy, gdy w ostatecznym rozliczeniu przychodu podatek wynosił zero (w wyniku obniżenia 
składki zdrowotnej do wysokości podatku). Należy przyjąć, że we wskazanych sytuacjach 
płatnik składa zerowy PIT-4R. Część organów podatkowych odeszła bowiem od stanowiska 
zawartego w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 listopa-
da 2011 r. (IPPB2/415-731/11-4/AK), w której stwierdzono, że brak fizycznej wpłaty zaliczek 
zwalnia z obowiązku składania PIT-4R. 

Płatnik podatku zryczałtowanego oblicza ten podatek bezpośrednio od przychodu, bez 
pomniejszania go o koszty uzyskania i bez obniżania zryczałtowanego podatku o składkę 
zdrowotną (7,75% podstawy wymiaru). W przypadku niewystąpienia przychodu objętego tym 
podatkiem płatnik nie składa zerowego rozliczenia PIT-8AR.

KROK 2. Wykaż w rozliczeniu rocznym należne zaliczki na podatek (podatek zryczał-
towany)

Zaliczki należne to te, które płatnik obliczył od dochodu i był zobowiązany do ich przeka-
zania urzędowi skarbowemu. W przypadku niedokonania wpłaty całej kwoty pobranego po-
datku różnicę należy wyjaśnić w poz. 169 (wyjaśnienie dotyczące wpłaty) PIT-4R.
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Kwoty zryczałtowanego podatku w zakresie należności zagranicznych wykazuje się 
w PIT-8AR z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli płatnikowi przysługiwało wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku docho-
dowego za poszczególne miesiące (0,3% kwoty pobranych podatków), kwota tego wynagrodzenia 
pomniejsza zaliczki na podatek dochodowy (podatek zryczałtowany) (art. 28 Ordynacji podatkowej).

KROK 3. Sprawdź, w jakiej formie możesz złożyć rozliczenie roczne podatku 
Możliwość złożenia w urzędzie skarbowym PIT-4R i PIT-8AR w formie papierowej została 

przewidziana dla płatników, którzy są zobowiązani złożyć tę deklarację za 2016 r. za nie wię-
cej niż 5 podatników i jednocześnie deklaracji tych w ich imieniu oraz na ich rzecz nie skła-
dają biura rachunkowe (wówczas podmioty te, bez względu na liczbę osób, za jakie muszą 
złożyć rozliczenie roczne, przekazują je w formie elektronicznej). Wybór formy składania PIT-
-4R i PIT-8AR (papierowa czy elektroniczna) nie ma wpływu na datę złożenia tych formularzy 
w urzędzie skarbowym. Należy to zrobić do 31 stycznia 2017 r. 

8.2.		Informacja	o	dochodach	oraz	o	pobranych	zaliczkach	na	podatek	
dochodowy	(PIt-11)

 8.2.1. Na czym polega obowiązek pracodawcy
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-

nej, które były zobowiązane do obliczania i pobierania w 2016 r. zaliczek na podatek dochodowy od 
przychodów m.in. pracowników, zleceniobiorców i wykonawców umowy o dzieło, mają obowiązek 
wystawić tym osobom szczegółową informację o uzyskanych przez nie przychodach, naliczonych 
kosztach uzyskania przychodów, pobranym podatku oraz odliczeniach z tytułu składek na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne (PIT-11). W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia 
o zobowiązaniu płatnika do dokonania rocznego obliczenia podatku należy wydać podatniko-
wi PIT-40 (roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika) zamiast PIT-11. 

8.2.2. Sporządzanie informacji PIT-11

Prawidłowe wypełnienie obowiązków dotyczących sporządzenia informacji PIT-11 (PIT-40) 
– poza znajomością przepisów – wymaga podjęcia następujących działań:

KROK 1. Sprawdź, czy pracownik złożył PIT-12 
Złożenie przez pracownika oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia po-

datku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-12) 
w terminie do 10 stycznia 2017 r. (organy podatkowe akceptują ważność oświadczenia zło-
żonego najpóźniej w tym dniu) zobowiązuje płatnika do dokonania za taką osobę rozliczenia 
podatkowego za 2016 r. na formularzu PIT-40. Płatnik nie ma prawa do weryfikacji prawdziwo-
ści PIT-12 złożonego przez pracownika. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi podatnik. 

KROK 2. Sprawdź, czy w 2016 r. pobrałeś zryczałtowany podatek dochodowy
Częstym błędem jest wykazanie podatku zryczałtowanego w PIT-11. Dotyczy to sytuacji, 

gdy m.in. z umowy zlecenia i o dzieło kwota należności określona w tych umowach zawartych 
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z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Nie należy sumować war-
tości takich umów. Ustalając, czy istnieje obowiązek pobrania 18% ryczałtu, należy obliczyć 
całą wartość każdej umowy odrębnie. W przypadku obowiązku pobrania ryczałtu należy wy-
pełnić wyłącznie deklarację roczną PIT-8AR. 

KROK 3. W kwocie przychodów w PIT-11 (PIT-40) nie wykazuj przychodów zwolnionych 
z podatku

W części E. PIT-11 (w części F. PIT-40) nie należy wykazywać przychodów, od których nie 
istniał obowiązek naliczenia podatku. Nie dotyczy to jednak dochodów zwolnionych z podat-
ku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzyna-
rodowych, które należy wykazać w tej informacji.

KROK 4. Nie wykazuj w PIT-11 (PIT-40) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowot-
ne, których podstawę wymiaru stanowił dochód (przychód) zwolniony z podatku

W części E. PIT-11 (w części G. PIT-40) nie należy wykazywać składek na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowił do-
chód (przychód) zwolniony z podatku, np. wartość opłaconego przez pracodawcę zakwatero-
wania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. W przypadku 
składek zagranicznych dotyczy to tych składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód 
(przychód) zwolniony z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

KROK 5. Sprawdź, w jakiej formie możesz złożyć PIT-11 (PIT-40)
Możliwość złożenia PIT-11 (PIT-40) w urzędzie skarbowym w formie papierowej została 

przewidziana dla płatników, którzy są zobowiązani złożyć tę informację za 2016 r. za nie wię-
cej niż 5 podatników i jednocześnie informacji tych w ich imieniu i na ich rzecz nie składają 
biura rachunkowe (wówczas podmioty te, bez względu na liczbę osób, za jakie muszą zło-
żyć PIT-11 lub PIT-40, przekazują je w formie elektronicznej). Wybór formy składania PIT-11 
(PIT40) (papierowa lub elektroniczna) ma wpływ na datę złożenia tych formularzy w urzę-
dzie skarbowym. W przypadku składania PIT-11 (PIT-40) w formie papierowej termin upływa 
31 stycznia 2017 r., a w formie elektronicznej – 28 lutego 2017 r. 

8.3.		Informacja	o	przychodach	z	innych	źródeł	oraz	niektórych	dochodach	
z	kapitałów	pieniężnych	(PIt-8C)

8.3.1. Na czym polega obowiązek złożenia informacji

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki or-
ganizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 
wypłaty należności lub świadczeń z innych źródeł, np. zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego dla osób niebędących pracownikami, alimentów, stypendiów oraz przychodów 
uzyskanych z papierów wartościowych, udziałów, z pochodnych instrumentów finansowych, 
od których nie są zobowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku 
dochodowego, wystawiają tym osobom informację PIT-8C.
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8.3.2. Sporządzanie informacji PIT-8C

Prawidłowe wypełnienie obowiązków dotyczących sporządzenia informacji PIT-8C – poza 
znajomością przepisów – wymaga podjęcia następujących działań:

KROK 1. Sprawdź, czy w 2016 r. wypłacono przychody z innych źródeł 
W informacji PIT-8C nie należy wykazywać przychodów związanych ze stosunkiem pracy, 

które są wykazywane w PIT-11, np. z tytułu zasiłku chorobowego. Jeżeli jednak zasiłek ten 
został wypłacony zleceniobiorcy, powinien zostać podany w informacji PIT-8C. 

KROK 2. Sprawdź, w jakiej formie możesz złożyć PIT-8C
Możliwość złożenia PIT-8C w urzędzie skarbowym w formie papierowej została przewidziana 

dla płatników, którzy są zobowiązani złożyć tę informację za 2016 r. za nie więcej niż 5 podatni-
ków i jednocześnie informacji tych w ich imieniu i na ich rzecz nie składają biura rachunkowe 
(wówczas podmioty te, bez względu na liczbę osób, za jakie muszą złożyć PIT-8C, przekazują je 
w formie elektronicznej). Wybór formy składania PIT-8C (papierowa czy elektroniczna) ma wpływ 
na datę złożenia tych formularzy w urzędzie skarbowym. W przypadku składania PIT-8C w for-
mie papierowej termin upływa 31 stycznia 2017 r., a w formie elektronicznej – 28 lutego 2017 r. 

PodStawa	PrawNa:
■● art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1, ust. 3, art. 42 ust. 1a, art. 42a, art. 42e ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1933

■● art. 28, art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; ost.zm. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1579

■● § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 grudnia 2015 r. sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów po-
bierających podatki na rzecz budżetu państwa – Dz.U. z 2015 r., poz. 2154

tomasz	król	–  konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodar-
czym i podatkowym, trener, autor publikacji fachowych

9.		roczne	ograniczenie	podstawy	wymiaru	składek		
na	ubezpieczenia	emerytalne	i	rentowe

9.1.	Na	czym	polega	zmiana

Przepisy ubezpieczeniowe ustanawiają zasadę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego składki te w danym roku ka-
lendarzowym nie są już opłacane. Limit ten odpowiada kwocie 30-krotności prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalenda-
rzowy, określonego w ustawie budżetowej albo ustawie o prowizorium budżetowym (lub ich 
projektach – jeżeli właściwe ustawy nie zostały uchwalone). Po osiągnięciu wspomnianego 
pułapu (limitu) pracodawca do końca roku, w którym do tego doszło, zaprzestaje pobierania 
i odprowadzania składek emerytalno-rentowych. W 2016 r. limit 30-krotności wynosi 121 650 zł. 
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roCZNE ogrANICZENIE podSTAwY wYMIAru SkłAdEk  
NA ubEZpIECZENIA EMErYTAlNE I rENTowE

W 2017 r. podwyższeniu ulegnie prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w gospodarce narodowej. Jak wynika z art. 26 projektu ustawy budżetowej na rok 2017 r., ma ono 
wynieść 4263 zł (druk sejmowy nr 881). Oznacza to, że roczne ograniczenie podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. będzie wynosić 127 890 zł (30 x 4263 zł).

Ustalając kwotę rocznej podstawy wymiaru składek, która podlega omawianemu limitowi, 
uwzględnia się przychód osoby ubezpieczonej (pracownika, zleceniobiorcy, nakładcy) podle-
gający oskładkowaniu, uzyskany w danym roku, liczony narastająco począwszy od 1 stycznia. 

9.2.	Stosowanie	przepisów	w	okresie	przejściowym	

W zakresie podniesienia limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
nie są przewidziane przepisy przejściowe. Zatem do 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa kwota gra-
niczna rocznej podstawy wymiaru składek, którą płatnicy muszą uwzględniać do 31 grudnia 2017 r.

W okresie przejściowym, na przełomie 2016 i 2017 r., decydująca o zaliczeniu przychodu 
do poprzedniego lub nowego roku kalendarzowego jest data dokonania wypłaty ubezpie-
czonemu, nie zaś okres, za który wypłata jest należna.

Przykład
Pracodawca wypłaca pracownikom wynagrodzenie za dany miesiąc 10. dnia następnego 
miesiąca. W tej sytuacji do zsumowanej, rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe w 2017 r. płatnik powinien wliczyć kwotę wynagrodzenia na-
leżnego za grudzień 2016 r., którą zatrudniony otrzymał w styczniu 2017 r. 

9.3.	Przygotowanie	do	zmiany

W związku ze zmianą rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe należy postąpić w następujący sposób:

KROK 1. Przypomnij zatrudnionym osobom o konieczności informowania pracodawcy 
o osiąganiu oskładkowanych przychodów z innych źródeł. Zweryfikuj aktualność złożonych 
wcześniej oświadczeń osób zatrudnionych.

Wzór oświadczenia pracownika o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek

Maria Nowak  Poznań, 31 grudnia 2016 r.
ul. Lawendowa 135 
62-134 Poznań 

Agnieszka Mikołajska 
Kancelaria Notarialna 
ul. Młyńska 15/8 
60-159 Poznań 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym informuję, że suma przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, uzyskiwanego we wszystkich miejscach mojego zatrudnienia, w grud-
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niu 2016 r. przekroczyła kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe (tzw. 30-krotność). 
W związku z tym zwracam się z prośbą o naliczenie składek na te ubezpieczenia za grudzień 
2016 r. od kwoty brakującej do osiągnięcia górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek, 
tj. od 3695 zł. 

Maria Nowak

Wzór oświadczenia nowo przyjętego pracownika

Antoni Pawłowski                                                                                             Kościan, 6 lutego 2017 r. 
ul. Wrocławska 13/4 
64-001 Kościan 

Szkoła Języków Obcych 
„POLIGLOTA” 
ul. Jantarowa 12 
64-105 Leszno 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym informuję, że do 31 stycznia 2017 r. podlegałem ubezpieczeniom emerytalnemu i ren-
towym z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Przychód osiągnięty z tego tytułu 
i stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przekroczył 
rocznej podstawy wymiaru tych składek. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż roczne ograniczenie podstawy wy-
miaru składek w 2017 r. wynosi 127 890 zł. W związku z tym zobowiązuję się  do poinformowa-
nia pracodawcy, jeśli mój przychód stanowiący podstawę wymiaru składek przekroczy tę kwotę. 

Antoni Pawłowski 

Jeżeli ubezpieczony poda w oświadczeniu informacje niezgodne ze stanem faktycznym, 
co spowoduje powstanie zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, będzie miał obowiązek spłacić to zadłużenie (§ 10 rozporządzenia w sprawie szczegó-
łowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). 
Natomiast obowiązkiem płatnika jest złożenie za ten okres dokumentów korygujących i wy-
kazanie prawidłowej podstawy wymiaru składek.

KROK 2. Upewnij się, czy w komputerowych systemach kadrowo-płacowych, użytkowa-
nych przez płatnika do rozliczania wynagrodzeń, został wprowadzony nowy limit składek 
ZUS na 2017 r.

KROK 3. Dopilnuj, by osoby, których przychody w 2016 r. przekroczyły 30-krotność prog-
nozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, od stycznia 2017 r. znów miały na-
liczane składki emerytalną i rentową (aż do osiągnięcia kwoty ograniczenia, tj. 127 890 zł).
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SkłAdkI ZuS ZA prACowNIków oddElEgowANYCh  
do prACY ZA grANICą

10.		Składki	zUS	za	pracowników	oddelegowanych	do	pracy		
za	granicą

10.1.	Na	czym	polegają	zmiany

Od 1 października 2016 r. podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób 
oddelegowanych z Polski do pracy za granicą, osiągających przychód niższy od progno-
zowanej przeciętnej miesięcznej płacy w gospodarce narodowej, ustalonej na dany rok, 
stanowią faktycznie uzyskiwane zarobki. Natomiast ubezpieczeni uzyskujący przychód po-
wyżej poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej nadal korzystają ze 
zwolnienia składkowego polegającego na obniżeniu podstawy wymiaru składek o równo-
wartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy 
dzień pobytu, określonej dla pracowników sfery budżetowej. W stosunku do takich ubez-
pieczonych podstawa oskładkowania nie może być jednak niższa od obowiązującej w da-
nym roku kwoty przeciętnej płacy w gospodarce narodowej, którą w 2017 r. ustanowiono 
na poziomie 4263 zł.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników oddelegowanych 

Miesięczny przychód 
z uwzględnieniem wartości 

diet

Miesięczny przychód 
po pomniejszeniu 

o wartość diet
Podstawa wymiaru składek

niższy lub równy 4263 zł* niższy lub równy 
4263 zł

kwota faktycznie uzyskanego przychodu, 
bez pomniejszania o wartość diet

wyższy niż 4263 zł niższy lub równy 
4263 zł

4263 zł (kwota przychodu po 
pomniejszeniu o wartość diet do kwoty 
dolnego ograniczenia)

wyższy niż 4263 zł wyższy niż 4263 zł kwota faktycznie uzyskanego przychodu 
po pomniejszeniu o pełną wartość diet

* Kwota na 2017 r. ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 r.

Jak wynika z wyjaśnień zamieszczonych na stronie internetowej ZUS:
■■ przy porównywaniu do ww. kwoty przeciętnego wynagrodzenia nie ma podstaw praw-

nych do proporcjonalnego zmniejszania tej kwoty odpowiednio do okresu przeby-
wania za granicą, w przypadku pracownika, który pracował za granicą przez część 
miesiąca (porównania należy dokonywać zawsze do pełnej kwoty przeciętnego 
wynagrodzenia),
■■ przez przychód pracownika należy rozumieć wszystkie wypłaty stanowiące podstawę wy-

miaru składek, dokonane lub postawione do dyspozycji ubezpieczonego od pierwszego 
do ostatniego dnia danego miesiąca, bez względu na okres, za jaki przysługują.
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Przykład
Pracownik polskiego przedsiębiorstwa wykonywał pracę w Polsce od 2 do 12 stycznia 
2017 r., a od 13 do 31 stycznia 2017 r. wykonywał pracę w Niemczech w ramach odde-
legowania. Jego styczniowy przychód wyniósł (przy założeniu, że do przeliczeń zasto-
sowano kurs euro = 4,43 zł):
■■ za pracę w Polsce – 1000 zł,
■■ za pracę za granicą – 1500 euro (6645 zł).

W tej sytuacji uzyskany przez pracownika przychód (1000 zł + 6645 zł = 7645 zł) jest wyż-
szy niż kwota przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w 2017 r. 
(4263 zł), a zatem płatnik powinien zastosować pomniejszenie o diety za delegację do 
Niemiec za każdy dzień pobytu za granicą:
■■ 19 dni x 49 euro = 931 euro, 
■■ 931 euro x 4,43 zł = 4124,33 zł (równowartość diet),
■■ 7645 zł – 4124,33 zł = 3520,67 zł.

Ustalona kwota po pomniejszeniu jest niższa od prognozowanego przeciętnego wy-
nagrodzenia miesięcznego (4263 zł), a zatem podstawa wymiaru składek za styczeń 
powinna wynieść 4263 zł (kwota „dolnego” ograniczenia podstawy wymiaru składek).

10.2.	Stosowanie	przepisów	w	okresie	przejściowym

Przepisy nie zawierają regulacji przejściowych w odniesieniu do minimalnej wysokości pod-
stawy wymiaru składek ZUS osób wykonujących pracę poza terytorium Polski dla polskich 
pracodawców.

W okresie przejściowym, na przełomie roku 2016 i 2017, pracodawcy opłacający składki 
do ZUS za oddelegowanych pracowników muszą porównywać ich przychody z prognozo-
wanym przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym obowiązującym w miesiącu, w którym 
dokonano wypłaty przychodu. 

Przykład
Spółka z o.o. wypłaci oddelegowanemu pracownikowi wynagrodzenie należne za 
grudzień 2016 r. na początku stycznia 2017 r. W tym przypadku, ustalając podstawę 
jego składek ZUS, w celu ustalenia prawidłowej podstawy oskładkowania spółka po-
winna stosować kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w 2017 r., czyli 4263 zł.

10.3.	Przygotowanie	do	zmiany

W związku ze zmianą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób od-
delegowanych z Polski do pracy za granicą należy postąpić w następujący sposób: 

KROK 1. Zaktualizuj w systemach komputerowych rozliczających wynagrodzenia kwotę 
minimalnej podstawy składek osób oddelegowanych.

KROK 2. Dostosuj algorytmy wyliczeniowe używanego oprogramowania do wyjaśnień ZUS 
negujących możliwość proporcjonalnego obniżania minimalnej podstawy wymiaru składek 
pracownika w razie wykonywania pracy za granicą tylko przez część miesiąca.
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uSTAlANIE obowIąZku opłACANIA SkłAdkI  
NA fuNduSZ prACY ZA ubEZpIECZoNEgo

11.		Ustalanie	obowiązku	opłacania	składki	na	Fundusz	Pracy		
za	ubezpieczonego

11.1.	Na	czym	polegają	zmiany

Od 1 stycznia 2017 r. wysokość pensji każdego pracownika pełnoetatowego, także w okre-
sie jego pierwszego roku pracy zawodowej, nie może być niższa niż 100% ustawowego mi-
nimum płacowego – w 2017 r. wynosi ono 2000 zł brutto. 

Składkę na Fundusz Pracy opłaca się:
■■ za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
■■ od kwot podlegających ubezpieczeniom społecznym (bez stosowania rocznego ogra-

niczenia do 30-krotności), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej 
minimalne wynagrodzenie za pracę.

W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. kwota 2000 zł będzie decydująca dla ustalenia obo-
wiązku odprowadzania składki na FP. Składka ta będzie należna za ubezpieczonego, który 
w przeliczeniu na okres miesiąca uzyskał oskładkowany przychód w wysokości nie mniej-
szej niż 2000 zł (z uwzględnieniem pozostałych ustawowych warunków, jak np. kryterium 
wieku osoby ubezpieczonej, stosowanie zwolnienia ze składki na FP za osoby powracające 
do pracy z urlopów macierzyńskich lub rodzicielskich itd.). 

Istotną kwestią przy wywiązywaniu się z obowiązku prawidłowego opłacania składki na 
FP jest konieczność uwzględniania podstaw składkowych uzyskiwanych przez zatrudnio-
nego również z innych tytułów. Jeżeli zatrudniony posiada kilka tytułów do obligatoryjnych 
ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, obowiązek odprowadzania składki na FP powsta-
je wówczas, gdy suma podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym 
miesiącu odpowiada co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Należy pamiętać, że składek na FP nie opłaca się m.in. za:
■■ osoby, które osiągnęły wiek wynoszący 55 lat (w przypadku kobiet) i 60 lat (w przypadku 

mężczyzn), 
■■ pracownice i pracowników powracających z urlopów macierzyńskich, urlopów na warun-

kach urlopu macierzyńskiego, urlopów rodzicielskich lub urlopów wychowawczych (okres 
zwolnienia wynosi 36 miesięcy kalendarzowych, począwszy od pierwszego miesiąca po 
powrocie z jednego z ww. urlopów), 
■■ osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem po-

zostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (zwolnienie przysługuje 
przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę), 
■■ skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia (okres 

zwolnienia wynosi tu 12 miesięcy, liczonych począwszy od pierwszego miesiąca po za-
warciu umowy o pracę).

11.2.	Stosowanie	przepisów	w	okresie	przejściowym

Nie ma przepisów przejściowych związanych ze zmianą poziomu wynagrodzenia minimal-
nego za pracę, uwzględnianego przy ustalaniu obowiązku opłacania składki na FP.



TEMAT NA ŻYCZENIE38

MONITOR PPiU nr 24(312) 20 grudnia 2016 r.
IFK

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 24(312)
IFK

Trudności z zastosowaniem nowego wskaźnika w okresie przejściowym przełomu 2016 
i 2017 r. dotyczą płatników, u których wynagrodzenie za dany miesiąc jest wypłacane w następ-
nym miesiącu. Przy takim przesunięciu wypłat pracodawcy powinni ustalać wymóg naliczenia 
składek na FP od pensji grudniowej wypłacanej w styczniu następnego roku, odnosząc się do 
płacy minimalnej obowiązującej w miesiącu, za który przysługuje pensja. A zatem w odniesie-
niu do należności za grudzień 2016 r. płatnych w styczniu 2017 r. wskaźnikiem w celu ustalenia 
obowiązku opłacenia składki na FP jest minimalne wynagrodzenie z 2016 r., czyli kwota 1850 zł 
(lub 1480 zł – dla pracowników w pierwszym roku pracy).

Przykład
Pracodawca zatrudnia osobę na 1/2 etatu, za wynagrodzeniem w kwocie 1880 zł brut-
to. Umowa o pracę jest jedynym tytułem ubezpieczeń dla tego pracownika. W styczniu 
2017 r. pracodawca wypłacił tej osobie wynagrodzenie należne za grudzień 2016 r. Od 
styczniowej wypłaty musi być odprowadzona składka na FP, ponieważ jest ona należna 
za poprzedni miesiąc. A zatem w celu ustalenia obowiązku opłacenia składki na FP na-
leży zastosować kwotę minimalnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, czyli 1850 zł. 
Podstawa wymiaru składek przekroczyła tę kwotę, dlatego składka na FP jest należna.

11.3.	Przygotowanie	do	zmiany

Aby prawidłowo ustalić wysokość składki na FP po zmianie minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, należy postąpić w następujący sposób:

KROK 1. Zwróć się do zatrudnionych z wnioskiem o zaktualizowanie oświadczeń o wysoko-
ści uzyskiwanych przychodów z innych tytułów i/lub u innych płatników i na tej podstawie ustal, 
za które osoby (pod względem kryterium przychodowego) od 1 stycznia 2017 r. będzie należ-
na składka na FP. Płatnik zatrudniający osobę, która uzyskuje oskładkowane przychody także 
z innych tytułów (albo u innych płatników), ma prawo wymagać złożenia takich oświadczeń.

KROK 2. Sprawdź, za który okres są należne wypłaty dokonane w styczniu 2017 r., aby 
prawidłowo ustalić kwotę minimalnego wynagrodzenia odpowiednią do ustalenia obowiązku 
opłacenia składki na FP (minimalna płaca za 2016 r. lub za 2017 r.).

KROK 3. Zweryfikuj, którzy ubezpieczeni kończą w 2017 r. wiek 55 dla kobiet i 60 lat dla 
mężczyzn, ponieważ w związku z tym ustaje obowiązek opłacania za nich składek na FP.

12.		oskładkowanie	umów	zlecenia	w	zbiegu	tytułów	do	ubezpieczeń
12.1.	Na	czym	polegają	zmiany

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, którego łączna podstawa wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
zasadniczo podlega ww. ubezpieczeniom obligatoryjnie również z innych tytułów (w tym z tytułu 
innych umów zlecenia). Oznacza to, że osoba realizująca jednocześnie dwie lub więcej niż dwie 
umowy zlecenia musi być objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z każdej z umów do 
czasu, aż łączna podstawa wymiaru składek osiągnie poziom: w 2016 r. – 1850 zł, w 2017 r. – 2000 zł. 
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oSkłAdkowANIE uMów ZlECENIA  
w ZbIEgu TYTułów do ubEZpIECZEń

12.2.	Stosowanie	przepisów	w	okresie	przejściowym

W zakresie podniesienia od 1 stycznia 2017 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia, decydu-
jącej o konieczności oskładkowania umów zlecenia, nie uchwalono przepisów przejściowych.

12.3.	Przygotowanie	do	zmiany

Aby prawidłowo ustalić sposób oskładkowania umów zlecenia w przypadku zbiegu tytu-
łów do ubezpieczeń, należy postąpić w następujący sposób:

KROK 1. Zweryfikuj i uaktualnij oświadczenia zleceniobiorców, którzy uzyskują oskładko-
wane przychody z innych umów zlecenia. 

Przykładowy wzór oświadczenia, jakie zleceniobiorca powinien składać płatnikowi (płat-
nikom) składek w celu prawidłowego ustalenia zakresu ubezpieczeń

Jan Kowalski
Al. Pokoju 45 m. 15
02-767 Warszawa
PESEL 76070811234

Oświadczenie zleceniobiorcy o posiadanych tytułach do ubezpieczeń

Ja, niżej podpisany JAN KOWALSKI, oświadczam, że:
1)  jestem/nie jestem* zatrudniony na podstawie umowy o pracę w …………………….......... i z tego 

tytułu osiągam/nie osiągam* przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia 
(od 1 stycznia 2017 r. – 2000 zł),

2)  przebywam/nie przebywam* na urlopie bezpłatnym/wychowawczym*
3)  jestem/nie jestem* objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu innej umo-

wy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepi-
sy o zleceniu, z której uzyskuję/nie uzyskuję* miesięcznie przychód w wysokości co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2017 r. – 2000 zł),

4)  mam/nie mam* ustalone prawo do emerytury lub renty,
5)  prowadzę/nie prowadzę* działalność pozarolniczą (gospodarczą, wolny zawód, twórczą albo 

artystyczną, publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, pla-
cówkę lub ich zespół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jako wspólnik spółki jaw-
nej, komandytowej lub partnerskiej albo wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.) i z tego tytu-
łu odprowadzam co miesiąc składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od podstawy 
wymiaru wynoszącej miesięcznie ……………… zł,

6)  jestem/nie jestem* osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,
7)  jestem/nie jestem* uczniem/studentem szkoły …………………………………………………………………... 

i nie ukończyłem 26. roku życia.

O wszelkich zmianach w zakresie danych wskazanych w niniejszym oświadczeniu zobowiązu-
ję się powiadomić Zleceniodawcę w terminie 5 dni od daty ich zaistnienia.

  Warszawa, 2 stycznia 2017 r.  Jan Kowalski
 ........................................................  ……..............................................
   (miejscowość, data)  (czytelny podpis zleceniobiorcy)
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Wniosek zleceniobiorcy o objęcie ubezpieczeniami dobrowolnymi

Ja, niżej podpisany JAN KOWALSKI:
1)  wnoszę/nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
2)  wnoszę/nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

  Warszawa, 2 stycznia 2017 r.  Jan Kowalski
 ........................................................  ……..............................................
   (miejscowość, data)  (czytelny podpis zleceniobiorcy)

* Niepotrzebne skreślić.

KROK 2. Jeżeli okaże się to konieczne – prześlij stosowne dokumenty zgłoszeniowe i wy-
rejestrowujące do ZUS.

Jeśli w 2017 r. suma podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zlecenio-
biorcy będzie miesięcznie stanowić kwotę wynoszącą co najmniej 2000 zł, to z kolejnych 
tytułów ubezpieczeniowych podlega on obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Zleceniobiorców, którzy nie uzyskują przychodu w łącznej kwocie co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia, zleceniodawca ma obowiązek zgłosić w ZUS do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego (pod pozostałymi ustawowymi warunkami).

13.	Sporządzenie	informacji	zUS	Iwa

13.1.	Na	czym	polega	obowiązek	pracodawcy

Informację ZUS IWA za 2016 r. zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy łącznie spełnia-
ją następujące warunki:
■■ byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2017 r.,
■■ w 2016 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
■■ byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2016 r.

Informację ZUS IWA za 2016 r. zobowiązani płatnicy składek muszą złożyć najpóźniej do 
31 stycznia 2017 r. 

ZUS ustali indywidualnie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolej-
ny okres składkowy (1 kwietnia 2017 r. – 30 marca 2018 r.) tym płatnikom, którzy za 3 ostatnie, 
kolejne lata kalendarzowe przesłali do ZUS informację ZUS IWA. Pozostali płatnicy składek 
będą zobowiązani ustalić ją samodzielnie.

13.2.	Przygotowanie	informacji	zUS	Iwa

KROK 1. Sprawdź, czy byłeś płatnikiem składek nieprzerwanie przez cały 2016 r. i co 
najmniej jeden dzień w styczniu 2017 r.
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 Przez „nieprzerwane zgłoszenie” należy rozumieć, że w każdym miesiącu 2016 r. i co najmniej 
jeden dzień w styczniu 2017 r. przynajmniej jedna osoba podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu. 

Przykład
Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą od 1 lutego 2016 r. W okresie od 1 lutego 
2016 r. do 31 stycznia 2017 r. zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego w każdym mie-
siącu od 36 do 42 ubezpieczonych. Spółka ta nie była płatnikiem składek na ubezpie-
czenie wypadkowe nieprzerwanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i przez 
jeden dzień stycznia 2017 r., ponieważ nie zgłaszała do tego ubezpieczenia żadnej oso-
by w styczniu 2016 r. (nie była jeszcze wówczas prowadzona działalność). Tym samym 
płatnik ten nie jest zobowiązany do złożenia informacji ZUS IWA za 2016 r.

KROK 2. Sprawdź aktualny rodzaj przeważającej działalności według PKD
W informacji ZUS IWA należy podać 5-znakowy kod rodzaju przeważającej działalności 

z zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON, aktualny na 31 grudnia 2016 r.

KROK 3. Ustal liczbę osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w 2016 r. 
Liczbę tę ustala się jako iloraz sumy osób ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu 

wypadkowemu w 2016 r. i liczby miesięcy tego roku (będzie to zawsze liczba 12, ze względu 
na wymóg nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS przez cały 2016 r.). Liczbę ubezpieczonych, 
ustaloną zgodnie z powyższym wzorem, należy zaokrąglić do jedności w górę, jeśli końców-
ka jest większa lub równa 0,5, lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5.

Przykład
Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe było płatnikiem składek na ubezpieczenie wypad-
kowe nieprzerwanie przez cały 2016 r. W poszczególnych miesiącach przedsiębiorstwo 
zgłaszało do ubezpieczenia wypadkowego następującą liczbę ubezpieczonych:

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma

Liczba ubezpieczonych 17 20 23 23 24 26 28 31 22 18 27 12 271

Liczbę ubezpieczonych należy obliczyć w następujący sposób:
■■ 271 osób ubezpieczonych : 12 miesięcy = 22,583,
■■ 22,583 po zaokrągleniu do jedności = 23.

W bloku III w polu 01 informacji ZUS IWA za 2016 r. należy wpisać liczbę 23.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu miesiąca każdą osobę uwzględnia się jako 
jednego ubezpieczonego.

Przykład
Adrianna K. wykonywała dla spółki z o.o. umowę zlecenia w okresie od 1 do 16 mar-
ca 2016 r. Z tego tytułu zgłoszona była do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, 
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w tym ubezpieczenia wypadkowego. Następnie spółka zatrudniła tę osobę na podsta-
wie umowy o pracę, od 21 marca 2016 r. Ustalając liczbę osób podlegających ubezpie-
czeniu wypadkowemu w marcu 2016 r., pracodawca powinien uwzględnić Adriannę K. 
jako jedną osobę ubezpieczoną, pomimo że ubezpieczeniu wypadkowemu podlegała 
w 2 odrębnych okresach tego miesiąca i z 2 różnych tytułów.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w 2016 r. nie należy uwzględniać osób:
■■ przez cały miesiąc przebywających na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym, 
■■ przez cały miesiąc pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego,
■■ powołanych do odbywania zasadniczej służby wojskowej.

W liczbie ubezpieczonych nie należy też uwzględniać osób, za które za dany miesiąc są roz-
liczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych.

KROK 4. Ustal liczbę ubezpieczonych poszkodowanych w wypadkach w 2016 r.
W liczbie osób poszkodowanych (w wypadkach ogółem, śmiertelnych i ciężkich) należy 

uwzględnić pracowników i inne osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu, poszko-
dowanych w wypadkach przy pracy, którzy zostali zarejestrowani w rejestrze wypadków nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2016 r. i nie później niż 31 grudnia 2016 r. (pracownicy) albo dla któ-
rych karta wypadku została sporządzona w analogicznym okresie (inni ubezpieczeni).

Przykład
Zleceniobiorca uległ wypadkowi 29 listopada 2016 r., podczas wykonywania obowiązków 
wynikających z umowy zlecenia. Karta wypadku została sporządzona w grudniu 2016 r. 
Płatnik ma obowiązek uwzględnić to zdarzenie w informacji ZUS IWA składanej za 2016 r.

Przykład
Pracownik firmy produkcyjnej uległ ciężkiemu wypadkowi przy pracy 28 grudnia 2016 r. 
Komisja powypadkowa sporządziła protokół 7 stycznia 2017 r. i tego też dnia wypadek 
został wpisany do rejestru wypadków. W przestawionej sytuacji wypadek ciężki, który 
miał miejsce u tego pracodawcy, nie powinien zostać uwzględniony w informacji ZUS 
IWA za 2016 r. – ze względu na datę wpisania zdarzenia do rejestru wypadków, która 
przypada już w 2017 r. Zdarzenie to płatnik będzie musiał uwzględnić w informacji ZUS 
IWA za 2017 r. (jeżeli będzie zobowiązany do jej złożenia).
Jeżeli w 2016 r. ani jedna osoba ubezpieczona podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu nie zo-
stała poszkodowana w wypadku przy pracy, to w polach Informacji ZUS IWA „liczba wypadków 
przy pracy ogółem” oraz „liczba wypadków przy pracy śmiertelnych i ciężkich” należy wpisać „0”.

KROK 5. Ustal liczbę pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia
W tej liczbie należy uwzględnić wyłącznie pracowników zatrudnionych w warunkach, w któ-

rych występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
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szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – według stanu na 31 grudnia 2016 r. Przy usta-
laniu liczby zatrudnionych pracodawca powinien zastosować zasady obowiązujące przy wy-
pełnianiu działu 2 sprawozdania statystycznego o warunkach pracy (Z-10).

KROK 6. Sporządź informację ZUS IWA na sformalizowanym druku, uwzględniając usta-
lone wcześniej dane

Informację ZUS IWA należy przekazać do ZUS w takiej samej formie (elektronicznej lub 
papierowej), jaka obowiązuje płatnika przy przekazywaniu dokumentów określonych prze-
pisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli płatnik:
■■ nie przekaże informacji ZUS IWA albo 
■■ przekaże w informacji nieprawdziwe dane, 

w wyniku czego nastąpi zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, 
wówczas ZUS, w drodze decyzji, ustali dla płatnika stopę procentową na cały rok składkowy 
w wysokości sankcyjnej, równej 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych 
danych. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie w sejmie trwają prace nad zmianą przepisów usta-
wy wypadkowej, zakładających automatyzm w nakładaniu ww. stawki sankcyjnej. Zgodnie z pro-
jektowaną nowelizacją (rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 
otoczenia prawnego przedsiębiorców, druk sejmowy nr 994) ZUS będzie zobowiązany najpierw 
wezwać płatnika do złożenia korekty informacji ZUS IWA. Dopiero w sytuacji gdy płatnik nie 
złoży wymaganego dokumentu w ciągu 14 dni od wezwania, ZUS będzie mógł nałożyć na nie-
go sankcję w postaci podwyższenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Jeśli skutkiem nieprzekazania informacji ZUS IWA albo przekazania w niej nieprawdzi-
wych danych będzie zawyżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, 
ZUS ustali stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej 
ustalonej na podstawie prawidłowych danych.

PodStawa	PrawNa:
■● art. 9 ust. 2c, art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1921

■● art. 104–105 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 645; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1860

■● art. 27, art. 28 ust. 1–3, art. 29, art. 31 ust. 5–12, art. 32, art. 34 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1242; ost.zm. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1807

■● § 2 ust. 1 pkt 16, § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – j.t. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 2236; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1381

■● § 1–2 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w 2017 r. – Dz.U. z 2016 r., poz. 1456

Mariusz	Pigulski	–  ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych 
opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej
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14.	Ustalenie	płatnika	zasiłków	na	2017	r.

14.1.	Na	czym	polega	obowiązek	pracodawcy

Ustalanie prawa do zasiłków i świadczeń rehabilitacyjnych, obliczanie ich wysokości, 
a także wypłacanie ubezpieczonym wymienionych świadczeń należy albo do pracodawcy 
(zleceniodawcy), albo do ZUS. O tym, kto w 2017 r. będzie wypełniał te obowiązki, decydu-
je liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada 2016 r. Dlatego 
pracodawca jako płatnik składek musi sprawdzić, czy w nadchodzącym roku będzie musiał 
przejąć obsługę zasiłków, jeśli dotąd tego nie robił, czy nadal pozostanie płatnikiem zasił-
ków, w przypadku gdy był nim już w bieżącym roku. 

14.2.	Instrukcja	sprawdzenia,	kto	będzie	płatnikiem	zasiłków	w	2017	r.

Aby sprawdzić, czy pracodawca (zlecenio-
dawca) będzie płatnikiem zasiłków w 2017 r., 
należy postąpić w następujący sposób: 

KROK 1. Ustal liczbę osób podlegających 
ubezpieczeniu chorobowemu na 30 listopada

Płatnikiem zasiłków z ubezpieczeń choro-
bowego oraz wypadkowego w 2017 r. będzie płatnik składek, który 30 listopada 2016 r. zgła-
szał do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób (co najmniej 21). 

Jeśli natomiast dokładnie tego dnia płatnik nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobo-
wego, ustala uprawnienia do wypłaty zasiłków za 2017 r. na podstawie liczby osób ubezpie-
czonych według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokona takiego zgłoszenia. Późniejsze 
zmiany w liczbie zgłoszonych osób nie wpływają już na status płatnika, tzn. zwiększenie 
liczby tych osób nie upoważni go do wypłaty zasiłków, a zmniejszenie nie zwolni z tej roli. 

Pracodawca, który okaże się płatnikiem zasiłków w 2017 r., będzie je wypłacał przez cały 
rok, z wyjątkiem zasiłków należnych za okres po ustaniu ubezpieczenia. Zasiłki te wypłaca ZUS.

KROK 2. Sprawdź, czy będziesz płatnikiem zasiłków od stycznia 2017 r. 
Płatnik składek wlicza do liczby osób ubezpieczonych na 30 listopada (podlegających ubezpie-

czeniu chorobowemu) osoby, za które składkę na ubezpieczenie chorobowe opłaca zarówno obo-
wiązkowo, jak i dobrowolnie. W przypadku pracowników nie ma znaczenia wymiar czasu pracy.

Ustalanie liczby ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu

W liczbie ubezpieczonych należy uwzględniać W liczbie ubezpieczonych należy pominąć 

1 2

■■ pracowników (w tym również pracowników 
młodocianych zatrudnionych w celu przygo-
towania zawodowego, a także pracowników 
przebywających na urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich czy ojcowskich), 

■■ osoby przebywające na urlopach wychowaw-
czych i bezpłatnych, 

■■ duchownych podlegających ubezpieczeniu 
chorobowemu

UWAGA!
Płatnikiem zasiłków w 2017 r. będzie płatnik skła-
dek, który na 30 listopada 2016 r. zgłaszał do ubez-
pieczenia chorobowego co najmniej 21 osób.
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1 2

■■ osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowe-
mu wykonujące pracę nakładczą, 

■■ osoby podlegające ubezpieczeniu chorobo-
wemu wykonujące pracę na podstawie umo-
wy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 
umowy o świadczenie usług, do której zgod-
nie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współ-
pracujące, 

■■ osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowe-
mu prowadzące działalność pozarolniczą oraz 
osoby z nimi współpracujące

Przykład
Firma „Beczułka” zatrudnia: 14 pracowników, 2 pracowników młodocianych, 3 zlecenio-
biorców, dla których zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych (przy-
stąpili do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) i 2 zleceniobiorców, za których 
opłaca wyłącznie składkę zdrowotną. Jedna z pracownic od września 2015 r. przebywa 
na urlopie wychowawczym, a dwóch pracowników od 1 listopada do 5 grudnia 2016 r. 
na urlopie bezpłatnym. Pracodawca opłaca dobrowolnie za siebie i za żonę składki na 
ubezpieczenie chorobowe. Liczba osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu 
30 listopada 2016 r. wynosi:
■■ pracownicy: 14 osób – 3 pracowników (na urlopie bezpłatnym i wychowawczym) = 11 
pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego,
■■ pracownicy młodociani: 2 osoby,
■■ zleceniobiorcy: 5 osób – 2 osoby (wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne) = 3 
zleceniobiorców,
■■ prowadzący działalność: 1 osoba,
■■ współpraca przy prowadzeniu działalności: 1 osoba.

Na 30 listopada 2016 r. płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego 18 osób, 
dlatego w 2017 r. zasiłki i świadczenia rehabilitacyjne dla zatrudnionych będzie wypłacał ZUS.

15.	Choroba	na	przełomie	roku

15.1.	Na	czym	polega	obowiązek	pracodawcy

Pracownikom za okres niezdolności do pracy przysługuje:
■■ wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę i ze środków pracodawcy,
■■ zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego wypłacany przez ZUS bezpośrednio 

lub za pośrednictwem pracodawcy jako płatnika.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikom za czas choroby lub odosobnienia 
w związku z chorobą zakaźną, które trwają łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, 
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a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – okres wypłaty wynagrodzenia cho-
robowego wynosi 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Po 
upływie tego okresu pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy (art. 92 § 4 Kodeksu pracy).

Na przełomie roku pracodawca musi ustalić, do jakiego świadczenia ma prawo pracow-
nik od Nowego Roku oraz kto będzie płatnikiem zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy pra-
cownik był już niezdolny do pracy. 

15.2.	Instrukcja	rozliczania	choroby	pracownika	na	przełomie	roku

Aby prawidłowo ustalić wysokość zasiłku chorobowego oraz płatnika na przełomie roku, 
należy postąpić w następujący sposób: 

KROK 1. Ustal, jakie świadczenie i za jaki okres wypłacisz w razie niezdolności na prze-
łomie roku

Jeżeli niezdolność do pracy przypadnie na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r., to 
można rozróżnić dwie sytuacje. Gdy nieprzerwane zwolnienie lekarskie przypada na przeło-
mie roku, a 31 grudnia pracownik pobiera jeszcze wynagrodzenie chorobowe od pracodaw-
cy, to od 1 stycznia pracodawca nadal musi mu je wypłacać. Jednak okres 33 dni (14 dni), 
za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe, zaczyna biec od nowa, czyli będzie płatne 
w ramach limitu na 2017 r.

Jeżeli na przełomie roku choruje pracownik, który 50. rok życia ukończył w 2016 r. i 31 grud-
nia przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, to od 1 stycznia 2017 r. należy mu wypłacać 
wynagrodzenie za okres choroby łącznie przez 14 dni. 

Przykład
W 2016 r. pracownik skończył 50 lat. Choruje od 20 grudnia 2016 r. do 22 stycznia 
2017 r. Jest to jego kolejna niezdolność do pracy w 2016 r. Wcześniej chorował łącznie 
przez 12 dni. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 20 do 
31 grudnia 2016 r. (12 dni). W 2017 r. wynagrodzenie chorobowe przysługuje mu przez 
14 dni, a więc od 1 do 14 stycznia. Za pozostały okres, tj. od 15 do 22 stycznia 2017 r., 
nabędzie prawo do zasiłku chorobowego. 

Natomiast w przypadku gdy pracownik łącznie w 2016 r. chorował dłużej niż 33 dni (14 dni) 
i 31 grudnia 2016 r. będzie pobierał zasiłek chorobowy, i jeżeli od 1 stycznia 2017 r. nadal bę-
dzie niezdolny do pracy, to będzie miał prawo do zasiłku chorobowego do końca nieprzerwa-
nego zwolnienia lekarskiego. Jeśli jednak między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi wystąpi 
chociaż 1 dzień przerwy, to za okres kolejnej niezdolności do pracy po przerwie pracodaw-
ca będzie musiał wypłacić wynagrodzenie chorobowe.

Jeśli pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków w 2016 r. i przed końcem 
tego roku zasiłek zaczął wypłacać pracownikowi ZUS, to po 31 grudnia 2016 r. ZUS bę-
dzie kontynuował wypłatę zasiłku dla pracownika, nawet jeśli okaże się, że ze względu 
na stan zatrudnienia pracodawca od 1 stycznia 2017 r. jest płatnikiem zasiłków (art. 61 
ust. 4 ustawy zasiłkowej). Oznacza to, że pracodawca będzie ustalał prawo do zasiłków, 
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ich wysokość oraz dokonywał ich wypłaty tylko w stosunku do osób, które nabędą prawo 
do zasiłków w 2017 r. Inaczej jest w odwrotnej sytuacji, czyli gdy pracodawca uprawniony 
w 2016 r. do wypłaty zasiłków utracił status płatnika zasiłków w 2017 r. Taki pracodawca 
ma obowiązek przekazać wypłatę zasiłków od 1 stycznia 2017 r. do terenowej jednostki 
organizacyjnej ZUS.

KROK 2. Jeśli w 2017 r. nie będziesz płatnikiem zasiłków, przekaż dokumenty do ZUS
Gdy z tytułu niezdolności do pracy ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy wy-

płacany przez płatnika składek, a następnie przez ZUS, płatnik składek po wypłaceniu za-
siłku powinien przekazać zaświadczenie lekarskie (w razie formy papierowej) do jednostki 
ZUS właściwej według swej siedziby, wraz ze złożonymi przez ubezpieczonego lub sporzą-
dzonymi przez siebie innymi dokumentami niezbędnymi do ustalenia uprawnień zasiłkowych 
(np. zestawieniem składników wynagrodzenia stanowiących podstawę zasiłku). Jeżeli wypłaty 
dokonano na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświad-
czenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, płatnik składek dołącza 
to zaświadczenie, pozostawiając w aktach kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

KROK 3. Pamiętaj o prawidłowym wypełnieniu dokumentów rozliczeniowych
Obowiązkiem płatnika składek jest terminowe przekazywanie do ZUS kompletu doku-

mentów rozliczeniowych za każdy miesiąc za osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecz-
nych i zdrowotnego (zbiorczej deklaracji ZUS DRA oraz imiennych raportów ZUS RCA i/
lub ZUS RZA).

Jeżeli pracownik jest nieobecny, np. zachoruje, to w miesiącu, za który są przygotowywane 
dokumenty rozliczeniowe, pracodawca oprócz raportu ZUS RCA wypełnia dodatkowo raport 
ZUS RSA o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. W raporcie ZUS 
RSA płatnik wypełnia m.in. pole „okres choroby od–do”. W przypadku choroby na przełomie 
roku okres ujmowany w raporcie nie może wyjść poza rok kalendarzowy.

Przykład
Pracownik choruje od 28 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. Pracodawca wypłaca 
świadczenia chorobowe w terminie wypłaty wynagrodzeń, tj. ostatniego dnia miesiąca. 
W raporcie ZUS RSA składanym za grudzień 2016 r. pracodawca powinien wpisać okres 
niezdolności do pracy od 28 do 31 grudnia. Natomiast w raporcie, który będzie składał 
za pracownika za styczeń 2017 r., wpisze okres od 1 do 5 stycznia.

16.	Minimalna	podstawa	wymiaru	zasiłków	w	2017	r.

16.1.		Na	czym	polega	obowiązek	pracodawcy

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjne-
go z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalne-
go wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu łącznie kwoty 13,71%, tj. składek finansowanych 
przez pracownika (art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Od 1 stycznia 2017 r. podstawa wymiaru 
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zasiłku dla pracowników zatrudnionych w pierwszym roku pracy nie będzie już wynosiła 80% 
minimalnej podstawy, tylko 100% minimalnej podstawy wymiaru zasiłku. Zatem w 2017 r. pod-
stawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz świadczenia rehabilitacyjnego 
musi odpowiadać co najmniej kwocie 1725,80 zł (2000 zł – 13,71%).

Podstawa ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu odpowiednio do wymiaru czasu pracy.

16.2.	Instrukcja	–	jak	ustalić	minimalną	podstawę	wymiaru	zasiłków

Aby prawidłowo ustalić minimalną podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika, należy po-
stąpić w następujący sposób: 

KROK 1. Sprawdź, czy podstawa wymiaru zasiłku, którą obliczyłeś dla pracownika, nie 
jest niższa niż minimalna podstawa

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku dla różnych wymiarów czasów pracy 

Wymiar czasu pracy Najniższa podstawa wymiaru zasiłków w 2017 r.

1/4  431,45 zł

1/2  862,90 zł

3/4 1294,35 zł

1/1 1725,80 zł

KROK 2. Sprawdź, czy musisz podnieść wysokość podstawy wymiaru zasiłku do mini-
malnej podstawy

Podstawa wymiaru w nowej minimalnej wysokości obowiązuje w przypadku osób, które 
zachorują 1 stycznia 2017 r. lub później. Dla osób niezdolnych do pracy na przełomie grud-
nia i stycznia pracodawca ma obowiązek ponownie ustalić minimalną podstawę wymiaru za 
okres od 1 stycznia 2017 r. Jeżeli więc średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika usta-
lone jako podstawa okaże się niższe od tej najniższej kwoty gwarantowanej, pracodawca 
musi je podwyższyć w 2017 r. do kwoty 1725,80 zł (dla pełnego etatu). 

d6a4b2af-23fe-4de0-9b6f-a698ac9adb7a

PodStawa	PrawNa:
■● art. 3 pkt 3, art. 45, art. 61 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-

nego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 372; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

■● art. 1 pkt 1a i pkt 1b, art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – j.t. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 2008; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1265

■● art. 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 963; 
ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1810

■● art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666

Izabela	Nowacka –  ekonomistka, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubez-
pieczeń społecznych, od ponad 14 lat zajmuje się tematyką wynagro-
dzeniową i rozliczaniem płac


