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Kogo należy uznać za osobę prowadzącą
pozarolniczą działalność gospodarczą?

Dla celów ubezpieczeń za osobę prowadzącą pozarolniczą
działalność gospodarczą uważa się:
• osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie

przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnych,

• twórców lub artystów,
• osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu

(np. stomatolodzy, tłumacze, korepetytorzy)
• wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz

wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
• osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną

formę wychowania przedszkolnego – na podstawie
przepisów o systemie oświaty.
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Zgłoszenie płatnika składek podlegającego 
wpisowi do CEIDG 

Jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną rozpoczynającą
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
zgłasza siebie jako płatnika składek w formie wniosku
o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
(CEIDG-1), składanego w organie ewidencyjnym.
Wniosek ten należy złożyć drogą elektroniczną lub
osobiście w urzędzie gminy albo wysyłając go listem
poleconym.
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Zgłoszenie płatnika składek podlegającego 
wpisowi do CEIDG 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej złożony
na formularzu CEIDG-1 jest jednocześnie, między innymi,
wnioskiem:
• o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów

gospodarki narodowej (REGON),
• zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany

w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych.

ZUSZUSZUSZUS nananana podstawiepodstawiepodstawiepodstawie danychdanychdanychdanych przekazanychprzekazanychprzekazanychprzekazanych zzzz CEIDGCEIDGCEIDGCEIDG sporządzisporządzisporządzisporządzi zazazaza
przedsiębiorcęprzedsiębiorcęprzedsiębiorcęprzedsiębiorcę dokumentydokumentydokumentydokumenty zgłoszeniowezgłoszeniowezgłoszeniowezgłoszeniowe płatnikapłatnikapłatnikapłatnika składek,składek,składek,składek,
wwww tymtymtymtym zgłoszeniezgłoszeniezgłoszeniezgłoszenie płatnikapłatnikapłatnikapłatnika składekskładekskładekskładek ---- nananana formularzuformularzuformularzuformularzu ZUSZUSZUSZUS ZFAZFAZFAZFA orazorazorazoraz
dokumentydokumentydokumentydokumenty ZUSZUSZUSZUS ZAAZAAZAAZAA iiii ZUSZUSZUSZUS ZBAZBAZBAZBA....
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Zgłoszenie płatnika składek podlegającego 
wpisowi do KRS 

Jeśli przedsiębiorca zamierza prowadzić spółkę prawa handlowego
(tj. spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną,
z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną), stowarzyszenie, fundację
lub inną organizację społeczną albo zawodową rejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS) - musi wypełnić odpowiedni wniosek
rejestrowy w KRS. Wniosek ten składa się we właściwym miejscowo
sądzie.

Po dokonaniu wpisu do KRS następuje automatyczne przekazanie danych
z tego rejestru do:
• Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
• Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników

i nadanie identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru
identyfikacyjnego REGON,

• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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Zgłoszenie płatnika składek podlegającego 
wpisowi do KRS 

Wniosek o wpis do KRS zawiera „dane podstawowe”, w związku z
tym, po dokonaniu wpisu do KRS wwww terminieterminieterminieterminie dodododo 7777 dnidnidnidni od daty
rejestracji należy złożyć w Urzędzie Skarbowym (US) wniosek NIP-8
Zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających, w którym należy podać
wymagane dane.

„Dane podstawowe” (KRS) oraz „dane uzupełniające” (US) stanowią
komplet danych, na podstawie których ZUSZUSZUSZUS utworzyutworzyutworzyutworzy kontokontokontokonto płatnikapłatnikapłatnikapłatnika
składekskładekskładekskładek iiii sporządzisporządzisporządzisporządzi zazazaza przedsiębiorcęprzedsiębiorcęprzedsiębiorcęprzedsiębiorcę dokumentydokumentydokumentydokumenty zgłoszeniowezgłoszeniowezgłoszeniowezgłoszeniowe
płatnikapłatnikapłatnikapłatnika składek,składek,składek,składek, wwww tymtymtymtym zgłoszeniezgłoszeniezgłoszeniezgłoszenie płatnikapłatnikapłatnikapłatnika składekskładekskładekskładek ---- nananana formularzuformularzuformularzuformularzu
ZUSZUSZUSZUS ZPAZPAZPAZPA orazorazorazoraz dokumentydokumentydokumentydokumenty ZUSZUSZUSZUS ZAAZAAZAAZAA iiii ZUSZUSZUSZUS ZBA,ZBA,ZBA,ZBA, przezprzezprzezprzez CRPCRPCRPCRP----KEPKEPKEPKEP
zaktualizujezaktualizujezaktualizujezaktualizuje równieżrównieżrównieżrównież danedanedanedane iiii utworzyutworzyutworzyutworzy dokumentydokumentydokumentydokumenty ZUSZUSZUSZUS ZIPAZIPAZIPAZIPA iiii ZUSZUSZUSZUS
ZWPAZWPAZWPAZWPA
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Zgłoszenie płatnika składek w przypadku 
bycia wspólnikiem spółki

Jeśli przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki: komandytowej,
jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.,
to składa do ZUS zgłoszenie siebie jako płatnika składek na
własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, z własnymi
danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL.

Zgłoszenie prowadzenia działalności



Pozostałe formularze zgłoszeniowe 
dotyczące płatnika składek

Oprócz formularz ZUSZUSZUSZUS ZFAZFAZFAZFA i ZUSZUSZUSZUS ZPAZPAZPAZPA w ZUS funkcjonują
następujące formularze zgłoszeniowe:
• ZUSZUSZUSZUS ZBAZBAZBAZBA ---- informacja o numerach rachunków bankowych

płatnika składek,
• ZUSZUSZUSZUS ZAAZAAZAAZAA ---- adresy prowadzenia działalności gospodarczej

przez płatnika składek,
• ZUSZUSZUSZUS ZIPAZIPAZIPAZIPA ---- zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych

płatnika składek,
• ZUSZUSZUSZUS ZWPAZWPAZWPAZWPA ---- wyrejestrowanie płatnika składek.

Zgłoszenie prowadzenia działalności



Zawieszenie i wznowienie wykonywania 
działalności

Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników może zawiesić
wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (w
lutym na 28/29 dni) do 24 miesięcy.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej płatnik może
przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na
zasadach obowiązujących osoby prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą. Nie będzie podlegał w tym okresie ubezpieczeniu
chorobowemu i wypadkowemu.
Płatnik może także przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego,
zawierając umowę o objęcie tym ubezpieczeniem
z Narodowym Funduszem Zdrowia, i opłacać za siebie składki na to
ubezpieczenie.
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Zawieszenie i wznowienie wykonywania 
działalności
W stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2013 przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i niezatrudniający
pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej również w celu
sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 lat (do 6 lat w przypadku dziecka
niepełnosprawnego).
Z tego uprawnienia przedsiębiorca może skorzystać jednorazowo w całości lub nie
więcej niż w 4 częściach, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia
(18 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek
przedsiębiorcy.
Zamiar wznowienia wykonywanie działalności gospodarczej należy zgłosić składając
formularz CEIDG-1 (dla zawieszenia i wznowienia). Na podstawie otrzymanych danych
ZUS utworzy dokumenty:
• zgłoszenie płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA,
• zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność – odpowiednio na

formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Zgłoszenie prowadzenia działalności



Zgłaszanie 
prowadzącego 
działalność i 
ewentualnych 
pracowników do 
ubezpieczeń



Kogo należy zgłosić do ubezpieczeń

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają
obowiązek zgłaszania do ubezpieczeń:
� pracownikówpracownikówpracownikówpracowników – do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

i ubezpieczenia zdrowotnego,
� zleceniobiorcówzleceniobiorcówzleceniobiorcówzleceniobiorców – do obowiązkowych lub dobrowolnych

ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia
zdrowotnego,

� osobyosobyosobyosoby współpracującewspółpracującewspółpracującewspółpracujące – do obowiązkowych lub dobrowolnych
ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia
zdrowotnego,

� a także zazazaza siebiesiebiesiebiesiebie – do obowiązkowych lub dobrowolnych
ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia
zdrowotnego.

Zgłoszenie prowadzącego działalność i ewentualnych pracowników do ubezpieczeń 



Kogo należy zgłosić do ubezpieczeń

Nie zawsze istnieje konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń ww.
osób. Na wyłączenie z obowiązku ubezpieczeń społecznych osób
podlegających ubezpieczeniom z poniższych tytułów mają wpływ
różne okoliczności, a szczególnie:
� wwww przypadkuprzypadkuprzypadkuprzypadku osobyosobyosobyosoby prowadzącejprowadzącejprowadzącejprowadzącej pozarolnicząpozarolnicząpozarolnicząpozarolniczą działalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalność

gospodarczągospodarczągospodarczągospodarczą::::
• posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
• podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników,
• ustalone prawo do emerytury lub renty innej niż renta z tytułu

niezdolności do pracy;

Zgłoszenie prowadzącego działalność i ewentualnych pracowników do ubezpieczeń 



Kogo należy zgłosić do ubezpieczeń

� wwww przypadkuprzypadkuprzypadkuprzypadku osóbosóbosóbosób współpracującychwspółpracującychwspółpracującychwspółpracujących::::
• posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
• podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników,
• ustalone prawo do emerytury lub renty;
� wwww przypadkuprzypadkuprzypadkuprzypadku zleceniobiorcówzleceniobiorcówzleceniobiorcówzleceniobiorców:
• posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
• zawarcie umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy

o świadczenie usług, z pracodawcą, z którym dana osoba
pozostaje w stosunku pracy, albo gdy w ramach tej umowy
wykonywana jest praca na rzecz pracodawcy,
z którym pozostaje ona w stosunku pracy. W takim przypadku
osoby te uważane są za pracowników.

Zgłoszenie prowadzącego działalność i ewentualnych pracowników do ubezpieczeń 



Termin zgłoszenia do ubezpieczeń

OsobaOsobaOsobaOsoba rozpoczynającarozpoczynającarozpoczynającarozpoczynająca prowadzenieprowadzenieprowadzenieprowadzenie pozarolniczejpozarolniczejpozarolniczejpozarolniczej działalnościdziałalnościdziałalnościdziałalności
gospodarczejgospodarczejgospodarczejgospodarczej mamamama obowiązekobowiązekobowiązekobowiązek zgłosićzgłosićzgłosićzgłosić siebiesiebiesiebiesiebie (jako(jako(jako(jako osobęosobęosobęosobę
ubezpieczoną)ubezpieczoną)ubezpieczoną)ubezpieczoną) orazorazorazoraz pozostałepozostałepozostałepozostałe osobyosobyosobyosoby (pracowników,(pracowników,(pracowników,(pracowników,
zleceniobiorców,zleceniobiorców,zleceniobiorców,zleceniobiorców, osobyosobyosobyosoby współpracujące)współpracujące)współpracujące)współpracujące) wwww ZUSZUSZUSZUS dodododo odpowiednichodpowiednichodpowiednichodpowiednich
ubezpieczeń,ubezpieczeń,ubezpieczeń,ubezpieczeń, wwww ciąguciąguciąguciągu 7777 dnidnidnidni odododod datydatydatydaty powstaniapowstaniapowstaniapowstania obowiązkuobowiązkuobowiązkuobowiązku
ubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeń,,,, czyli:
• od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej –

siebie,
• od dnia rozpoczęcia współpracy – osoby współpracujące,
• od dnia nawiązania stosunku pracy – pracowników,
• od dnia oznaczonego w umowie, jako dzień rozpoczęcia jej

wykonywania– zleceniobiorców.

Zgłoszenie prowadzącego działalność i ewentualnych pracowników do ubezpieczeń 



Termin zgłoszenia do ubezpieczeń

Osoby, które obejmowane są ubezpieczeniami społecznymi na
zasadach dobrowolności, zgłaszają wniosek o objęcie tymi
ubezpieczeniami w terminie przez siebie wybranym.

OOOO wszelkichwszelkichwszelkichwszelkich zmianachzmianachzmianachzmianach wwww stosunkustosunkustosunkustosunku dodododo danychdanychdanychdanych wykazanychwykazanychwykazanychwykazanych
wwww zgłoszeniuzgłoszeniuzgłoszeniuzgłoszeniu dodododo ubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeń należynależynależynależy zawiadomićzawiadomićzawiadomićzawiadomić ZUSZUSZUSZUS wwww terminieterminieterminieterminie 7777 dnidnidnidni
odododod zaistnieniazaistnieniazaistnieniazaistnienia tychtychtychtych zmianzmianzmianzmian....
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Zgłoszenie do ubezpieczeń 

Zgłoszenia poszczególnych osób, w tym siebie, do
odpowiednich ubezpieczeń osoba rozpoczynająca prowadzenie
działalności gospodarczej dokonuje:
• na formularzu ZUSZUSZUSZUS ZUAZUAZUAZUA – jeżeli osoba podlega

ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub tylko ubezpieczeniom społecznym,

• na formularzu ZUSZUSZUSZUS ZZAZZAZZAZZA – jeżeli osoba podlega wyłącznie
ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenie prowadzącego działalność i ewentualnych pracowników do ubezpieczeń 



Pozostałe formularze zgłoszeniowe 
dotyczące ubezpieczonych

Oprócz formularz ZUSZUSZUSZUS ZUAZUAZUAZUA i ZUSZUSZUSZUS ZZAZZAZZAZZA w ZUS funkcjonują
następujące formularze zgłoszeniowe:
• ZUSZUSZUSZUS ZCNAZCNAZCNAZCNA –––– zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów

ubezpieczenia zdrowotnego,
• ZUSZUSZUSZUS ZIUAZIUAZIUAZIUA ---- zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych

osoby ubezpieczonej,
• ZUSZUSZUSZUS ZWUAZWUAZWUAZWUA ---- wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
• ZUSZUSZUSZUS ZSWAZSWAZSWAZSWA ---- zgłoszenie / korekta danych o pracy

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zgłoszenie prowadzenia działalności



Składanie 
dokumentów 
rozliczeniowych i 
opłacanie 
składek



Jakie dokumenty rozliczeniowe należy  
przekazywać do ZUS

Płatnik składek ma obowiązek przesyłania w wyznaczonym
terminie dokumentów rozliczeniowych. Są to:
• ZUSZUSZUSZUS DRADRADRADRA – jeśli opłaca składaki tylko na własne

ubezpieczenie,
• ZUSZUSZUSZUS DRADRADRADRA wraz z imiennymi raportami (odpowiednio

ZUSZUSZUSZUS RCA,RCA,RCA,RCA, ZUSZUSZUSZUS RZA,RZA,RZA,RZA, ZUSZUSZUSZUS RSARSARSARSA) – jeśli opłaca składki
także za innych ubezpieczonych.

• DoDoDoDo ZUSZUSZUSZUS należynależynależynależy złożyćzłożyćzłożyćzłożyć całycałycałycały kompletkompletkompletkomplet dokumentówdokumentówdokumentówdokumentów
rozliczeniowych,rozliczeniowych,rozliczeniowych,rozliczeniowych, tzntzntzntzn.... raportraportraportraport imiennyimiennyimiennyimienny ZUSZUSZUSZUS RCA/ZUSRCA/ZUSRCA/ZUSRCA/ZUS
RZA/ZUSRZA/ZUSRZA/ZUSRZA/ZUS RSARSARSARSA wrazwrazwrazwraz zzzz deklaracjądeklaracjądeklaracjądeklaracją rozliczeniowąrozliczeniowąrozliczeniowąrozliczeniową ZUSZUSZUSZUS
DRADRADRADRA....

Składanie dokumentów rozliczeniowych



Terminy przekazywania dokumentów 
rozliczeniowych do ZUS

Płatnik składek ma obowiązek przesyłania dokumentów
rozliczeniowych w terminach:
• dodododo 10101010 dniadniadniadnia następnegonastępnegonastępnegonastępnego miesiącamiesiącamiesiącamiesiąca – jeśli opłaca składki

wyłącznie sam za siebie,
• dodododo 15151515 dniadniadniadnia następnegonastępnegonastępnegonastępnego miesiącamiesiącamiesiącamiesiąca – w przypadku opłacania

składek za siebie oraz za osobę współpracującą lub za
zatrudnionych pracowników czy zleceniobiorców.

Składanie dokumentów rozliczeniowych



Terminy przekazywania dokumentów 
rozliczeniowych do ZUS

Jeżeli 10 lub 15 dzień miesiąca przypada na sobotę,
niedzielę lub święto, to za ostatni dzień terminu
składania dokumentów rozliczeniowych uważa się
następny dzień po dniu (lub dniach) wolnych od pracy.

Składanie dokumentów rozliczeniowych



Zwolnienie z obowiązku przekazywania 
dokumentów rozliczeniowych do ZUS

OsobyOsobyOsobyOsoby prowadząceprowadząceprowadząceprowadzące pozarolnicząpozarolnicząpozarolnicząpozarolniczą działalność,działalność,działalność,działalność, którektórektórektóre opłacająopłacająopłacająopłacają
składkiskładkiskładkiskładki wyłączniewyłączniewyłączniewyłącznie zazazaza siebiesiebiesiebiesiebie lublublublub zazazaza siebiesiebiesiebiesiebie iiii osobęosobęosobęosobę
współpracującą,współpracującą,współpracującą,współpracującą, sąsąsąsą zwolnionezwolnionezwolnionezwolnione zzzz comiesięcznegocomiesięcznegocomiesięcznegocomiesięcznego składaniaskładaniaskładaniaskładania
dokumentówdokumentówdokumentówdokumentów rozliczeniowychrozliczeniowychrozliczeniowychrozliczeniowych ---- oooo ileileileile nicnicnicnic sięsięsięsię nienienienie zmieniłozmieniłozmieniłozmieniło wwww
stosunkustosunkustosunkustosunku dodododo danychdanychdanychdanych wwww ostatnioostatnioostatnioostatnio złożonymzłożonymzłożonymzłożonym kompleciekompleciekompleciekomplecie
dokumentówdokumentówdokumentówdokumentów....

Składanie dokumentów rozliczeniowych

Zwolnienie to dotyczy również miesiąca, w którym następuje
zmiana minimalnej podstawy wymiaru składki (tj. stycznia
każdego roku).



Zwolnienie z obowiązku przekazywania 
dokumentów rozliczeniowych do ZUS

Płatnik składek korzystający ze zwolnienia ze składania
dokumentów rozliczeniowych ma obowiązek przekazać te
dokumenty:
• za wszystkie niepełne miesiące oraz za pierwszy pełny

miesiąc po rozpoczęciu prowadzenia działalności,
• za wszystkie niepełne miesiące oraz za pierwszy pełny

miesiąc po wznowieniu (zawieszeniu) działalności
gospodarczej

Składanie dokumentów rozliczeniowych



Forma przekazywania dokumentów 
zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do ZUS
PłatnikPłatnikPłatnikPłatnik składekskładekskładekskładek jestjestjestjest zobowiązanyzobowiązanyzobowiązanyzobowiązany przekazywaćprzekazywaćprzekazywaćprzekazywać dodododo ZUSZUSZUSZUS
zgłoszeniazgłoszeniazgłoszeniazgłoszenia dodododo ubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeń,,,, imienneimienneimienneimienne raportyraportyraportyraporty miesięczne,miesięczne,miesięczne,miesięczne,
deklaracjedeklaracjedeklaracjedeklaracje rozliczeniowe,rozliczeniowe,rozliczeniowe,rozliczeniowe, inneinneinneinne dokumentydokumentydokumentydokumenty orazorazorazoraz korektykorektykorektykorekty tychtychtychtych
dokumentówdokumentówdokumentówdokumentów wwww wybranejwybranejwybranejwybranej formie,formie,formie,formie, tzntzntzntzn.:.:.:.:
� drogądrogądrogądrogą elektroniczną,elektroniczną,elektroniczną,elektroniczną, korzystająckorzystająckorzystająckorzystając zzzz aplikacjiaplikacjiaplikacjiaplikacji eeee----PłatnikPłatnikPłatnikPłatnik

udostępnionejudostępnionejudostępnionejudostępnionej nananana wwwwwwwwwwww....puepuepuepue....zuszuszuszus....plplplpl bądźbądźbądźbądź aktualnejaktualnejaktualnejaktualnej wersjiwersjiwersjiwersji
programuprogramuprogramuprogramu PŁATNIKPŁATNIKPŁATNIKPŁATNIK (dostępnej(dostępnej(dostępnej(dostępnej nananana wwwwwwwwwwww....zuszuszuszus....plplplpl lublublublub wwww każdejkażdejkażdejkażdej
terenowejterenowejterenowejterenowej jednostcejednostcejednostcejednostce ZUSZUSZUSZUS)))) lublublublub

� innegoinnegoinnegoinnego oprogramowaniaoprogramowaniaoprogramowaniaoprogramowania interfejsowegointerfejsowegointerfejsowegointerfejsowego ,,,,
� urzędomatuurzędomatuurzędomatuurzędomatu ZUS,ZUS,ZUS,ZUS, alboalboalboalbo
� wwww formieformieformieformie papierowejpapierowejpapierowejpapierowej lublublublub wydrukuwydrukuwydrukuwydruku zzzz oprogramowaniaoprogramowaniaoprogramowaniaoprogramowania

interfejsowegointerfejsowegointerfejsowegointerfejsowego –––– jeślijeślijeślijeśli rozliczarozliczarozliczarozlicza składkiskładkiskładkiskładki zazazaza nienienienie więcejwięcejwięcejwięcej niżniżniżniż 5555
osóbosóbosóbosób....

Składanie dokumentów rozliczeniowych



Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP 
oraz FEP 

Zasady ustalania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i pozostałe ubezpieczenia
są odrębnie uregulowane w zależności od tego czy mamy do
czynienia z pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadzącą
działalność gospodarczą opłacającą składki na swoje
ubezpieczenie lub ubezpieczenie osób współpracujących.

Aktualne informacje w zakresie ustalania podstaw wymiaru
składek można uzyskać w każdej jednostce ZUS lub na stronie
www.zus.pl

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Jeśli przedsiębiorca podejmuje pozarolniczą działalność
gospodarczą i jest to jej jedyny tytuł do ubezpieczenia to od
dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania
wykonywania tej działalności podlega
� obowiązkowo:
• ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu,
• ubezpieczeniu wypadkowemu,
• ubezpieczeniu zdrowotnemu,
� dobrowolnie – na swój wniosek może podlegać

ubezpieczeniu chorobowemu.
Ponadto osoby te są zobowiązane od opłacania składek na FP,
jeśli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia wyniesie co
najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

PodstawąPodstawąPodstawąPodstawą wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru składekskładekskładekskładek nananana ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia emerytalneemerytalneemerytalneemerytalne iiii
rentowerentowerentowerentowe osóbosóbosóbosób prowadzącychprowadzącychprowadzącychprowadzących pozarolnicząpozarolnicząpozarolnicząpozarolniczą działalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalność
gospodarczągospodarczągospodarczągospodarczą jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż
60606060%%%% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia
rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w 2016201620162016 rrrr....
stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2433243324332433 złzłzłzł.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

DlaDlaDlaDla osób,osób,osób,osób, którektórektórektóre rozpoczęłyrozpoczęłyrozpoczęłyrozpoczęły działalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalność gospodarczągospodarczągospodarczągospodarczą podstawępodstawępodstawępodstawę
wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru składekskładekskładekskładek nananana ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia emerytalneemerytalneemerytalneemerytalne
iiii rentowerentowerentowerentowe wwww okresieokresieokresieokresie pierwszychpierwszychpierwszychpierwszych 24242424 miesięcymiesięcymiesięcymiesięcy kalendarzowychkalendarzowychkalendarzowychkalendarzowych odododod
dniadniadniadnia rozpoczęciarozpoczęciarozpoczęciarozpoczęcia wykonywaniawykonywaniawykonywaniawykonywania działalnościdziałalnościdziałalnościdziałalności gospodarczejgospodarczejgospodarczejgospodarczej stanowistanowistanowistanowi
zadeklarowanazadeklarowanazadeklarowanazadeklarowana kwotakwotakwotakwota,,,, nienienienie niższaniższaniższaniższa niżniżniżniż 30303030%%%% kwotykwotykwotykwoty minimalnegominimalnegominimalnegominimalnego
wynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzenia....

WWWW 2016201620162016 rrrr.... jestjestjestjest totototo kwotakwotakwotakwota 555555555555,,,,00000000 złzłzłzł ((((30303030%%%% kwotykwotykwotykwoty minimalnegominimalnegominimalnegominimalnego
wynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzenia wwww 2016201620162016 rrrr....)))) WWWW 2017201720172017 rokurokurokuroku –––– 600600600600 złzłzłzł....

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą 

Z preferencyjnych zasad przedsiębiorca może skorzystać jeśli
spełnia poniższe warunki:
• zgłaszający nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy

kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania
działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej
działalności,

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Podstawa wymiaru składek dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą 

• nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego
pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia
działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim
roku kalendarzowy wykonywał w ramach stosunku pracy
lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące
w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą 

Osobom, które skorzystają z preferencyjnych zasad opłacania
składek przez okres 24 miesięcy, jeśli data rozpoczęcia
wykonywania działalności przypada w trakcie miesiąca, ten okres
liczy się, począwszy od następnego miesiąca. Tylko
w przypadku rozpoczęcia działalności od 1 dnia danego
miesiąca, miesiąc ten wlicza się do owych 24 miesięcy
kalendarzowych.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą 

DlaDlaDlaDla osóbosóbosóbosób podlegającychpodlegającychpodlegającychpodlegających dobrowolnemudobrowolnemudobrowolnemudobrowolnemu ubezpieczeniuubezpieczeniuubezpieczeniuubezpieczeniu
chorobowemuchorobowemuchorobowemuchorobowemu podstawępodstawępodstawępodstawę wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru składkiskładkiskładkiskładki nananana totototo ubezpieczenieubezpieczenieubezpieczenieubezpieczenie
stanowistanowistanowistanowi podstawapodstawapodstawapodstawa wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru składekskładekskładekskładek nananana ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia
emerytalneemerytalneemerytalneemerytalne iiii rentowerentowerentowerentowe....

RównieżRównieżRównieżRównież nananana ubezpieczenieubezpieczenieubezpieczenieubezpieczenie wypadkowewypadkowewypadkowewypadkowe podstawępodstawępodstawępodstawę wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru
składkiskładkiskładkiskładki stanowistanowistanowistanowi podstawapodstawapodstawapodstawa wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru składekskładekskładekskładek nananana ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia
emerytalneemerytalneemerytalneemerytalne iiii rentowerentowerentowerentowe....

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą 

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
podstawępodstawępodstawępodstawę wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru składkiskładkiskładkiskładki nananana ubezpieczenieubezpieczenieubezpieczenieubezpieczenie zdrowotnezdrowotnezdrowotnezdrowotne
stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75757575%%%%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku
kalendarzowego.
W 2016201620162016 rrrr.... podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż
3210321032103210,,,,60606060 złzłzłzł....

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą 

Jako osobaosobaosobaosoba prowadzącaprowadzącaprowadzącaprowadząca pozarolnicząpozarolnicząpozarolnicząpozarolniczą działalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalność gospodarczągospodarczągospodarczągospodarczą
iiii podlegającapodlegającapodlegającapodlegająca obowiązkowoobowiązkowoobowiązkowoobowiązkowo ubezpieczeniomubezpieczeniomubezpieczeniomubezpieczeniom emerytalnemuemerytalnemuemerytalnemuemerytalnemu
iiii rentowymrentowymrentowymrentowym płatnikpłatnikpłatnikpłatnik składekskładekskładekskładek jestjestjestjest zobowiązanyzobowiązanyzobowiązanyzobowiązany takżetakżetakżetakże dodododo opłacaniaopłacaniaopłacaniaopłacania zazazaza siebiesiebiesiebiesiebie
składkiskładkiskładkiskładki nananana FunduszFunduszFunduszFundusz PracyPracyPracyPracy....
Składki na Fundusz Pracy nie opłaca się:
• po osiągnięciu 55 roku życia dla kobiet i 60 dla mężczyzn,
• gdy podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia

emerytalne i rentowe jest niższa od minimalnego wynagrodzenia.
ZatemZatemZatemZatem osobyosobyosobyosoby opłacająceopłacająceopłacająceopłacające składkiskładkiskładkiskładki nananana obowiązkoweobowiązkoweobowiązkoweobowiązkowe ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia społecznespołecznespołecznespołeczne
odododod kwotykwotykwotykwoty stanowiącejstanowiącejstanowiącejstanowiącej 30303030%%%% minimalnegominimalnegominimalnegominimalnego wynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzenia nienienienie opłacająopłacająopłacająopłacają składkiskładkiskładkiskładki
nananana FunduszFunduszFunduszFundusz Pracy,Pracy,Pracy,Pracy, oooo ileileileile prowadzenieprowadzenieprowadzenieprowadzenie działalnościdziałalnościdziałalnościdziałalności gospodarczejgospodarczejgospodarczejgospodarczej jestjestjestjest jedynymjedynymjedynymjedynym
tytułemtytułemtytułemtytułem dodododo obowiązkowychobowiązkowychobowiązkowychobowiązkowych ubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeń społecznychspołecznychspołecznychspołecznych

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Podstawa wymiaru składek dla pracowników 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe pracowników uwzględnia się również przychód z tytułu
umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo z tytułu umowy o
dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym
pozostają oni w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy
wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w
stosunku pracy.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Podstawa wymiaru składek dla osób wykonujących 
umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy 
o świadczenie usług, dla których odpłatność określono 
w inny sposób niż kwotowo bądź w kwotowej stawce 
godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe ww. osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa
jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Opłacanie składek ubezpieczeniowych 



Wysokość składek na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i 
FGŚP oraz FEP

� Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą:
• na ubezpieczenie emerytalne – 19191919,,,,52525252%%%% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenie rentowe – 8888%%%% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenie chorobowe – 2222,,,,45454545%%%% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki

jest zróżnicowana, w okresie od 01.04.2015r. do
31.03.2017r. wynosi odododod 0000,,,,40404040%%%% dodododo 3333,,,,60606060%%%%

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Wysokość składek na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i 
FGŚP oraz FEP

� SkładkaSkładkaSkładkaSkładka nananana ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia zdrowotnezdrowotnezdrowotnezdrowotne wynosiwynosiwynosiwynosi –––– 9999%%%%
podstawypodstawypodstawypodstawy wymiaru,wymiaru,wymiaru,wymiaru,

� SkładkaSkładkaSkładkaSkładka nananana FPFPFPFP wynosiwynosiwynosiwynosi ---- 2222,,,,45454545%%%% podstawypodstawypodstawypodstawy wymiaru,wymiaru,wymiaru,wymiaru,
� SkładkaSkładkaSkładkaSkładka nananana FGŚPFGŚPFGŚPFGŚP wynosiwynosiwynosiwynosi ---- 0000,,,,10101010%%%% podstawypodstawypodstawypodstawy wymiaru,wymiaru,wymiaru,wymiaru,
� SkładkaSkładkaSkładkaSkładka nananana FEPFEPFEPFEP wynosiwynosiwynosiwynosi –––– 1111,,,,5555%%%% podstawypodstawypodstawypodstawy wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru....

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Aktualna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i 
ubezpieczenie zdrowotne, FP dla osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą – na zasadach ogólnych

Opłacanie składek ubezpieczeniowych

rodzaj ubezpieczenia
Podstawa wymiaru składki  - 2375,40 zł

stopa procentowa wysokość składki

ubezpieczenie emerytalne 19,52% 474,92 zł

ubezpieczenie rentowe 8,00% 194,64 zł

ubezpieczenie chorobowe 2,45% 59,61 zł

ubezpieczenie wypadkowe (od 01.04.2015r.) 1,80% 43,79 zł

łączna kwota do zapłaty na FUS 772,96 zł

ubezpieczenie zdrowotne - podstawa wymiaru 
składki 3210,60 zł

9,00% 288,95 zł

ubezpieczenie FP 2,45% 59,61 zł



Aktualna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i 
ubezpieczenie zdrowotne dla osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą – na zasadach preferencyjnych

Opłacanie składek ubezpieczeniowych

rodzaj ubezpieczenia
Podstawa wymiaru składki  - 555,00 zł

stopa procentowa wysokość składki

ubezpieczenie emerytalne 19,52% 108,34 zł

ubezpieczenie rentowe 8,00% 44,40  zł

ubezpieczenie chorobowe 2,45% 13,60  zł

ubezpieczenie wypadkowe (od 01.04.2015r.) 1,80% 9,99  zł

łączna kwota do zapłaty na FUS 176,33 zł

ubezpieczenie zdrowotne - podstawa wymiaru 
składki 3210,60 zł

9,00% 288,95 zł



Forma opłacania składek 
ubezpieczeniowych

Składki należy opłacać bezgotówkowo na wskazane przez
ZUS rachunki bankowe, odrębnie na:
• nr konta: 83838383 1010 1023 00002613 9511110 0000 –

na ubezpieczenia społeczne,
• nr konta: 78787878 1010 1023 00002613 9522220 0000 –

na ubezpieczenie zdrowotne,
• nr konta: 73737373 1010 1023 00002613 9533330 0000 –

na FP i FGŚP,
• nr konta: 68686868 1010 1023 00002613 9544440 0000 –

na FEP.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Forma opłacania składek 
ubezpieczeniowych

Tylko płatnicy składek będący mikroprzedsiębiorcami
(w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej – Dz.U. z 2015 poz. 584) mogą
opłacać składki za pomocą przekazu pocztowego.
Wówczas za termin zapłaty składek uważa się dzień
wpłacenia gotówki w placówce pocztowej, spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji płatniczej.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Terminy opłacania składek 
ubezpieczeniowych

Płatnik składek winien opłacaćopłacaćopłacaćopłacać należnenależnenależnenależne składkiskładkiskładkiskładki
ubezpieczenioweubezpieczenioweubezpieczenioweubezpieczeniowe w terminach analogicznych, w jakich jest
zobowiązany do składania dokumentów rozliczeniowych, tj.:
• dodododo 10101010 dniadniadniadnia następnegonastępnegonastępnegonastępnego miesiącamiesiącamiesiącamiesiąca – jeśli opłaca składki

wyłącznie sam za siebie,
• dodododo 15151515 dniadniadniadnia następnegonastępnegonastępnegonastępnego miesiącamiesiącamiesiącamiesiąca – w przypadku opłacania

składek za siebie oraz za osobę współpracującą lub za
zatrudnionych pracowników czy zleceniobiorców.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Terminy opłacania składek 
ubezpieczeniowych

Za termin opłacenia składek uważa się dzień obciążenia
rachunku bankowego płatnika lub rachunku
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo
rachunku płatniczego w instytucji płatniczej na podstawie
polecenia przelewu.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Na co zwrócić uwagę przy opłacaniu 
składek ubezpieczeniowych

Dokonane przez płatników składek wpłaty zostaną rozliczone
zgodnie z ich oznaczeniem. W związku z tym, należy zwrócić
szczególną uwagę na poprawne wypełnienie następujących
pól:
� pole „typ wpłaty” – wpłaty należy oznaczyć jako:
• SSSS- jeśli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc (w tym

również z odsetkami za zwlokę),
• MMMM – jeśli wpłata dotyczy składek za więcej niż jeden

miesiąc (w tym również z odsetkami za zwłokę),
• EEEE – jeśli wpłata dotyczy kosztów upomnienia lub kosztów

egzekucyjnych,

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Na co zwrócić uwagę przy opłacaniu 
składek ubezpieczeniowych

• AAAA lub DDDD- jeśli wpłata dotyczy opłaty dodatkowej należnej na
podstawie wydanej decyzji,

• UUUU – jeśli wpłata dotyczy układu ratalnego,
• TTTT – jeśli wpłata dotyczy odroczenia terminu płatności,
� pole „numer deklaracji” – należy wpisać taki sam numer,

jakim została oznaczona deklaracja rozliczeniowa,
� pole „deklaracja” – należy wpisać miesiąc i rok, za który

opłacane są składki lub który podany został na decyzji, tytule
wykonawczym czy upomnieniu, lub na który wyznaczony
został termin wpłaty raty albo odroczenia.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Na co zwrócić uwagę przy opłacaniu 
składek ubezpieczeniowych

Jeśli płatnik składek korzysta ze zwolnienia z obowiązku
składania dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc, to w
dokumencie polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej w polu
„nr deklaracji” należy wpisać 01010101, a w polu „deklaracja” – miesiąc i
rok, którego wpłata dotyczy, np. za listopad 2016 – 01010101 112016112016112016112016

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Na co zwrócić uwagę przy opłacaniu 
składek ubezpieczeniowych

Jeżeli po skorygowaniu deklaracji rozliczeniowej powstanie
konieczność dopłacenia różnicy składek, to wpłatę należy
oznaczyć typem wpłaty SSSS lub MMMM,,,, zawszezawszezawszezawsze wskazującwskazującwskazującwskazując miesiącmiesiącmiesiącmiesiąc iiii rok,rok,rok,rok,
odododod któregoktóregoktóregoktórego mamamama sięsięsięsię rozpocząćrozpocząćrozpocząćrozpocząć rozliczanierozliczanierozliczanierozliczanie wpłatywpłatywpłatywpłaty....

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Jakie są skutki nieopłacania składek lub 
opłacania ich po obowiązującym terminie

Jeśli płatnik składek nie opłaci składek lub opłaci je po
obowiązującym terminie, powinien liczyć się miedzy innymi z:
• brakiem zaewidencjonowania składek na ubezpieczenia

społeczne,
• nieprzekazaniem składek do OFE,
• naliczeniem odsetek za zwłokę od nieterminowo dokonanych

wpłat,
• dochodzeniem przez Zakład należnych składek w formie

przymusowego dochodzenia.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Jakie są skutki nieopłacania składek lub 
opłacania ich po obowiązującym terminie

• ustaniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, co
skutkuje koniecznością złożenia korekt dokumentów
zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

W  uzasadnionych  przypadkach  ZUS,  na wniosek płatnika 
składek, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie 
i tym samym dalsze pozostawanie w  ubezpieczeniu.
We wniosku należy przedstawić powody opłacenia składek 
po terminie.

Opłacanie składek ubezpieczeniowych



Zasady 
wypełniania i 
korygowania 
dokumentów



Zasady wypełniania dokumentów 
zgłoszeniowych i rozliczeniowych 

Szczegółowe zasady wypełniania dokumentów zawarte są
w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów

ubezpieczeniowych oraz poradnikach poświęconych
poszczególnym dokumentom ubezpieczeniowym - dostępnych
na stronie www.zus.pl w zakładce Poradniki i ulotki wybranej
z menu podręcznego.

Porady w tym zakresie udzielają również wszystkie jednostki
ZUS.

Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Zasady wypełniania dokumentów 
zgłoszeniowych i rozliczeniowych 

Wypełniając dokumenty należy zwrócić uwagę na poprawne
podanie danych organizacyjnych oraz identyfikacyjnych
w blokach:
„I. DANE ORGANIZACYJNE”,
„II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK”,
„III. DANE IDENTYFIKACYJNE UBEZPIECZONEGO”

Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Korygowanie dokumentów przekazanych do ZUS

Jeśli:
• zmieniły się dane wykazane w dotychczas składanych do ZUS

dokumentach ubezpieczeniowych,
• płatnik składek wykrył błędy w przekazanych dokumentach,
• ZUS przekazał zawiadomienie o stwierdzeniu nieprawidłowości

w przekazanych dokumentach
– winno przekazać się do ZUS odpowiednie zgłoszenie zmiany
lub korekty danych.

Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych 
dotyczących płatnika składek

� Zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek
(NIP, REGON, PESEL, nazwa skrócona, nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia, seria i numer paszportu) – dokonuje się na
formularzu ZUSZUSZUSZUS ZIPAZIPAZIPAZIPA,

� danych wykazanych w zgłoszeniu płatnika składek (ZUS ZPA /
ZUS ZFA) dotyczących danych adresowych, podstawy do
prowadzenia pozarolniczej działalności i danych o biurze
rachunkowym – dokonuje się poprzez złożenie zgłoszenia
płatnika składek (ZUS ZPA / ZUS ZFA) w trybie zgłoszenia
zmiany.

Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych 
dotyczących płatnika składek

� Zmiany i korekty danych płatnika składek podlegających wpisowi
do ewidencji działalności gospodarczej należy zgłaszać w formie
wniosku CEIDG-1 składanym w organie ewidencyjnym.
Zmiany i korekty danych niepodlegających wpisowi do ewidencji
należy zgłaszać bezpośrednio w ZUS.

� Jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi/rejestracji w KRS,
aktualizacji danych, zmian, korekt dokonuje przez wypełnienie
odpowiednio:

• wniosku w KRS – gdy dokonuje zmiany w „danych
podstawowych”,

• wniosku NIP-8 – gdy dokonuje zmiany w „danych
uzupełniających”.

NaNaNaNa podstawiepodstawiepodstawiepodstawie danychdanychdanychdanych zmienianychzmienianychzmienianychzmienianych wwww KRSKRSKRSKRS iiii wwww USUSUSUS ZakładZakładZakładZakład UbezpieczeńUbezpieczeńUbezpieczeńUbezpieczeń
SpołecznychSpołecznychSpołecznychSpołecznych sporządzisporządzisporządzisporządzi zzzz urzęduurzęduurzęduurzędu odpowiednieodpowiednieodpowiednieodpowiednie formularzeformularzeformularzeformularze:::: ZUSZUSZUSZUS ZPA,ZPA,ZPA,ZPA,
ZUSZUSZUSZUS ZIPA,ZIPA,ZIPA,ZIPA, ZUSZUSZUSZUS ZAA,ZAA,ZAA,ZAA, ZUSZUSZUSZUS ZBAZBAZBAZBA....

Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych 
dotyczących ubezpieczonego

� W razie zmiany lub konieczności korekty danych
identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej należy złożyć poprawnie
wypełniony formularz ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych
identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej).

� Zgłoszenia zmiany lub korekty pozostałych danych osoby
ubezpieczonej dokonuje się odpowiednio na formularzu ZUS ZUA
lub ZUS ZZA.

Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych 
dotyczących ubezpieczonego

� Zmianę lub korektę kodu tytułu ubezpieczenia, rodzajów
ubezpieczenia lub daty rozpoczęcia podlegania ubezpieczeniom
(ubezpieczeniu) dokonuje się poprzez wyrejestrowanie
z ubezpieczeń, na formularzu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie
z ubezpieczeń), a następnie ponowne prawidłowe zgłoszenie do
ubezpieczeń – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS
ZZA.

Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych 
dotyczących ubezpieczonego

� W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących
danych podanych w zgłoszeniu ZUSZUSZUSZUS ZSWAZSWAZSWAZSWA przez:

• płatnika składek we własnym zakresie,
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy

płatnik składek obowiązany jest przekazać do ZUS
korygujące zgłoszenie danych o pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, w formie
nowego zgłoszenia zawierającego wszystkie prawidłowe
dane.

Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych 
dotyczących ubezpieczonego

� KorygująceKorygująceKorygująceKorygujące zgłoszeniezgłoszeniezgłoszeniezgłoszenie należynależynależynależy przekazaćprzekazaćprzekazaćprzekazać wwww ciąguciąguciąguciągu 7777 dnidnidnidni odododod dniadniadniadnia
stwierdzeniastwierdzeniastwierdzeniastwierdzenia nieprawidłowościnieprawidłowościnieprawidłowościnieprawidłowości wewewewe własnymwłasnymwłasnymwłasnym zakresiezakresiezakresiezakresie lublublublub
otrzymaniaotrzymaniaotrzymaniaotrzymania zawiadomieniazawiadomieniazawiadomieniazawiadomienia oooo stwierdzeniustwierdzeniustwierdzeniustwierdzeniu nieprawidłowościnieprawidłowościnieprawidłowościnieprawidłowości
przezprzezprzezprzez ZakładZakładZakładZakład UbezpieczeńUbezpieczeńUbezpieczeńUbezpieczeń SpołecznychSpołecznychSpołecznychSpołecznych lublublublub właściwywłaściwywłaściwywłaściwy organorganorganorgan
PaństwowejPaństwowejPaństwowejPaństwowej InspekcjiInspekcjiInspekcjiInspekcji PracyPracyPracyPracy....

� Jeżeli konieczność korekty podanych w zgłoszeniu danych o
pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez
ZUS w drodze:

• decyzji – korygujące zgłoszenie powinno być złożone nie
później niż w ciągu 7777 dnidnidnidni odododod uprawomocnieniauprawomocnieniauprawomocnieniauprawomocnienia sięsięsięsię decyzjidecyzjidecyzjidecyzji,,,,

• kontroli – korygujące zgłoszenie powinno być złożone nie
później niż w ciągu 30303030 dnidnidnidni odododod dniadniadniadnia otrzymaniaotrzymaniaotrzymaniaotrzymania protokołuprotokołuprotokołuprotokołu
kontrolikontrolikontrolikontroli....

Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Korygowanie dokumentów rozliczeniowych

� PłatnikPłatnikPłatnikPłatnik składekskładekskładekskładek jestjestjestjest zobowiązanyzobowiązanyzobowiązanyzobowiązany sporządzićsporządzićsporządzićsporządzić iiii przekazaćprzekazaćprzekazaćprzekazać dokumentydokumentydokumentydokumenty
rozliczeniowerozliczeniowerozliczeniowerozliczeniowe korygującekorygującekorygującekorygujące::::

• w terminie 7777 dnidnidnidni odododod stwierdzeniastwierdzeniastwierdzeniastwierdzenia nieprawidłowościnieprawidłowościnieprawidłowościnieprawidłowości we własnym
zakresie lub odododod otrzymaniaotrzymaniaotrzymaniaotrzymania zawiadomieniazawiadomieniazawiadomieniazawiadomienia o stwierdzeniu
nieprawidłowości przez ZUS,

• nie później niż w ciągu 7777 dnidnidnidni odododod uprawomocnieniauprawomocnieniauprawomocnieniauprawomocnienia sięsięsięsię decyzjidecyzjidecyzjidecyzji –
jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia
nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji,

• nie później niż w ciągu 30303030 dnidnidnidni odododod otrzymaniaotrzymaniaotrzymaniaotrzymania protokołuprotokołuprotokołuprotokołu kontrolikontrolikontrolikontroli –
jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia
nieprawidłowości przez ZUS w drodze kontroli.

Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Korygowanie dokumentów rozliczeniowych

� Dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc płatnik koryguje,
przekazując za ten miesiąc nowy, odpowiedni komplet
dokumentów rozliczeniowych z podaniem – w bloku I, w dwóch
pierwszych kratkach pola „Identyfikator…” – kolejnego numeru
za dany miesiąc (np. 02, 03).

� KompletKompletKompletKomplet dokumentówdokumentówdokumentówdokumentów rozliczeniowychrozliczeniowychrozliczeniowychrozliczeniowych korygującychkorygującychkorygującychkorygujących składaskładaskładaskłada sięsięsięsię
zzzz imiennychimiennychimiennychimiennych raportówraportówraportówraportów miesięcznychmiesięcznychmiesięcznychmiesięcznych korygującychkorygującychkorygującychkorygujących –––– dotyczącychdotyczącychdotyczącychdotyczących
tylkotylkotylkotylko tychtychtychtych ubezpieczonych,ubezpieczonych,ubezpieczonych,ubezpieczonych, zazazaza którychktórychktórychktórych należałonależałonależałonależało złożyćzłożyćzłożyćzłożyć korektykorektykorektykorekty ––––
dołączonychdołączonychdołączonychdołączonych dodododo deklaracjideklaracjideklaracjideklaracji rozliczeniowejrozliczeniowejrozliczeniowejrozliczeniowej korygującejkorygującejkorygującejkorygującej zawierającejzawierającejzawierającejzawierającej
rozliczenierozliczenierozliczenierozliczenie dotyczącedotyczącedotyczącedotyczące wszystkichwszystkichwszystkichwszystkich ubezpieczonychubezpieczonychubezpieczonychubezpieczonych,,,, zazazaza którychktórychktórychktórych byłbyłbyłbył
obowiązekobowiązekobowiązekobowiązek rozliczeniarozliczeniarozliczeniarozliczenia składekskładekskładekskładek iiii świadczeńświadczeńświadczeńświadczeń zazazaza danydanydanydany miesiącmiesiącmiesiącmiesiąc....
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Korygowanie dokumentów rozliczeniowych

� Zakład Ubezpieczeń Społecznych może korygować błędy
w deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportach
miesięcznych, które uzna za możliwe do poprawienia we
własnym zakresie, przy czym w razie stwierdzenia
rozbieżności między kwotą podstawy wymiaru składek i
kwotą składek, za prawidłową przyjmuje się podstawę
wymiaru składek.

� ZUS ewidencjonuje dane na koncie ubezpieczonego
i dokonuje rozliczenia na koncie płatnika składek na
podstawie skorygowanych przez siebie dokumentów
rozliczeniowych.

Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Korygowanie dokumentów rozliczeniowych

JeżeliJeżeliJeżeliJeżeli płatnikpłatnikpłatnikpłatnik nienienienie zgadzazgadzazgadzazgadza sięsięsięsię zzzz korektąkorektąkorektąkorektą sporządzonąsporządzonąsporządzonąsporządzoną przezprzezprzezprzez ZUS,ZUS,ZUS,ZUS, wwww ciąguciąguciąguciągu
14141414 dnidnidnidni odododod otrzymaniaotrzymaniaotrzymaniaotrzymania zawiadomieniazawiadomieniazawiadomieniazawiadomienia powinienpowinienpowinienpowinien złożyćzłożyćzłożyćzłożyć deklaracjędeklaracjędeklaracjędeklarację
rozliczeniowąrozliczeniowąrozliczeniowąrozliczeniową iiii imienneimienneimienneimienne raportyraportyraportyraporty miesięcznemiesięcznemiesięcznemiesięczne korygującekorygującekorygującekorygujące dokumentydokumentydokumentydokumenty
nadesłanenadesłanenadesłanenadesłane przezprzezprzezprzez ZUSZUSZUSZUS, chyba że dane wynikają z prawomocnej
decyzji lub z prawomocnego wyroku sądu.

Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych



Jakość 
przekazywanych 
danych a 
rozliczenie konta



Dokumenty zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe składane przez
płatników składek ewidencjonowane są na koncie płatnika
w ZUS za pomocą Kompleksowego Systemu Informatycznego
ZUS.

RozliczenieRozliczenieRozliczenieRozliczenie kontakontakontakonta płatnikapłatnikapłatnikapłatnika składekskładekskładekskładek polegapolegapolegapolega nananana przeprowadzeniuprzeprowadzeniuprzeprowadzeniuprzeprowadzeniu
analizyanalizyanalizyanalizy poprawnościpoprawnościpoprawnościpoprawności wszystkichwszystkichwszystkichwszystkich dokumentówdokumentówdokumentówdokumentów
ubezpieczeniowychubezpieczeniowychubezpieczeniowychubezpieczeniowych iiii rozliczeniowych,rozliczeniowych,rozliczeniowych,rozliczeniowych, którektórektórektóre wpłynęływpłynęływpłynęływpłynęły nananana kontokontokontokonto
płatnikapłatnikapłatnikapłatnika wwww kolejnychkolejnychkolejnychkolejnych okresachokresachokresachokresach sprawozdawczychsprawozdawczychsprawozdawczychsprawozdawczych orazorazorazoraz kwotkwotkwotkwot
składek,składek,składek,składek, którektórektórektóre zostałyzostałyzostałyzostały przezprzezprzezprzez niegoniegoniegoniego opłaconeopłaconeopłaconeopłacone....

Jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta



Złożenie poprawnych dokumentów i prawidłowe rozliczenie
konta umożliwia Zakładowi informowanie płatników
o faktycznym stanie konta oraz podejmowanie działań
dotyczących nadpłaty lub stwierdzonego zadłużenia.
Ponadto rozliczenie konta umożliwia wyjaśnienie wszystkich
stwierdzonych w trakcie analizy konta nieprawidłowości
i sytuacji wątpliwych, mających wpływ na wysokość salda oraz
na jakość danych ewidencjonowanych na koncie płatnika
składek i ubezpieczonych .

Jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta



NajczęściejNajczęściejNajczęściejNajczęściej popełnianepopełnianepopełnianepopełniane błędybłędybłędybłędy wwww dokumentachdokumentachdokumentachdokumentach ubezpieczeniowychubezpieczeniowychubezpieczeniowychubezpieczeniowych
totototo::::
• podawanie w dokumentach rozliczeniowych danych

identyfikacyjnych niezgodnych z danymi wykazanymi
w dokumentach zgłoszeniowych,

• stosowanie nieprawidłowych kodów tytułów ubezpieczeń,
świadczeń oraz przerw w opłacaniu składek,

• przekazywanie dwóch (zamiast jednego) raportów imiennych
(np. ZUS RZA, ZUS RCA) dla tego samego ubezpieczonego
w jednym komplecie rozliczeniowym,

• nieprawidłowe kwoty podstawy wymiaru składek i wysokości
składek.

Jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta



Należy mieć na uwadze, że przekazanie do ZUS dokumentów
ubezpieczeniowych zawierających błędy może skutkować
odmową wydania przez ZUS zaświadczenia o niezaleganiu w
opłacaniu składek.

DoDoDoDo czasuczasuczasuczasu wyjaśnieniawyjaśnieniawyjaśnieniawyjaśnienia wszystkichwszystkichwszystkichwszystkich nieprawidłowościnieprawidłowościnieprawidłowościnieprawidłowości
iiii uregulowaniauregulowaniauregulowaniauregulowania wszystkichwszystkichwszystkichwszystkich należnychnależnychnależnychnależnych składekskładekskładekskładek ZUSZUSZUSZUS nienienienie wydawydawydawyda
płatnikowipłatnikowipłatnikowipłatnikowi składekskładekskładekskładek zaświadczenia,zaświadczenia,zaświadczenia,zaświadczenia, oooo którektórektórektóre wnioskujewnioskujewnioskujewnioskuje....

Jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta



Zapisane na kontach dane mają decydujące znaczenie przy
ustalaniu prawa oraz wysokości świadczeń, ponieważ
informacje, które płatnik składek przekazuje w złożonych
dokumentach są również podstawą do określenia m.in.
wysokości świadczeń chorobowych oraz emerytalno-
rentowych dla niego jak i zatrudnionych pracowników.

Jeśli okaże się po jakimś czasie, że płatnikpłatnikpłatnikpłatnik przekazałprzekazałprzekazałprzekazał wwww tychtychtychtych
dokumentachdokumentachdokumentachdokumentach błędnebłędnebłędnebłędne dane,dane,dane,dane, nananana podstawiepodstawiepodstawiepodstawie którychktórychktórychktórych ZUSZUSZUSZUS wypłaciłwypłaciłwypłaciłwypłacił
nienależnenienależnenienależnenienależne świadczenia,świadczenia,świadczenia,świadczenia, obowiązekobowiązekobowiązekobowiązek zwrotuzwrotuzwrotuzwrotu tychtychtychtych świadczeńświadczeńświadczeńświadczeń wrazwrazwrazwraz
zzzz odsetkamiodsetkamiodsetkamiodsetkami będziebędziebędziebędzie obciążałobciążałobciążałobciążał płatnikapłatnikapłatnikapłatnika składekskładekskładekskładek....

Jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta



Składanie poprawnych dokumentów ubezpieczeniowych jest
ważne z uwagi na przekazywanie należnych składek do OFE.

Zakład, gdy nie będzie miał możliwości w terminie przekazywać
składek do OFE m.in. z powodu nieprzekazania lub przekazania
przez płatnika błędnych dokumentów ubezpieczeniowych
(zgłoszenia do ubezpieczeń, zgłoszenia płatnika składek,
imiennych raportów miesięcznych bądź deklaracji
rozliczeniowych lub dokumentu płatniczego) może zastosować
wobec uporczywie uchylającego się od tego obowiązku
płatnika sankcję w formie wymierzenia dodatkowej opłaty.

Jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta



Za niewywiązanie się z obowiązku składania lub korygowania
błędnych dokumentów płatnik może również zostać ukarany
grzywną. Decydując się na zastosowanie tego typu sankcji ZUS
bierze pod uwagę uporczywe uchylanie się płatnika od
rozliczania i opłacania składek.

Aby uniknąć takich sytuacji Zakład na bieżąco prowadzi
postępowania wyjaśniające błędy w dokumentach
przekazywanych przez płatników składek. Koncentruje się na
współpracy z płatnikiem i na wyjaśnianiu zasad, według
których dokumenty ubezpieczeniowe w tym rozliczeniowe
powinny być wypełnione.

Jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta



Również płatnik może zwrócić się do ZUS o udzielenie
wyjaśnień w zakresie wyjaśniania błędów popełnionych w
złożonych dokumentach rozliczeniowych oraz uzyskać
informacje o sposobie ich korekty.

Uniknięcia błędów w przekazywanych dokumentach
ubezpieczeniowych ułatwia stosowanie programu PŁATNIK,
który weryfikuje przekazywane do ZUS dane, sprawdza
informacje o rozliczanych przez płatnika składek osobach,
weryfikuje czy dokumenty zostały sporządzone za wszystkich
pracowników i sprawdza poprawność samego rozliczenia.

Jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta



PrzekazującPrzekazującPrzekazującPrzekazując dodododo ZUSZUSZUSZUS właściwiewłaściwiewłaściwiewłaściwie sporządzonesporządzonesporządzonesporządzone lublublublub poprawniepoprawniepoprawniepoprawnie
skorygowaneskorygowaneskorygowaneskorygowane dokumentydokumentydokumentydokumenty zgłoszeniowezgłoszeniowezgłoszeniowezgłoszeniowe iiii rozliczeniowerozliczeniowerozliczeniowerozliczeniowe płatnikpłatnikpłatnikpłatnik
mamamama pewność,pewność,pewność,pewność, żeżeżeże zapisyzapisyzapisyzapisy dotyczącedotyczącedotyczącedotyczące jegojegojegojego orazorazorazoraz osóbosóbosóbosób zgłoszonychzgłoszonychzgłoszonychzgłoszonych
przezprzezprzezprzez niegoniegoniegoniego dodododo ubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeń (np(np(np(np.... pracowników,pracowników,pracowników,pracowników, zleceniobiorców)zleceniobiorców)zleceniobiorców)zleceniobiorców)
sąsąsąsą prawidłoweprawidłoweprawidłoweprawidłowe....

Jakość przekazywanych danych a rozliczenie konta



Zasiłki

Prawo do zasiłkuPrawo do zasiłkuPrawo do zasiłkuPrawo do zasiłku



Zasiłek chorobowy – prawo do zasiłku

Świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych

ustawą przysługująprzysługująprzysługująprzysługują osobomosobomosobomosobom objętymobjętymobjętymobjętym ubezpieczeniemubezpieczeniemubezpieczeniemubezpieczeniem społecznymspołecznymspołecznymspołecznym

wwww razierazierazierazie chorobychorobychorobychoroby iiii macierzyństwamacierzyństwamacierzyństwamacierzyństwa określonym w ustawie z dnia 13

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r.

poz. 121.), zwanym dalej "ubezpieczonymi".

Zasiłki



Zasiłek chorobowy – prawo do zasiłku

Obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:Obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:Obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:Obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

•pracownicy,

•członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,  

•osoby odbywające służbę zastępczą,

Zasiłki

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

•osoby wykonujące pracę nakładczą, 

•osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o 

świadczenie usług, 

•osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące,osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące,osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące,osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące,

•osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 

•duchowni.



Zasiłek chorobowy – prawo do zasiłku

Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następujenastępujenastępujenastępuje odododod dniadniadniadnia wskazanegowskazanegowskazanegowskazanego

wewewewe wnioskuwnioskuwnioskuwniosku oooo objęcieobjęcieobjęcieobjęcie ubezpieczeniem,ubezpieczeniem,ubezpieczeniem,ubezpieczeniem, alealealeale tylkotylkotylkotylko wówczas,wówczas,wówczas,wówczas, gdygdygdygdy zgłoszeniezgłoszeniezgłoszeniezgłoszenie dodododo obowiązkowychobowiązkowychobowiązkowychobowiązkowych

ubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeń emerytalnegoemerytalnegoemerytalnegoemerytalnego iiii rentowychrentowychrentowychrentowych zostaniezostaniezostaniezostanie złożonezłożonezłożonezłożone wwww terminieterminieterminieterminie określonymokreślonymokreślonymokreślonym ustawąustawąustawąustawą

o systemie ubezpieczeń społecznych na dokonanie takiego zgłoszenia (tjtjtjtj.... wwww terminieterminieterminieterminie 7777 dnidnidnidni odododod

datydatydatydaty powstaniapowstaniapowstaniapowstania obowiązkuobowiązkuobowiązkuobowiązku ubezpieczeń)ubezpieczeń)ubezpieczeń)ubezpieczeń). W pozostałych przypadkach objęcie ubezpieczeniem

chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie

wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Zasiłki

OsobyOsobyOsobyOsoby prowadząceprowadząceprowadząceprowadzące działalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalność gospodarczągospodarczągospodarczągospodarczą podlegająpodlegająpodlegająpodlegają ubezpieczeniuubezpieczeniuubezpieczeniuubezpieczeniu chorobowemuchorobowemuchorobowemuchorobowemu

wyrażającwyrażającwyrażającwyrażając wolęwolęwolęwolę objęciaobjęciaobjęciaobjęcia tymtymtymtym ubezpieczeniemubezpieczeniemubezpieczeniemubezpieczeniem nananana wnioskuwnioskuwnioskuwniosku....



Zasiłek chorobowy – prawo do zasiłku

UbezpieczonyUbezpieczonyUbezpieczonyUbezpieczony nabywanabywanabywanabywa prawoprawoprawoprawo dodododo zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku chorobowegochorobowegochorobowegochorobowego::::

•popopopo upływieupływieupływieupływie 30303030 dnidnidnidni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu

ubezpieczeniu (np(np(np(np.... pracownik)pracownik)pracownik)pracownik);;;;

•popopopo upływieupływieupływieupływie 90909090 dnidnidnidni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie (np(np(np(np....

osobaosobaosobaosoba prowadzącaprowadzącaprowadzącaprowadząca działalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalność gospodarczą)gospodarczą)gospodarczą)gospodarczą)....

DoDoDoDo okresówokresówokresówokresów ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia chorobowego,chorobowego,chorobowego,chorobowego, wliczawliczawliczawlicza sięsięsięsię poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli

przerwa między nimi nie przekroczyła 30303030 dnidnidnidni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem

bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

DoDoDoDo okresuokresuokresuokresu wyczekiwaniawyczekiwaniawyczekiwaniawyczekiwania zaliczazaliczazaliczazalicza sięsięsięsię okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przysługującego w czasie

trwania ubezpieczenia chorobowego a także okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,

określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasiłki



Zasiłek chorobowy – prawo do zasiłku

BezBezBezBez okresuokresuokresuokresu wyczekiwaniawyczekiwaniawyczekiwaniawyczekiwania zasiłekzasiłekzasiłekzasiłek chorobowychorobowychorobowychorobowy przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje::::

•absolwentomabsolwentomabsolwentomabsolwentom szkółszkółszkółszkół lublublublub szkółszkółszkółszkół wyższychwyższychwyższychwyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub
przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub
uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-
dentystycznych i weterynarii - od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów
egzaminu, a kierunku farmacji - od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów
praktyki,

•ubezpieczonym,ubezpieczonym,ubezpieczonym,ubezpieczonym, którychktórychktórychktórych niezdolnośćniezdolnośćniezdolnośćniezdolność dodododo pracypracypracypracy spowodowanaspowodowanaspowodowanaspowodowana zostałazostałazostałazostała wypadkiemwypadkiemwypadkiemwypadkiem w drodze do
pracy lub z pracy,

•ubezpieczonymubezpieczonymubezpieczonymubezpieczonym obowiązkowoobowiązkowoobowiązkowoobowiązkowo, którzy legitymują się co najmniej 10-letnim okresem
obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

•posłomposłomposłomposłom iiii senatoromsenatoromsenatoromsenatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od
ukończenia kadencji.

Zasiłki



Zasiłek chorobowy – prawo do zasiłku

ZasiłekZasiłekZasiłekZasiłek chorobowychorobowychorobowychorobowy przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje przezprzezprzezprzez okresokresokresokres trwaniatrwaniatrwaniatrwania niezdolnościniezdolnościniezdolnościniezdolności dodododo pracy,pracy,pracy,pracy,

nienienienie dłużejdłużejdłużejdłużej niżniżniżniż przezprzezprzezprzez 182182182182 dni,dni,dni,dni, a w przypadku gruźlicy (oznaczonej przez

lekarza

w zaświadczeniu lekarskim kodem „D” ) – nienienienie dłużejdłużejdłużejdłużej niżniżniżniż przezprzezprzezprzez 270270270270 dnidnidnidni....

Zasiłki

OdOdOdOd 01010101 styczniastyczniastyczniastycznia 2009200920092009rrrr.... równieżrównieżrównieżrównież ubezpieczone,ubezpieczone,ubezpieczone,ubezpieczone, którychktórychktórychktórych niezdolnośćniezdolnośćniezdolnośćniezdolność dodododo

pracypracypracypracy przypadaprzypadaprzypadaprzypada nananana okresokresokresokres ciążyciążyciążyciąży mająmająmająmają prawoprawoprawoprawo dodododo zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku chorobowegochorobowegochorobowegochorobowego przezprzezprzezprzez

okresokresokresokres dodododo 270270270270 dnidnidnidni....



Zasiłek chorobowy – prawo do zasiłku

W przypadku dobrowolnegodobrowolnegodobrowolnegodobrowolnego ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia chorobowegochorobowegochorobowegochorobowego ważneważneważneważne jest,jest,jest,jest, abyabyabyaby płatnikpłatnikpłatnikpłatnik

składekskładekskładekskładek przesyłałprzesyłałprzesyłałprzesyłał terminowoterminowoterminowoterminowo deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz

opłacał składki w należytej wysokości za dany miesiąc, nie później niż:

Zasiłki

•ddddoooo 10101010 dniadniadniadnia następnegonastępnegonastępnegonastępnego miesiącamiesiącamiesiącamiesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie

za siebie,

•dodododo 5555 dniadniadniadnia następnegonastępnegonastępnegonastępnego miesiącamiesiącamiesiącamiesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych

zakładów budżetowych,

•ddddoooo 15151515 dniadniadniadnia następnegonastępnegonastępnegonastępnego miesiącamiesiącamiesiącamiesiąca – dla pozostałych płatników.



Zasiłek chorobowy – prawo do zasiłku

Ubezpieczenie chorobowe ustaje: Ubezpieczenie chorobowe ustaje: Ubezpieczenie chorobowe ustaje: Ubezpieczenie chorobowe ustaje: 

•odododod dniadniadniadnia wskazanegowskazanegowskazanegowskazanego wewewewe wnioskuwnioskuwnioskuwniosku o wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego, nie wcześniej

jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,

•odododod pierwszegopierwszegopierwszegopierwszego dniadniadniadnia miesiącamiesiącamiesiącamiesiąca kalendarzowegokalendarzowegokalendarzowegokalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej

na ubezpieczenie chorobowe; jeżeli jednak za część miesiąca został pobrany zasiłek,

ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następnego po dniu, za który zasiłek przysługuje,

(w(w(w(w przypadkuprzypadkuprzypadkuprzypadku osóbosóbosóbosób prowadzącychprowadzącychprowadzącychprowadzących działalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalność iiii osóbosóbosóbosób zzzz niminiminiminimi współpracującychwspółpracującychwspółpracującychwspółpracujących wwww uzasadnionychuzasadnionychuzasadnionychuzasadnionych

przypadkachprzypadkachprzypadkachprzypadkach Zakład,Zakład,Zakład,Zakład, nananana wniosekwniosekwniosekwniosek ubezpieczonegoubezpieczonegoubezpieczonegoubezpieczonego możemożemożemoże wyrazićwyrazićwyrazićwyrazić zgodęzgodęzgodęzgodę nananana opłacenieopłacenieopłacenieopłacenie składkiskładkiskładkiskładki popopopo

terminie),terminie),terminie),terminie),

•odododod dniadniadniadnia ustaniaustaniaustaniaustania tytułutytułutytułutytułu podleganiapodleganiapodleganiapodlegania tymtymtymtym ubezpieczeniomubezpieczeniomubezpieczeniomubezpieczeniom, tj. od dnia zaprzestania prowadzenia

pozarolniczej działalności.

Zasiłki



Wysokość zasiłku chorobowegoWysokość zasiłku chorobowegoWysokość zasiłku chorobowegoWysokość zasiłku chorobowego

Od 1 stycznia 2011r. wwww przypadkuprzypadkuprzypadkuprzypadku pracownika,pracownika,pracownika,pracownika, któryktóryktóryktóry ukończyłukończyłukończyłukończył 50505050 rokrokrokrok życiażyciażyciażycia, począwszy od

następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia, miesięcznymiesięcznymiesięcznymiesięczny zasiłekzasiłekzasiłekzasiłek

chorobowychorobowychorobowychorobowy zazazaza okresokresokresokres pobytupobytupobytupobytu wwww szpitaluszpitaluszpitaluszpitalu odododod 15151515 dodododo 33333333 dniadniadniadnia niezdolnościniezdolnościniezdolnościniezdolności dodododo pracypracypracypracy wwww rokurokurokuroku kalendarzowymkalendarzowymkalendarzowymkalendarzowym

wynosiwynosiwynosiwynosi 80808080%%%% podstawy wymiaru zasiłku.

PrawoPrawoPrawoPrawo dodododo zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku chorobowegochorobowegochorobowegochorobowego wwww wysokościwysokościwysokościwysokości 80808080%%%% podstawy wymiaru w związku z pobytem w

szpitalu mają także osoby ubezpieczone niebędące pracownikami, do których ma zastosowanie art.

92 Kodeksu pracy, tj. osoby wykonujące pracę nakładczą oraz osoby odbywające służbę zastępczą.

Zasiłki

WysokośćWysokośćWysokośćWysokość zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku chorobowegochorobowegochorobowegochorobowego wynosiwynosiwynosiwynosi 80808080%%%% wynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzenia lublublublub przychoduprzychoduprzychoduprzychodu stanowiącegostanowiącegostanowiącegostanowiącego

podstawępodstawępodstawępodstawę jegojegojegojego wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru....

Zasiłek chorobowy zazazaza okresokresokresokres pobytupobytupobytupobytu wwww szpitaluszpitaluszpitaluszpitalu przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje wwww wysokościwysokościwysokościwysokości 70707070%%%% podstawypodstawypodstawypodstawy

wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru.



Wysokość zasiłku chorobowego 

Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadekwypadekwypadekwypadek przyprzyprzyprzy pracy,pracy,pracy,pracy, wwww drodzedrodzedrodzedrodze dodododo

pracypracypracypracy lublublublub zzzz pracypracypracypracy alboalboalboalbo chorobachorobachorobachoroba zawodowazawodowazawodowazawodowa lublublublub teżteżteżteż niezdolnośćniezdolnośćniezdolnośćniezdolność dodododo pracypracypracypracy przypadaprzypadaprzypadaprzypada

nananana okresokresokresokres ciąży,ciąży,ciąży,ciąży, aaaa takżetakżetakżetakże jeżelijeżelijeżelijeżeli powstałapowstałapowstałapowstała wskutekwskutekwskutekwskutek poddaniapoddaniapoddaniapoddania sięsięsięsię niezbędnymniezbędnymniezbędnymniezbędnym badaniombadaniombadaniombadaniom

lekarskimlekarskimlekarskimlekarskim przewidzianymprzewidzianymprzewidzianymprzewidzianym dladladladla kandydatówkandydatówkandydatówkandydatów nananana dawcówdawcówdawcówdawców komórek,komórek,komórek,komórek, tkanektkanektkanektkanek iiii narządównarządównarządównarządów

alboalboalboalbo zabiegowizabiegowizabiegowizabiegowi pobraniapobraniapobraniapobrania komórek,komórek,komórek,komórek, tkanektkanektkanektkanek iiii narządównarządównarządównarządów :

Zasiłki

zasiłekzasiłekzasiłekzasiłek chorobowychorobowychorobowychorobowy przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje wwww wysokościwysokościwysokościwysokości 100100100100%%%% podstawypodstawypodstawypodstawy wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru (także(także(także(także zazazaza

okresokresokresokres pobytupobytupobytupobytu wwww szpitalu)szpitalu)szpitalu)szpitalu)....



Zasiłek macierzyński– prawo do zasiłku

Zasiłki

ZasiłekZasiłekZasiłekZasiłek macierzyńskimacierzyńskimacierzyńskimacierzyński przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje objętymobjętymobjętymobjętym ubezpieczeniemubezpieczeniemubezpieczeniemubezpieczeniem chorobowymchorobowymchorobowymchorobowym::::

� pracownikom,pracownikom,pracownikom,pracownikom,

� członkomczłonkomczłonkomczłonkom rolniczychrolniczychrolniczychrolniczych spółdzielnispółdzielnispółdzielnispółdzielni produkcyjnychprodukcyjnychprodukcyjnychprodukcyjnych iiii spółdzielnispółdzielnispółdzielnispółdzielni kółekkółekkółekkółek rolniczych,rolniczych,rolniczych,rolniczych,

� osobomosobomosobomosobom wykonującymwykonującymwykonującymwykonującym pracępracępracępracę nakładczą,nakładczą,nakładczą,nakładczą,

� osobomosobomosobomosobom wykonującymwykonującymwykonującymwykonującym pracępracępracępracę nananana podstawiepodstawiepodstawiepodstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy

dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę

na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),

� osobomosobomosobomosobom prowadzącymprowadzącymprowadzącymprowadzącym pozarolnicząpozarolnicząpozarolnicząpozarolniczą działalnośćdziałalnośćdziałalnośćdziałalność orazorazorazoraz osobomosobomosobomosobom zzzz niminiminiminimi współpracującym,współpracującym,współpracującym,współpracującym,

� osobomosobomosobomosobom wykonującymwykonującymwykonującymwykonującym odpłatnieodpłatnieodpłatnieodpłatnie pracę,pracę,pracę,pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

� osobomosobomosobomosobom odbywającymodbywającymodbywającymodbywającym służbęsłużbęsłużbęsłużbę zastępczą,zastępczą,zastępczą,zastępczą,

� duchownymduchownymduchownymduchownym....



ZasiłekZasiłekZasiłekZasiłek macierzyńskimacierzyńskimacierzyńskimacierzyński przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje zazazaza okresyokresyokresyokresy odpowiadająceodpowiadająceodpowiadająceodpowiadające okresomokresomokresomokresom::::

urlopuurlopuurlopuurlopu macierzyńskiegomacierzyńskiegomacierzyńskiegomacierzyńskiego iiii urlopuurlopuurlopuurlopu nananana warunkachwarunkachwarunkachwarunkach urlopuurlopuurlopuurlopu
macierzyńskiegomacierzyńskiegomacierzyńskiegomacierzyńskiego

urlopuurlopuurlopuurlopu rodzicielskiegorodzicielskiegorodzicielskiegorodzicielskiego

urlopuurlopuurlopuurlopu ojcowskiegoojcowskiegoojcowskiegoojcowskiego

Zasiłki

Zasiłek macierzyński– prawo do zasiłku



� urodziłaurodziłaurodziłaurodziła dzieckodzieckodzieckodziecko,

� przyjęłaprzyjęłaprzyjęłaprzyjęła nananana wychowaniewychowaniewychowaniewychowanie dzieckodzieckodzieckodziecko wwww wiekuwiekuwiekuwieku dodododo 7777 rokurokurokuroku życiażyciażyciażycia, a w przypadku dziecka wobec

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia

iiii wystąpiławystąpiławystąpiławystąpiła dodododo sądusądusądusądu opiekuńczegoopiekuńczegoopiekuńczegoopiekuńczego zzzz wnioskiemwnioskiemwnioskiemwnioskiem oooo wszczęciewszczęciewszczęciewszczęcie postępowaniapostępowaniapostępowaniapostępowania wwww sprawiesprawiesprawiesprawie jegojegojegojego

przysposobieniaprzysposobieniaprzysposobieniaprzysposobienia,

� przyjęłaprzyjęłaprzyjęłaprzyjęła nananana wychowaniewychowaniewychowaniewychowanie dzieckodzieckodzieckodziecko wwww wiekuwiekuwiekuwieku dodododo 7777 rokurokurokuroku życiażyciażyciażycia, a w przypadku dziecka wobec

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia

wwww ramachramachramachramach rodzinyrodzinyrodzinyrodziny zastępczezastępczezastępczezastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

ZasiłekZasiłekZasiłekZasiłek zazazaza okresokresokresokres odpowiadającyodpowiadającyodpowiadającyodpowiadający okresowiokresowiokresowiokresowi urlopuurlopuurlopuurlopu macierzyńskiegomacierzyńskiegomacierzyńskiegomacierzyńskiego lublublublub urlopuurlopuurlopuurlopu nananana warunkachwarunkachwarunkachwarunkach
urlopuurlopuurlopuurlopu macierzyńskiegomacierzyńskiegomacierzyńskiegomacierzyńskiego przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje ubezpieczonej,ubezpieczonej,ubezpieczonej,ubezpieczonej, któraktóraktóraktóra wwww okresieokresieokresieokresie ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia
chorobowegochorobowegochorobowegochorobowego lublublublub wwww okresieokresieokresieokresie urlopuurlopuurlopuurlopu wychowawczegowychowawczegowychowawczegowychowawczego::::

Zasiłki
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Od dnia 17 czerwca 2013 r. zasiłekzasiłekzasiłekzasiłek macierzyńskimacierzyńskimacierzyńskimacierzyński przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje równieżrównieżrównieżrównież przezprzezprzezprzez okresokresokresokres

ustalonyustalonyustalonyustalony przepisamiprzepisamiprzepisamiprzepisami KodeksuKodeksuKodeksuKodeksu pracypracypracypracy jakojakojakojako okresokresokresokres urlopuurlopuurlopuurlopu rodzicielskiegorodzicielskiegorodzicielskiegorodzicielskiego....

ZasiłekZasiłekZasiłekZasiłek zazazaza okresokresokresokres odpowiadającyodpowiadającyodpowiadającyodpowiadający okresowiokresowiokresowiokresowi urlopuurlopuurlopuurlopu rodzicielskiegorodzicielskiegorodzicielskiegorodzicielskiego

Zasiłki

Zasiłek macierzyński– prawo do zasiłku

Zasiłek macierzyński zazazaza okresokresokresokres urlopuurlopuurlopuurlopu rodzicielskiegorodzicielskiegorodzicielskiegorodzicielskiego przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje zarównozarównozarównozarówno wwww związkuzwiązkuzwiązkuzwiązku
zzzz urodzeniemurodzeniemurodzeniemurodzeniem dziecka,dziecka,dziecka,dziecka, jakjakjakjak iiii wwww związkuzwiązkuzwiązkuzwiązku zzzz przyjęciemprzyjęciemprzyjęciemprzyjęciem nananana wychowaniewychowaniewychowaniewychowanie dzieckadzieckadzieckadziecka wwww wiekuwiekuwiekuwieku dodododo
7777 rokurokurokuroku życiażyciażyciażycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego, dziecka w wieku do 10 roku życia i wystąpieniem do sądu
opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia
lub przyjęciem na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej zawodowej.



ZasiłekZasiłekZasiłekZasiłek zazazaza okresokresokresokres odpowiadającyodpowiadającyodpowiadającyodpowiadający okresowiokresowiokresowiokresowi urlopuurlopuurlopuurlopu ojcowskiegoojcowskiegoojcowskiegoojcowskiego

Zasiłki

OdOdOdOd 2222 styczniastyczniastyczniastycznia 2016201620162016 r,r,r,r, prawoprawoprawoprawo dodododo zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku ojcowskiegoojcowskiegoojcowskiegoojcowskiego przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje wwww wymiarzewymiarzewymiarzewymiarze dodododo 2222 tygodni,tygodni,tygodni,tygodni, nienienienie dłużejdłużejdłużejdłużej niżniżniżniż dodododo

ukończeniaukończeniaukończeniaukończenia przezprzezprzezprzez dzieckodzieckodzieckodziecko 24242424 miesięcymiesięcymiesięcymiesięcy życiażyciażyciażycia alboalboalboalbo dodododo upływuupływuupływuupływu 24242424 miesięcymiesięcymiesięcymiesięcy odododod dniadniadniadnia uprawomocnieniauprawomocnieniauprawomocnieniauprawomocnienia sięsięsięsię

postanowieniapostanowieniapostanowieniapostanowienia sądusądusądusądu orzekającegoorzekającegoorzekającegoorzekającego przysposobienieprzysposobienieprzysposobienieprzysposobienie iiii nienienienie dłużejdłużejdłużejdłużej niżniżniżniż dodododo ukończeniaukończeniaukończeniaukończenia przezprzezprzezprzez dzieckodzieckodzieckodziecko 7777 rokurokurokuroku życiażyciażyciażycia,

a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż

do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie

więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Zasiłek macierzyński– prawo do zasiłku



Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Zasiłki

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego (zasada ogólna):

1)1)1)1) Okres podstawowy uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:Okres podstawowy uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:Okres podstawowy uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:Okres podstawowy uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

a) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,

b) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci,

c) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci,

d) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci,

e) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci,

2)     Okres dodatkowego zasiłku macierzyńskiego:2)     Okres dodatkowego zasiłku macierzyńskiego:2)     Okres dodatkowego zasiłku macierzyńskiego:2)     Okres dodatkowego zasiłku macierzyńskiego:

a) do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,

b) do 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka,

3)    Okres zasiłku rodzicielskiego 3)    Okres zasiłku rodzicielskiego 3)    Okres zasiłku rodzicielskiego 3)    Okres zasiłku rodzicielskiego –––– do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym 

porodzie,porodzie,porodzie,porodzie,

4)    Okres urlopu ojcowskiego 4)    Okres urlopu ojcowskiego 4)    Okres urlopu ojcowskiego 4)    Okres urlopu ojcowskiego –––– 2 tygodnie.2 tygodnie.2 tygodnie.2 tygodnie.



Zasiłek opiekuńczy – prawo do zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (osobie(osobie(osobie(osobie objętejobjętejobjętejobjętej

ubezpieczeniemubezpieczeniemubezpieczeniemubezpieczeniem chorobowymchorobowymchorobowymchorobowym zarównozarównozarównozarówno obowiązkowoobowiązkowoobowiązkowoobowiązkowo jakjakjakjak iiii dobrowolnie)dobrowolnie)dobrowolnie)dobrowolnie), który

jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego

sprawowania opieki nad:

•zdrowymzdrowymzdrowymzdrowym dzieckiemdzieckiemdzieckiemdzieckiem wwww wiekuwiekuwiekuwieku dodododo latlatlatlat 8888,,,,

•chorymchorymchorymchorym dzieckiemdzieckiemdzieckiemdzieckiem wwww wiekuwiekuwiekuwieku dodododo latlatlatlat 14141414,,,,

•innyminnyminnyminnym chorymchorymchorymchorym członkiemczłonkiemczłonkiemczłonkiem rodzinyrodzinyrodzinyrodziny....

Zasiłki



Zasiłek opiekuńczy – prawo do zasiłku

ZaZaZaZa innegoinnegoinnegoinnego członkaczłonkaczłonkaczłonka rodzinyrodzinyrodzinyrodziny uważa się małżonka,małżonka,małżonka,małżonka, rodziców,rodziców,rodziców,rodziców, rodzicarodzicarodzicarodzica dziecka,dziecka,dziecka,dziecka, macochę,macochę,macochę,macochę,

ojczymaojczymaojczymaojczyma teściów,teściów,teściów,teściów, dziadków,dziadków,dziadków,dziadków, wnuki,wnuki,wnuki,wnuki, rodzeństworodzeństworodzeństworodzeństwo orazorazorazoraz dziecidziecidziecidzieci wwww wiekuwiekuwiekuwieku ponadponadponadponad 14141414 latlatlatlat –––– podpodpodpod

warunkiemwarunkiemwarunkiemwarunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie

domowym.

Za dzieci, nad którymi sprawowanie opieki daje prawo do zasiłku opiekuńczego, uważa

się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także

dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

PrawoPrawoPrawoPrawo dodododo zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje nananana równirównirównirówni matcematcematcematce iiii ojcuojcuojcuojcu dziecka,dziecka,dziecka,dziecka, aaaa zasiłekzasiłekzasiłekzasiłek wypłacawypłacawypłacawypłaca sięsięsięsię tylkotylkotylkotylko

jednemujednemujednemujednemu zzzz rodziców,rodziców,rodziców,rodziców, temu,temu,temu,temu, któryktóryktóryktóry wystąpiwystąpiwystąpiwystąpi zzzz wnioskiemwnioskiemwnioskiemwnioskiem oooo jegojegojegojego wypłatęwypłatęwypłatęwypłatę zazazaza danydanydanydany okresokresokresokres....

Zasiłki



Zasiłek opiekuńczy – prawo do zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje przezprzezprzezprzez okresokresokresokres zwolnieniazwolnieniazwolnieniazwolnienia odododod pracypracypracypracy zzzz powodupowodupowodupowodu

koniecznościkoniecznościkoniecznościkonieczności osobistegoosobistegoosobistegoosobistego sprawowaniasprawowaniasprawowaniasprawowania opieki,opieki,opieki,opieki, nienienienie dłużejdłużejdłużejdłużej jednakjednakjednakjednak niżniżniżniż 60606060 dnidnidnidni wwww rokurokurokuroku

kalendarzowymkalendarzowymkalendarzowymkalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8

i chorym dzieckiem do lat 14, albo 14141414 dnidnidnidni wwww rokurokurokuroku kalendarzowymkalendarzowymkalendarzowymkalendarzowym, jeżeli opieka

sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem

rodziny.

Zasiłki

ŁącznyŁącznyŁącznyŁączny okresokresokresokres wypłatywypłatywypłatywypłaty zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku opiekuńczegoopiekuńczegoopiekuńczegoopiekuńczego z powodu opieki na dziećmi
i innymi członkami rodziny wymagających opieki, nienienienie możemożemożemoże przekroczyćprzekroczyćprzekroczyćprzekroczyć 60606060 dnidnidnidni wwww rokurokurokuroku
kalendarzowymkalendarzowymkalendarzowymkalendarzowym....



Zasiłek opiekuńczy – podstawa wymiaru 
i wysokość zasiłku

Dla pracowników zatrudnionychzatrudnionychzatrudnionychzatrudnionych wwww pełnympełnympełnympełnym wymiarzewymiarzewymiarzewymiarze czasuczasuczasuczasu pracypracypracypracy

podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego

wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13131313,,,,71717171%%%% tego

wynagrodzenia.

ZasiłekZasiłekZasiłekZasiłek opiekuńczyopiekuńczyopiekuńczyopiekuńczy przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje wwww wymiarzewymiarzewymiarzewymiarze 80808080%%%% wynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzenia

stanowiącegostanowiącegostanowiącegostanowiącego podstawępodstawępodstawępodstawę wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku....

Zasiłki



Świadczenie rehabilitacyjne – prawo do 
świadczenia

ŚwiadczenieŚwiadczenieŚwiadczenieŚwiadczenie rehabilitacyjnerehabilitacyjnerehabilitacyjnerehabilitacyjne przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje ubezpieczonemu,ubezpieczonemu,ubezpieczonemu,ubezpieczonemu, któryktóryktóryktóry popopopo wyczerpaniuwyczerpaniuwyczerpaniuwyczerpaniu

okresuokresuokresuokresu pobieraniapobieraniapobieraniapobierania zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku chorobowegochorobowegochorobowegochorobowego jestjestjestjest nadalnadalnadalnadal niezdolnyniezdolnyniezdolnyniezdolny dodododo pracypracypracypracy, a dalsze

leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Zasiłki

PrzysługujePrzysługujePrzysługujePrzysługuje przezprzezprzezprzez okresokresokresokres niezbędnyniezbędnyniezbędnyniezbędny dodododo przywróceniaprzywróceniaprzywróceniaprzywrócenia zdolnościzdolnościzdolnościzdolności dodododo pracy,pracy,pracy,pracy, nienienienie

dłużejdłużejdłużejdłużej niżniżniżniż przezprzezprzezprzez 12121212 miesięcymiesięcymiesięcymiesięcy....



ŚwiadczenieŚwiadczenieŚwiadczenieŚwiadczenie rehabilitacyjnerehabilitacyjnerehabilitacyjnerehabilitacyjne zzzz ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia chorobowegochorobowegochorobowegochorobowego przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje objętymobjętymobjętymobjętym ubezpieczeniemubezpieczeniemubezpieczeniemubezpieczeniem
chorobowymchorobowymchorobowymchorobowym npnpnpnp.... ::::

�pracownikom,

�osobom wykonującym pracę nakładczą,

�osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

�osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy - zlecenia albo innej
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę na
podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do 3 lat,

�osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,

�duchownym,

Zasiłki

Świadczenie rehabilitacyjne– prawo do 
świadczenia



ŚwiadczenieŚwiadczenieŚwiadczenieŚwiadczenie rehabilitacyjnerehabilitacyjnerehabilitacyjnerehabilitacyjne zzzz ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia wypadkowegowypadkowegowypadkowegowypadkowego ---- zzzz tytułutytułutytułutytułu niezdolnościniezdolnościniezdolnościniezdolności dodododo pracypracypracypracy
spowodowanejspowodowanejspowodowanejspowodowanej wypadkiemwypadkiemwypadkiemwypadkiem przyprzyprzyprzy pracypracypracypracy lublublublub chorobąchorobąchorobąchorobą zawodowązawodowązawodowązawodową ---- przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje osobomosobomosobomosobom
podlegającympodlegającympodlegającympodlegającym ubezpieczeniuubezpieczeniuubezpieczeniuubezpieczeniu wypadkowemuwypadkowemuwypadkowemuwypadkowemu npnpnpnp.... ::::

�pracownikom,

�osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy - zlecenia
albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osoby
świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy
z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat,

�osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,

�osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

�duchownym,

Zasiłki
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Świadczenie rehabilitacyjne – podstawa 
wymiaru i wysokość świadczenia

Świadczenie wypłacanewypłacanewypłacanewypłacane jestjestjestjest wwww wysokościwysokościwysokościwysokości 90909090%%%% wynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzenia lublublublub przychoduprzychoduprzychoduprzychodu, którektórektórektóre

stanowiłostanowiłostanowiłostanowiło podstawępodstawępodstawępodstawę wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku chorobowegochorobowegochorobowegochorobowego zazazaza okresokresokresokres pierwszychpierwszychpierwszychpierwszych 90909090.... dnidnidnidni pobieraniapobieraniapobieraniapobierania

świadczenia,świadczenia,świadczenia,świadczenia, a za pozostały okres w wysokości 75% a jeśli niezdolność do pracy

przypada na okres ciąży (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego) oraz

gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą

zawodową (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego) - wwww wysokościwysokościwysokościwysokości

100100100100%%%% tegotegotegotego wynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzeniawynagrodzenia....

DlaDlaDlaDla celówcelówcelówcelów obliczeniaobliczeniaobliczeniaobliczenia świadczeniaświadczeniaświadczeniaświadczenia rehabilitacyjnegorehabilitacyjnegorehabilitacyjnegorehabilitacyjnego podstawapodstawapodstawapodstawa wymiaruwymiaruwymiaruwymiaru zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku chorobowegochorobowegochorobowegochorobowego

przyjętaprzyjętaprzyjętaprzyjęta dodododo obliczeniaobliczeniaobliczeniaobliczenia tegotegotegotego świadczeniaświadczeniaświadczeniaświadczenia podlegapodlegapodlegapodlega waloryzacjiwaloryzacjiwaloryzacjiwaloryzacji odododod pierwszegopierwszegopierwszegopierwszego dniadniadniadnia okresu,okresu,okresu,okresu, nananana

któryktóryktóryktóry świadczenieświadczenieświadczenieświadczenie zostałozostałozostałozostało przyznaneprzyznaneprzyznaneprzyznane....

Zasiłki



Zasiłek wyrównawczy – prawo do zasiłku

ZasiłekZasiłekZasiłekZasiłek wyrównawczywyrównawczywyrównawczywyrównawczy przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje ubezpieczonemuubezpieczonemuubezpieczonemuubezpieczonemu będącemubędącemubędącemubędącemu pracownikiempracownikiempracownikiempracownikiem

zezezeze zmniejszonązmniejszonązmniejszonązmniejszoną sprawnościąsprawnościąsprawnościąsprawnością dodododo pracy,pracy,pracy,pracy, któregoktóregoktóregoktórego wynagrodzeniewynagrodzeniewynagrodzeniewynagrodzenie uległouległouległouległo obniżeniuobniżeniuobniżeniuobniżeniu wskutekwskutekwskutekwskutek

poddaniapoddaniapoddaniapoddania sięsięsięsię rehabilitacjirehabilitacjirehabilitacjirehabilitacji zawodowejzawodowejzawodowejzawodowej wwww celucelucelucelu adaptacjiadaptacjiadaptacjiadaptacji lublublublub przyuczeniaprzyuczeniaprzyuczeniaprzyuczenia dodododo określonejokreślonejokreślonejokreślonej

pracypracypracypracy.

Zasiłek nienienienie przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu

niezdolności do pracy.

Jeżeli koniecznośćkoniecznośćkoniecznośćkonieczność poddaniapoddaniapoddaniapoddania sięsięsięsię rehabilitacjirehabilitacjirehabilitacjirehabilitacji zawodowejzawodowejzawodowejzawodowej spowodowanaspowodowanaspowodowanaspowodowana zostałazostałazostałazostała

wypadkiemwypadkiemwypadkiemwypadkiem przyprzyprzyprzy pracypracypracypracy lublublublub chorobąchorobąchorobąchorobą zawodowązawodowązawodowązawodową, pracownikowipracownikowipracownikowipracownikowi przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje zasiłekzasiłekzasiłekzasiłek

wyrównawczywyrównawczywyrównawczywyrównawczy zzzz ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia wypadkowego,wypadkowego,wypadkowego,wypadkowego, wwww pozostałychpozostałychpozostałychpozostałych przypadkachprzypadkachprzypadkachprzypadkach przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje

zasiłekzasiłekzasiłekzasiłek wyrównawczywyrównawczywyrównawczywyrównawczy zzzz ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia chorobowegochorobowegochorobowegochorobowego....

Zasiłki

ZasiłekZasiłekZasiłekZasiłek wyrównawczywyrównawczywyrównawczywyrównawczy przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje wówczaswówczaswówczaswówczas przezprzezprzezprzez okresokresokresokres rehabilitacji,rehabilitacji,rehabilitacji,rehabilitacji, nienienienie

dłużejdłużejdłużejdłużej jednakjednakjednakjednak niżniżniżniż przezprzezprzezprzez 24242424.... miesiącemiesiącemiesiącemiesiące....



Zasiłek wyrównawczy – wysokość zasiłku i 
niezbędne dokumenty

Zasiłek wyrównawczy stanowistanowistanowistanowi różnicęróżnicęróżnicęróżnicę międzymiędzymiędzymiędzy przeciętnymprzeciętnymprzeciętnymprzeciętnym miesięcznymmiesięcznymmiesięcznymmiesięcznym

wynagrodzeniemwynagrodzeniemwynagrodzeniemwynagrodzeniem zazazaza okresokresokresokres 12121212 miesięcymiesięcymiesięcymiesięcy kalendarzowychkalendarzowychkalendarzowychkalendarzowych poprzedzającychpoprzedzającychpoprzedzającychpoprzedzających rehabilitacjęrehabilitacjęrehabilitacjęrehabilitację

aaaa wynagrodzeniemwynagrodzeniemwynagrodzeniemwynagrodzeniem miesięcznymmiesięcznymmiesięcznymmiesięcznym osiąganymosiąganymosiąganymosiąganym podczaspodczaspodczaspodczas pracypracypracypracy zzzz obniżonymobniżonymobniżonymobniżonym

wynagrodzeniemwynagrodzeniemwynagrodzeniemwynagrodzeniem....

O potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej orzeka lekarz wojewódzkiego

ośrodka medycyny pracy albo lekarz orzecznik ZUS.

Zasiłki



Zasiłek pogrzebowy – wiadomości ogólne

ZasiłekZasiłekZasiłekZasiłek pogrzebowypogrzebowypogrzebowypogrzebowy przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje wwww razierazierazierazie śmierciśmierciśmierciśmierci::::

1. osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,

2. osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,

3. ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku

macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu

tytułu ubezpieczenia,

4. osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia

kompensacyjnego,

5. osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia

rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

6. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4

7. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty,

lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

Zasiłki



cccc....dddd.... zasiłekzasiłekzasiłekzasiłek pogrzebowypogrzebowypogrzebowypogrzebowy przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje wwww razierazierazierazie śmierciśmierciśmierciśmierci::::

8. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,

9. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

10. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,

11. osoby pobierającej rentę socjalną,

12. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych

w szczególnych okolicznościach,

13. osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych

w szczególnych okolicznościach,

14. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.

Zasiłki
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CzłonkamiCzłonkamiCzłonkamiCzłonkami rodzinyrodzinyrodzinyrodziny sąsąsąsą::::

• małżonek (wdowa i wdowiec),

• rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,

• dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone
w rodzinie zastępczej,

• przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci,

• rodzeństwo,rodzeństwo,rodzeństwo,rodzeństwo,

•••• dziadkowie,dziadkowie,dziadkowie,dziadkowie,

•••• wnuki,wnuki,wnuki,wnuki,

•••• osoby,osoby,osoby,osoby, nadnadnadnad którymiktórymiktórymiktórymi zostałazostałazostałazostała ustanowionaustanowionaustanowionaustanowiona opiekaopiekaopiekaopieka prawnaprawnaprawnaprawna....

ZasiłekZasiłekZasiłekZasiłek pogrzebowypogrzebowypogrzebowypogrzebowy przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje osobie,osobie,osobie,osobie, któraktóraktóraktóra pokryłapokryłapokryłapokryła kosztykosztykosztykoszty pogrzebupogrzebupogrzebupogrzebu....

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie,
powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

od 01.03.2015r.

Zasiłki

Zasiłek pogrzebowy – wiadomości ogólne



Zasiłek pogrzebowy – wysokość zasiłku 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylkotylkotylkotylko zzzz jednegojednegojednegojednego tytułutytułutytułutytułu. Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy

przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje członkowiczłonkowiczłonkowiczłonkowi rodzinyrodzinyrodzinyrodziny ponoszącemuponoszącemuponoszącemuponoszącemu kosztykosztykosztykoszty pogrzebupogrzebupogrzebupogrzebu wwww wysokościwysokościwysokościwysokości 4444....000000000000 złzłzłzł.... Przed tą datą

zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwota ta ustalan

a

była miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy,

na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

W razie poniesieniaponiesieniaponiesieniaponiesienia kosztówkosztówkosztówkosztów pogrzebupogrzebupogrzebupogrzebu przezprzezprzezprzez więcejwięcejwięcejwięcej niżniżniżniż jednąjednąjednąjedną osobęosobęosobęosobę lub podmiot, zasiłek

pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych

kosztów pogrzebu.

ZasiłkiZasiłkiZasiłkiZasiłki pogrzebowepogrzebowepogrzebowepogrzebowe wypłacająwypłacająwypłacająwypłacają oddziałyoddziałyoddziałyoddziały ZUSZUSZUSZUS....

PrawoPrawoPrawoPrawo dodododo zasiłkuzasiłkuzasiłkuzasiłku pogrzebowegopogrzebowegopogrzebowegopogrzebowego wygasawygasawygasawygasa wwww razierazierazierazie niezgłoszenianiezgłoszenianiezgłoszenianiezgłoszenia wnioskuwnioskuwnioskuwniosku oooo jegojegojegojego przyznanieprzyznanieprzyznanieprzyznanie

wwww okresieokresieokresieokresie 12121212 miesięcymiesięcymiesięcymiesięcy odododod dniadniadniadnia śmierciśmierciśmierciśmierci osobyosobyosobyosoby,,,, popopopo którejktórejktórejktórej zasiłekzasiłekzasiłekzasiłek przysługujeprzysługujeprzysługujeprzysługuje....
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PODSTAWOWE INFORMACJE O ULGACH I UMORZENIU

ULGI W SPŁACIE I UMORZENIA NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS

Przedsiębiorca zalegający z płatnościami wobec ZUS możemożemożemoże ubiegaćubiegaćubiegaćubiegać sięsięsięsię oooo ulgęulgęulgęulgę

wwww spłaciespłaciespłaciespłacie należnościnależnościnależnościnależności z tytułu składek lub oooo umorzenieumorzenieumorzenieumorzenie tychtychtychtych należnościnależnościnależnościnależności.

Przedsiębiorcy, którzy z różnych przyczyn mają problemy z płatnościami wobec

ZUS, mogą występować z wnioskiem oooo następującenastępującenastępującenastępujące rodzajerodzajerodzajerodzaje ulgulgulgulg (Ustawa o systemie

ubezpieczeń społecznych, art. 29 ust. 1):

� rozłożenierozłożenierozłożenierozłożenie należnościnależnościnależnościnależności nananana raty,raty,raty,raty,

� odroczenieodroczenieodroczenieodroczenie terminuterminuterminuterminu płatnościpłatnościpłatnościpłatności składekskładekskładekskładek....



RODZAJE ULG

RozłożenieRozłożenieRozłożenieRozłożenie należnościnależnościnależnościnależności zzzz tytułutytułutytułutytułu składekskładekskładekskładek nananana ratyratyratyraty polegapolegapolegapolega nananana możliwościmożliwościmożliwościmożliwości uregulowaniauregulowaniauregulowaniauregulowania tychtychtychtych należnościnależnościnależnościnależności

wwww dłuższymdłuższymdłuższymdłuższym okresieokresieokresieokresie czasu,czasu,czasu,czasu, określonymokreślonymokreślonymokreślonym przezprzezprzezprzez ZakładZakładZakładZakład UbezpieczeńUbezpieczeńUbezpieczeńUbezpieczeń Społecznych,Społecznych,Społecznych,Społecznych, bezbezbezbez konsekwencjikonsekwencjikonsekwencjikonsekwencji

przymusowegoprzymusowegoprzymusowegoprzymusowego ichichichich dochodzeniadochodzeniadochodzeniadochodzenia wwww trybietrybietrybietrybie egzekucjiegzekucjiegzekucjiegzekucji....

Harmonogram spłaty zadłużenia, określający m.in. liczbę rat, uzależniony jest od możliwości
płatniczych zobowiązanego, czyli środków, jakie może on przeznaczyć na spłatę zobowiązań w rama
ch udzielonej ulgi. Spłata należności z tytułu składek ma na celu umożliwienie: w przypadku osób
nieprowadzących już działalności gospodarczej - zachowanie odpowiedniego poziomu egzystencji,
w przypadku płatników prowadzących aktualnie działalność - dalsze funkcjonowanie na rynku, bez
obaw o wystąpienie nieodwracalnych skutków prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

OdroczenieOdroczenieOdroczenieOdroczenie terminuterminuterminuterminu płatnościpłatnościpłatnościpłatności jestjestjestjest jednąjednąjednąjedną zzzz prawnychprawnychprawnychprawnych formformformform pomocypomocypomocypomocy wwww spłaciespłaciespłaciespłacie należnychnależnychnależnychnależnych składekskładekskładekskładek

udzielanychudzielanychudzielanychudzielanych przezprzezprzezprzez ZakładZakładZakładZakład UbezpieczeńUbezpieczeńUbezpieczeńUbezpieczeń SpołecznychSpołecznychSpołecznychSpołecznych nananana wniosekwniosekwniosekwniosek płatnikapłatnikapłatnikapłatnika składekskładekskładekskładek.... PolegaPolegaPolegaPolega onoonoonoono

nananana możliwościmożliwościmożliwościmożliwości uregulowaniauregulowaniauregulowaniauregulowania składekskładekskładekskładek wwww dłuższymdłuższymdłuższymdłuższym okresieokresieokresieokresie czasu,czasu,czasu,czasu, ustalonymustalonymustalonymustalonym zzzz Zakładem,Zakładem,Zakładem,Zakładem, bezbezbezbez

konsekwencjikonsekwencjikonsekwencjikonsekwencji przymusowegoprzymusowegoprzymusowegoprzymusowego ichichichich dochodzeniadochodzeniadochodzeniadochodzenia wwww trybietrybietrybietrybie egzekucjiegzekucjiegzekucjiegzekucji....

ULGI W SPŁACIE I UMORZENIA NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ULG

**** oooopłatapłatapłatapłata prolongacyjnaprolongacyjnaprolongacyjnaprolongacyjna –––– uiszczanauiszczanauiszczanauiszczana jestjestjestjest wwww wysokościwysokościwysokościwysokości 50505050%%%% stawkistawkistawkistawki odsetekodsetekodsetekodsetek zazazaza zwłokęzwłokęzwłokęzwłokę obowiązującejobowiązującejobowiązującejobowiązującej
wwww dniudniudniudniu podpisaniapodpisaniapodpisaniapodpisania umowyumowyumowyumowy oooo udzieleniuudzieleniuudzieleniuudzieleniu ulgiulgiulgiulgi....

KorzyściKorzyściKorzyściKorzyści wynikającewynikającewynikającewynikające zzzz rozłożeniarozłożeniarozłożeniarozłożenia należnościnależnościnależnościnależności nananana ratyratyratyraty::::

� ZUS nie będzie prowadził egzekucji tych należności.

� Jeśli postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte, ZUS je zawiesi po podpisaniu

umowy.

� Od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o rozłożenie należności na raty,

a jeżeli wniosek o rozłożenie na raty dotyczy należności przyszłych, to od dnia

następującego po terminie płatności nie zapłacisz odsetek za zwłokę,

a jedynie opłatę prolongacyjną*.
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ULG

KorzyściKorzyściKorzyściKorzyści wynikającewynikającewynikającewynikające zzzz odroczeniaodroczeniaodroczeniaodroczenia terminuterminuterminuterminu płatnościpłatnościpłatnościpłatności::::

�ZUS nie będzie prowadził egzekucji tych należności.

�Od dnia następującego po terminie płatności nie zapłacisz odsetek za zwłokę,

a jedynie opłatę prolongacyjną.

ZUS może odroczyć przedsiębiorcy termin płatności składek bieżących lub przyszłych.

Wniosek o odroczenie przedsiębiorca musi złożyć lub nadać w polskiej

placówce pocztowej operatora publicznego najpóźniej w dniu terminu płatności skład

ek. ZUS nie rozpatruje wniosków, które złożono lub nadano po tym terminie.
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NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄCE ULDZE

UldzeUldzeUldzeUldze podlegająpodlegająpodlegająpodlegają należnościnależnościnależnościnależności zzzz tytułutytułutytułutytułu składekskładekskładekskładek nananana::::

�własne ubezpieczenia społeczne osób fizycznych będących jednocześnie płatnikami

tych składek,

�własne ubezpieczenie zdrowotne osób fizycznych będących jednocześnie płatnikami
tych składek,

�Ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników*,

� Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w całości,

� Fundusz Emerytur Pomostowych w całości,

� inne należności, tj. koszty upomnienia, opłata dodatkowa.

**** terminemterminemterminemterminem „pracownik”„pracownik”„pracownik”„pracownik” określonookreślonookreślonookreślono równieżrównieżrównieżrównież innychinnychinnychinnych ubezpieczonych,ubezpieczonych,ubezpieczonych,ubezpieczonych, którzyktórzyktórzyktórzy nienienienie sąsąsąsą płatnikamipłatnikamipłatnikamipłatnikami
składekskładekskładekskładek nananana własnewłasnewłasnewłasne ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia (np(np(np(np.... zleceniobiorcy,zleceniobiorcy,zleceniobiorcy,zleceniobiorcy, nakładcy)nakładcy)nakładcy)nakładcy)....
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UMORZENIE NALEŻNOŚCI – OGÓLNE INFORMACJE

UmorzenieUmorzenieUmorzenieUmorzenie należnościnależnościnależnościnależności zzzz tytułutytułutytułutytułu składekskładekskładekskładek totototo definitywnadefinitywnadefinitywnadefinitywna rezygnacjarezygnacjarezygnacjarezygnacja ZakładuZakładuZakładuZakładu

UbezpieczeńUbezpieczeńUbezpieczeńUbezpieczeń SpołecznychSpołecznychSpołecznychSpołecznych zzzz możliwościmożliwościmożliwościmożliwości ichichichich dochodzeniadochodzeniadochodzeniadochodzenia obecnieobecnieobecnieobecnie iiii wwww przyszłościprzyszłościprzyszłościprzyszłości....

Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu składek

umorzenie jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem terminowe opłacanie

należnych składek jest obowiązkiem płatników.

Umorzenie jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, stosowanym wtedy, gdy

należności są całkowicie nieściągalne.
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UMORZENIE NALEŻNOŚCI – OGÓLNE INFORMACJE

W uzasadnionych przypadkach ZUS może także umorzyć należności ubezpieczonych

będących jednocześnie płatnikami tych składek, czyli samych przedsiębiorców –

ze względu na ich trudną sytuację finansową i rodzinną (pomimo braku ich całkowitej

nieściągalności).

.

lub

prowadziła zostały

umorzone, renty

lub

Umorzenie należności z tytułu składek osoby fizycznej, która prowadzi lub

prowadziła działalność gospodarczą spowoduje, że okres, za jaki składki zostały

umorzone, nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty

lub emerytury.
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NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄCE UMORZENIU

Umorzeniu podlegają należności na:Umorzeniu podlegają należności na:Umorzeniu podlegają należności na:Umorzeniu podlegają należności na:

� własne ubezpieczenia społeczne osób fizycznych będących jednocześnie płatnikami
tych składek,

� własne ubezpieczenie zdrowotne osób fizycznych będących jednocześnie płatnikami
tych składek,

� ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników w części finansowanej przez
płatnika składek,

� Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w całości,

� oraz inne należności, tj. koszty upomnienia, opłata dodatkowa.

Składki finansowane przez ubezpieczonych, którzy nie są płatnikami składek, tj. część

składek na ubezpieczenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne nienienienie mogąmogąmogąmogą zostaćzostaćzostaćzostać

umorzoneumorzoneumorzoneumorzone (Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 30).
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NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄCE UMORZENIU

ZUSZUSZUSZUS rozpatrujerozpatrujerozpatrujerozpatruje wnioskiwnioskiwnioskiwnioski oooo umorzenieumorzenieumorzenieumorzenie należnościnależnościnależnościnależności zzzz tytułutytułutytułutytułu składekskładekskładekskładek wwww oparciuoparciuoparciuoparciu oooo artartartart.... 28282828 ustawyustawyustawyustawy

zzzz dniadniadniadnia 13131313 październikapaździernikapaździernikapaździernika 1998199819981998rrrr.... oooo systemiesystemiesystemiesystemie ubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeń społecznychspołecznychspołecznychspołecznych (tekst(tekst(tekst(tekst jednolityjednolityjednolityjednolity DzDzDzDz.... UUUU....

zzzz 2015201520152015rrrr.... pozpozpozpoz.... 121121121121))))....

� ArtArtArtArt.... 28282828 ustustustust.... 1111 –––– 3333 tej ustawy wskazuje, że należności z tytułu składek mogą być umarzane

tylkotylkotylkotylko wwww przypadkuprzypadkuprzypadkuprzypadku ichichichich całkowitejcałkowitejcałkowitejcałkowitej nieściągalnościnieściągalnościnieściągalnościnieściągalności.

� ArtArtArtArt.... 28282828 ustustustust.... 3333aaaa iiii 3333bbbb – stanowi, że ZUS może umorzyć należności z tytułu składek zezezeze

względuwzględuwzględuwzględu nananana stanstanstanstan majątkowymajątkowymajątkowymajątkowy iiii sytuacjęsytuacjęsytuacjęsytuację rodzinnąrodzinnąrodzinnąrodzinną zobowiązanegozobowiązanegozobowiązanegozobowiązanego – przepis dotyczy wyłącznie

składek należnych za osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia.
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UMORZENIE NALEŻNOŚCI ZE WZGLĘDU NA ICH 
NIEŚCIĄGALNOŚĆ

ZUSZUSZUSZUS możemożemożemoże umorzyćumorzyćumorzyćumorzyć należności,należności,należności,należności, jeślijeślijeślijeśli sąsąsąsą oneoneoneone całkowiciecałkowiciecałkowiciecałkowicie nieściągalnenieściągalnenieściągalnenieściągalne,,,, czyliczyliczyliczyli wwww sytuacjach,sytuacjach,sytuacjach,sytuacjach, gdygdygdygdy ::::

� dłużnikdłużnikdłużnikdłużnik zmarłzmarłzmarłzmarł iiii nienienienie pozostawiłpozostawiłpozostawiłpozostawił żadnegożadnegożadnegożadnego majątkumajątkumajątkumajątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji albo
pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz
nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,

� sądsądsądsąd oddaliłoddaliłoddaliłoddalił wniosekwniosekwniosekwniosek oooo ogłoszenieogłoszenieogłoszenieogłoszenie upadłościupadłościupadłościupadłości lub umorzył postępowanie upadłościowe (Ustawa Prawo
upadłościowe i naprawcze, art. 13 i art. 361 pkt 1),

� dłużnikdłużnikdłużnikdłużnik zaprzestałzaprzestałzaprzestałzaprzestał prowadzeniaprowadzeniaprowadzeniaprowadzenia działalnościdziałalnościdziałalnościdziałalności iiii nienienienie mamamama majątkumajątkumajątkumajątku, z którego można egzekwować należności,
a jednocześnie nie można przenieść odpowiedzialności na jego małżonka, następców prawnych lub inne
osoby trzecie (Ustawa Ordynacja podatkowa),

� należnościnależnościnależnościnależności nienienienie zostałyzostałyzostałyzostały zaspokojonezaspokojonezaspokojonezaspokojone w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,
� wysokośćwysokośćwysokośćwysokość nieopłaconejnieopłaconejnieopłaconejnieopłaconej składkiskładkiskładkiskładki nienienienie przekraczaprzekraczaprzekraczaprzekracza kwotykwotykwotykwoty kosztówkosztówkosztówkosztów upomnieniaupomnieniaupomnieniaupomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
� naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdziłstwierdziłstwierdziłstwierdził brakbrakbrakbrak majątkumajątkumajątkumajątku, z którego można prowadzić

egzekucję,
� jest oczywiste, że wwww postępowaniupostępowaniupostępowaniupostępowaniu egzekucyjnymegzekucyjnymegzekucyjnymegzekucyjnym nienienienie uzyskauzyskauzyskauzyska sięsięsięsię kwotkwotkwotkwot przekraczającychprzekraczającychprzekraczającychprzekraczających wydatkiwydatkiwydatkiwydatki

egzekucyjneegzekucyjneegzekucyjneegzekucyjne.

(Ustawa(Ustawa(Ustawa(Ustawa oooo systemiesystemiesystemiesystemie ubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeńubezpieczeń społecznych,społecznych,społecznych,społecznych, artartartart.... 28282828 ustustustust.... 3333))))
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UMORZENIE NALEŻNOŚCI Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I 
RODZINNEJ
- Dotyczy tylko należności za ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek

ZUS może umorzyć należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych

będących równocześnie płatnikami tych składek, jeżeli dłużnik wykaże, że ze względu na

trudną sytuację finansową i rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ

pociągnęłoby to zbyt uciążliwe skutki dla niego i jego rodziny.

Jeżeli ZUS umorzy należności osobie opłacającej składki na własne ubezpieczenia

społeczne, to może to mieć wpływ na zakres i wysokość przyszłych świadczeń, jakie będą tej

osobie przysługiwać z ubezpieczeń społecznych, ponieważ przy ustalaniu prawa do

emerytury lub renty nie uwzględnia się okresów, za które składki nie zostały opłacone

(Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
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UMORZENIE NALEŻNOŚCI Z POWODU TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I 
RODZINNEJ
- Dotyczy tylko należności za ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek

UmorzenieUmorzenieUmorzenieUmorzenie należnościnależnościnależnościnależności zzzz powodupowodupowodupowodu trudnejtrudnejtrudnejtrudnej sytuacjisytuacjisytuacjisytuacji finansowejfinansowejfinansowejfinansowej iiii rodzinnejrodzinnejrodzinnejrodzinnej dotyczydotyczydotyczydotyczy

szczególnieszczególnieszczególnieszczególnie sytuacjisytuacjisytuacjisytuacji::::

� gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego

rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,

� gdy dłużnik poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego

nadzwyczajnego zdarzenia powodujące, że opłacenie należności z tytułu składek

mogłoby go pozbawić możliwości dalszego prowadzenia działalności,

� gdy dłużnik przewlekle choruje albo sprawuje opiekę nad przewlekle chorym

członkiem rodziny i dlatego nie może uzyskiwać dochodu umożliwiającego

opłacenia należności.
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WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE LUB O UMORZENIE 
NALEŻNOŚCI

Podstawą do ubiegania się o ulgę w spłacie lub

umorzenie należności jest złożeniezłożeniezłożeniezłożenie wnioskuwnioskuwnioskuwniosku wrazwrazwrazwraz

zzzz uzasadnieniemuzasadnieniemuzasadnieniemuzasadnieniem.

ULGI W SPŁACIE I UMORZENIA NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS



SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU O UDZIELENIE ULGI LUB O 
UMORZENIE NALEŻNOŚCI

WniosekWniosekWniosekWniosek możnamożnamożnamożna złożyćzłożyćzłożyćzłożyć::::

�PisemniePisemniePisemniePisemnie – za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej albo osobiście w każdej jednostce

ZUS. Można skorzystać z formularzy zamieszczonych na stronie www.zus.pl w zakładce

„Umarzanie, udzielanie ulg w spłacie należności oraz pomoc publiczna”.

�UstnieUstnieUstnieUstnie dodododo protokołuprotokołuprotokołuprotokołu (w jednostce ZUS) – protokół musi być podpisany przez płatnika

oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził.

�ElektronicznieElektronicznieElektronicznieElektronicznie – za pomocą portalu pod adresem pue.zus.pl, który jest częścią Platformy

Usług Elektronicznych (PUE) na jednym z formularzy wniosku:

� ZUS – EOP wniosek o odroczenie terminu składek,

� ZUS – EUR wniosek o układ ratalny.

�TelefonicznieTelefonicznieTelefonicznieTelefonicznie – za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). Aby złożyć

wniosek w tej formie płatnik musi mieć założony profil na platformie PUE.

ULGI W SPŁACIE I UMORZENIA NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS



OKREŚLENIE WNIOSKODAWCY I ZAKRESU  WNIOSKU O 
ULGĘ W SPŁACIE LUB O UMORZENIE NALEŻNOŚCI

WnioskodawcąWnioskodawcąWnioskodawcąWnioskodawcą możemożemożemoże byćbyćbyćbyć::::

� płatnik składek,

� inna osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, czyli osoba, na którą została

przeniesiona odpowiedzialność,

� pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek lub innych

osób odpowiedzialnych za zadłużenie.

ULGI W SPŁACIE I UMORZENIA NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS

Złożenie wniosku o ulgę nie powoduje zawieszenia prowadzonego

postępowania egzekucyjnego. Dopiero podpisanie umowy o odroczenie terminu

płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek skutkuje niewszczynaniem

lub zawieszeniem trwającego postępowania egzekucyjnego.

Złożenie wniosku o ulgę nie powoduje zawieszenia prowadzonego

postępowania egzekucyjnego. Dopiero podpisanie umowy o odroczenie terminu

płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek skutkuje niewszczynaniem

lub zawieszeniem trwającego postępowania egzekucyjnego.



Platforma Usług 
Elektronicznych 
(PUE), e-płatnik, 
program Płatnik-
korzyści



PUE



- korzyści

PlatformaPlatformaPlatformaPlatforma UsługUsługUsługUsług ElektronicznychElektronicznychElektronicznychElektronicznych - została uruchomiona przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 14141414 czerwcaczerwcaczerwcaczerwca 2012201220122012 rokurokurokuroku....

Jest wygodnym i bezpłatnym narzędziem, które ułatwia
kontakty z ZUS. Klienci Zakładu za pośrednictwem PUE mogą
załatwiać większość spraw związanych z ubezpieczeniami
społecznymi przez Internet.

PUE



- korzyści

PUEPUEPUEPUE udostępniaudostępniaudostępniaudostępnia trzytrzytrzytrzy poziomypoziomypoziomypoziomy usługusługusługusług:

• oooogólnególnególnególne usługiusługiusługiusługi informacyjneinformacyjneinformacyjneinformacyjne - wszystkim zainteresowanym
internautom,

• ddddedykowaneedykowaneedykowaneedykowane usługiusługiusługiusługi informacyjneinformacyjneinformacyjneinformacyjne – wszystkim klientom, którzy utworzyli własny
profil PUE i dzięki temu nie są anonimowi,

• zzzzaawansowaneaawansowaneaawansowaneaawansowane usługiusługiusługiusługi dedykowane,dedykowane,dedykowane,dedykowane, wymagającewymagającewymagającewymagające złożeniazłożeniazłożeniazłożenia dokumentówdokumentówdokumentówdokumentów //// wnioskównioskównioskównioskó
wwww elektronicznychelektronicznychelektronicznychelektronicznych podpisanychpodpisanychpodpisanychpodpisanych eeee –––– podpisempodpisempodpisempodpisem – wszystkim klientom, którzy utwor
zyli własny profil PUE i mogą złożyć podpisany elektronicznie wniosek.

PUE
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Jak utworzyćJak utworzyćJak utworzyćJak utworzyć profil profil profil profil PUE?PUE?PUE?PUE?

Profil PUE można uzyskać po zarejestrowaniu się na stronie puepuepuepue....zuszuszuszus....plplplpl....
podczas rejestracji klient otrzymuje login (numeryczny) i wybiera hasło do własnego
profilu.

Dla bezpieczeństwa danych, do których dzięki profilowi uzyskuje się dostęp,
po rejestracji wniosku trzeba w ciągu 7777 dnidnidnidni potwierdzić swoją tożsamość
w placówce ZUS („zaufać(„zaufać(„zaufać(„zaufać profil”)profil”)profil”)profil”)....

PUE



PUE

Rejestracja profilu Rejestracja profilu Rejestracja profilu Rejestracja profilu 
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OsobyOsobyOsobyOsoby posiadająceposiadająceposiadająceposiadające profilprofilprofilprofil PUEPUEPUEPUE mogąmogąmogąmogą miećmiećmiećmieć przypisaneprzypisaneprzypisaneprzypisane różneróżneróżneróżne rolerolerolerole::::

ProfileProfileProfileProfile użytkownikówużytkownikówużytkownikówużytkowników::::

• profil ogólny (funkcje ogólne po zalogowaniu),

• profil płatnika + aplikacja ePłatnik + ePłatności,

• profil ubezpieczonego,

• profil świadczeniobiorcy,

• profil członek rodziny.

ProfileProfileProfileProfile specjalistówspecjalistówspecjalistówspecjalistów::::

• profil lekarz,

• profil komornik.

PUE
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ProfilProfilProfilProfil PłatnikaPłatnikaPłatnikaPłatnika:::: przedsiębiorca będący płatnikiem składek, po zalogowaniu się
na swój profil PUE uzyskuje dostęp do informacji zgromadzonych na koncie
płatnika.

MożeMożeMożeMoże sprawdzićsprawdzićsprawdzićsprawdzić mmmm....inininin.:.:.:.:
• dane identyfikacyjne, ewidencyjne, adresowe, dane dotyczące biura

rachunkowego, rachunków bankowych płatnika składek,
• dane dotyczące wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie

wypadkowe, opłacanej aktualnie przez płatnika składek,
• dane z deklaracji rozliczeniowych o podstawach wymiaru składek na

ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

PUE
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• informacje o należnych składkach oraz o wpłatach dokonanych przez płatnika
w podziale na poszczególne fundusze,

• dane dotyczące osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek,
• informacje o zawiadomieniach i ponagleniach wysłanych do płatnika składek,

w związku z nieprawidłowościami w dokumentach złożonych do ZUS i
brakującymi
dokumentami oraz wpłatami,

• informacje o saldzie płatnika w sekcji „Salda„Salda„Salda„Salda nananana koncie”,koncie”,koncie”,koncie”, zakładka ta widoczna jest
w menu u tych płatników, którzy mają saldo uzgodnione w SEKIF. Salda
prezentowane są na koniec zamkniętych okresów sprawozdawczych od miesiąca
w którym została udostępniona ta funkcjonalność dla danego płatnika (salda
prezentowane są na dany fundusz, za ostatnie 12 miesięcy).

PUE
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PonadtoPonadtoPonadtoPonadto płatnikpłatnikpłatnikpłatnik możemożemożemoże ::::

• składać wnioski zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS,

• zarezerwować wizytę w wybranej placówce ZUS,

• korzystać z aplikacji ePłatnik, czyli aplikacji powiązanej z profilem płatnika
na portalu PUE, stworzonej dla małych i średnich przedsiębiorców rozliczających
składki za maksymalnie 100 ubezpieczonych.

PonadtoPonadtoPonadtoPonadto odododod 1111 styczniastyczniastyczniastycznia 2016201620162016rrrr.... mogąmogąmogąmogą byćbyćbyćbyć wystawianewystawianewystawianewystawiane przezprzezprzezprzez lekarzylekarzylekarzylekarzy
elektroniczneelektroniczneelektroniczneelektroniczne zwolnieniazwolnieniazwolnieniazwolnienia lekarskielekarskielekarskielekarskie (e(e(e(e----ZLA),ZLA),ZLA),ZLA), aaaa każdykażdykażdykażdy zzzz płatnikówpłatnikówpłatnikówpłatników składekskładekskładekskładek abyabyabyaby mócmócmócmóc
otrzymaćotrzymaćotrzymaćotrzymać wwww tejtejtejtej formieformieformieformie zwolnieniezwolnieniezwolnieniezwolnienie zatrudnionegozatrudnionegozatrudnionegozatrudnionego pracownikapracownikapracownikapracownika będziebędziebędziebędzie zobowiązanyzobowiązanyzobowiązanyzobowiązany
dodododo założeniazałożeniazałożeniazałożenia profiluprofiluprofiluprofilu nananana PUEPUEPUEPUE....

PUE
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KorzyściKorzyściKorzyściKorzyści z ez ez ez e----ZLA:ZLA:ZLA:ZLA:
• natychmiastowa informacja, po założeniu profilu na PUE, od razu płatnik otrzyma wiadomość o tym,

że jego pracownikowi wystawiono e-ZLA, oraz otrzyma samo zwolnienie,
• koniec z przekazywaniem zwolnień do ZUS, płatnik będzie zwolniony z przekazywania zwolnienia

lekarskiego do ZUS, nawet wówczas gdy to ZUS, a nie płatnik jest płatnikiem zasiłków, e-ZLA trafi do
ZUS automatycznie,

UłatwieniaUłatwieniaUłatwieniaUłatwienia::::
• szybka kontrola, e-ZLA umożliwia szybką kontrolę poprawności wykorzystywania zwolnienia

lekarskiego przez pracownika, dotyczy to zwłaszcza krótkich zwolnień, które są często dostarczane z
opóźnieniem.

• bez obniżania zasiłków, płatnik nie będzie musiał sprawdzać czy pracownik dostarczył zwolnienie w
terminie 7 dni od jego otrzymania,

• stały dostęp do bazy zwolnień lekarskich, płatnik na swoim profilu będzie widział zwolnienia lekarskie
swoich pracowników.

PUE
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PrzedsiębiorcaPrzedsiębiorcaPrzedsiębiorcaPrzedsiębiorca korzystająckorzystająckorzystająckorzystając zzzz portalu,portalu,portalu,portalu, możemożemożemoże
załatwićzałatwićzałatwićzałatwić sprawysprawysprawysprawy związanezwiązanezwiązanezwiązane zzzz ubezpieczeniamiubezpieczeniamiubezpieczeniamiubezpieczeniami
społecznymi,społecznymi,społecznymi,społecznymi, bezbezbezbez potrzebypotrzebypotrzebypotrzeby osobistejosobistejosobistejosobistej wizytywizytywizytywizyty wwww
placówceplacówceplacówceplacówce ZUSZUSZUSZUS....

PUE
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ZaZaZaZa pomocąpomocąpomocąpomocą PUEPUEPUEPUE możnamożnamożnamożna wysłaćwysłaćwysłaćwysłać dodododo ZUSZUSZUSZUS mmmm....inininin.... następującenastępującenastępującenastępujące wnioskiwnioskiwnioskiwnioski iiii formularzeformularzeformularzeformularze::::

• wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek,
• wniosek o rozliczenie konta płatnika składek,
• wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników,
• wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego,
• wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego,

w sumie ponadponadponadponad 100100100100 różnych dokumentów elektronicznych.

PUE
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Profil ubezpieczonego: Profil ubezpieczonego: Profil ubezpieczonego: Profil ubezpieczonego: umożliwia dostęp do danych zapisanych na 
indywidualnym koncie w ZUS m.in.:
• dotyczących okresów i rodzajów ubezpieczeń, do których został zgłoszony 

ubezpieczony,

• informacji na temat kapitału początkowego oraz informacje o stanie konta po 
ostatniej waloryzacji,

• składek przekazanych na indywidualny rachunek ubezpieczonego w Otwartym
Funduszu Emerytalnym oraz zaksięgowanych na Subkoncie,

PUE
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• przeglądać informacje na temat aktualnej przynależności ubezpieczonego do NFZ
oraz danych o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

• dostęp do Kalkulatora emerytalnego służącego do obliczania prognozowanej
wysokości emerytury wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według
dotychczasowych zasad, nowych zasad oraz do wyliczania nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego,

• tworzenie oraz wysyłanie dokumentów (w formie formularzy elektronicznych),

• zadawanie pytań przez Internet i otrzymywanie odpowiedzi.

PUE
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ProfilProfilProfilProfil świadczeniobiorcyświadczeniobiorcyświadczeniobiorcyświadczeniobiorcy:::: umożliwia wgląd do informacji zgromadzonych na koncie w
ZUS, m.in. takich jak:

• danych dotyczących decyzji emerytalno-rentowych, wypłat i potrąceń ze świadczeń
emerytalno- rentowych,

• uprawnień do zasiłków,

• wypłat i zwrotów oraz nadpłat i potrąceń związanych z zasiłkami,

• danych zawartych w wystawionych przez ZUS formularzach PIT.

Informacja o przyznanych i wypłacanych emeryturach jest dostępna dla tych klientów ZUS,
których świadczenia odododod 1111 styczniastyczniastyczniastycznia 2009200920092009 sąsąsąsą obsługiwaneobsługiwaneobsługiwaneobsługiwane przezprzezprzezprzez KompleksowyKompleksowyKompleksowyKompleksowy SystemSystemSystemSystem
InformatycznyInformatycznyInformatycznyInformatyczny (KSI)(KSI)(KSI)(KSI). Pozostali klienci, którym świadczenia przyznano przed wskazaną datą i
obsługa ich świadczeń nie została przeniesiona do KSI, mogą uzyskać informację w
Inspektoracie/Oddziale ZUS, który przyznał lub wypłaca świadczenie.

PUE



Aplikacja ePłatnik - korzyści

ProfilProfilProfilProfil płatnikapłatnikapłatnikapłatnika udostępniaudostępniaudostępniaudostępnia aplikacjęaplikacjęaplikacjęaplikację ePłatnikePłatnikePłatnikePłatnik....

Aplikacja ePłatnikePłatnikePłatnikePłatnik ma wiele funkcji. Jedną z nich jest możliwość sporządzania
dokumentów ubezpieczeniowych np. zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz
dokonywanie płatności.

Do wysyłania oraz odbierania dokumentów za pośrednictwem PUE płatnik musi
posiadać podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy profilu zaufanego
ePUAP, oczywiście jeśli posiada certyfikat kwalifikowany może podpisywać te doku
menty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu
certyfikatu kwalifikowanego.

ZUS udostępnił aplikację specjalnie dla małych i średnich płatników
składek rozliczających do 100 ubezpieczonych.

PUE - ePłatnik



Aplikacja ePłatnik - korzyści

ePłatnikePłatnikePłatnikePłatnik jest powiązany z profilem płatnikapłatnikapłatnikapłatnika na PlatformiePlatformiePlatformiePlatformie UsługUsługUsługUsług
ElektronicznychElektronicznychElektronicznychElektronicznych (PUE)(PUE)(PUE)(PUE).... Aby korzystać z aplikacji, należy mieć
nadane uprawnienia do roli płatnika oraz aktywować aplikację
dla tego płatnika.

ePłatnikePłatnikePłatnikePłatnik jako nowoczesna aplikacja bazująca na technologii
webowej nie wymaga instalacji, a do jej poprawnego działania
wystarczy przeglądarka stron www oraz dostęp do Internetu.

PUE - ePłatnik



Aplikacja ePłatnik - korzyści

Aby móc pracować w aplikacji ePłatnik należy mieć nadane
uprawnienia do roli płatnika oraz aktywować aplikację dla tego
płatnika.

Do ePłatnikaePłatnikaePłatnikaePłatnika nie wprowadza się danych płatnika i ubezpieczonych
w momencie aktywacji pobierane są aktualne dane identyfikacyjne
i ewidencyjne płatnika z systemusystemusystemusystemu informatycznegoinformatycznegoinformatycznegoinformatycznego ZUSZUSZUSZUS, które stają się
widoczne w kartotece płatnika oraz dane aktualnie zgłoszonych
ubezpieczonych.

PUE - ePłatnik
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DziękiDziękiDziękiDzięki ePłatnikowiePłatnikowiePłatnikowiePłatnikowi przedsiębiorcyprzedsiębiorcyprzedsiębiorcyprzedsiębiorcy przezprzezprzezprzez portalportalportalportal PUEPUEPUEPUE mogąmogąmogąmogą::::

• zgłaszać osoby do ubezpieczeń,
• wypełniać i przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe przez Internet

z wykorzystaniem danych bezpośrednio z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS,
• opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur
Pomostowych,

ponadtoponadtoponadtoponadto::::

• daje możliwość wyboru banku (iPKO i Inteligo w ramach PKO Banku Polskiego S.A.) oraz
modyfikacji danych płatności,

• użytkownik wskazuje dokumenty, w oparciu o które ma być dokonana płatność –
portal wypełnia inicjalnie dane płatności w oparciu o dane z dokumentów i dane płatnika
z konta w ZUS,

• portal przekierowuje użytkownika na stronę banku i przekazuje wszystkie informacje
niezbędne do realizacji zlecenia płatności,

PUE - ePłatnik
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Tworzenie dokumentów w ePłatnikuePłatnikuePłatnikuePłatniku jest teraz dużo łatwiejsze dzięki prostym
w obsłudze kreatorom,kreatorom,kreatorom,kreatorom, które krok po kroku przeprowadzą przez niezbędne
czynności.

ePłatnikePłatnikePłatnikePłatnik umożliwia dostęp do danych w systemie informatycznym ZUS
(dotyczących zarówno płatnika składek jak i zgłoszonych przez niego
ubezpieczonych). Dzięki temu podczas wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i
rozliczeniowych można ustrzec się błędów i późniejszej konieczności ich korekty.
Ponadto ePłatnikePłatnikePłatnikePłatnik dokonuje weryfikacji prawidłowości sporządzanych dokumentów na p
odstawie danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i na kontach ubezpiec
zonych w ZUS.

KreatoryKreatoryKreatoryKreatory obsługi bardzo ułatwiają wykonanie czynności należących do płatnika
składek. Wystarczy wybrać odpowiedni kreator, a on krok po kroku przeprowadzi
każdego użytkownika.

PUE - ePłatnik
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WWWW aplikacjiaplikacjiaplikacjiaplikacji ePłatnikePłatnikePłatnikePłatnik dostępnedostępnedostępnedostępne sąsąsąsą następującenastępującenastępującenastępujące kreatorykreatorykreatorykreatory::::

• obsługa płatnika,

• obsługa ubezpieczonego,

• obsługa rozliczenia

• obsługa członka rodziny,

• obsługa dokumentów płatniczych,

• informacja dla osoby ubezpieczonej,

• obsługa dokumentów ZUS IWA,

• obsługa dokumentów ZUS ZSWA,

PUE - ePłatnik



Aplikacja ePłatnik - korzyści

Płatnik może nadać osobie fizycznej np. pracownikowi biura rachunkowego
uprawnienia do swojego profilu PUE i obsługi aplikacji ePłatnik w swoim imieniu.
W tym celu wystarczy przekazać do ZUS stosowne pełnomocnictwo ZUSZUSZUSZUS----PELPELPELPEL
dostępne na stronie wwwwwwwwwwww....puepuepuepue....zuszuszuszus....plplplpl

Osoba fizyczna może posiadać uprawnienia do obsługi wielu profili PUE.

PUE - ePłatnik



PUE -ePłatnik
ZUS PELZUS PELZUS PELZUS PEL



Program Płatnik – korzyści 

Płatnik

Płatnik składek jest zobowiązany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych
w jednej z dwóch form:

• elektronicznej, utworzonej w aktualnej wersji programu Płatnik, która jest
obowiązkowa dla płatników składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób,

• papierowej, na oryginalnych formularzach dostępnych w każdej jednostce ZUS, lub
w formie wydruku z aktualnej wersji programu Płatnik dla płatników składek
rozliczających składki za nie więcej niż 5 osób.



Program Płatnik – korzyści 

Płatnik

Płatnicy składek mający obowiązek przekazywania do Zakładu dokumentów
ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, powinni każdy wysłany pakiet
dokumentów podpisaćpodpisaćpodpisaćpodpisać bezpiecznymbezpiecznymbezpiecznymbezpiecznym podpisempodpisempodpisempodpisem elektronicznymelektronicznymelektronicznymelektronicznym.

Płatnicy składek korzystający z Programu Płatnik w ramach IPP (Interaktywny
Płatnik Plus) przesyłający dokumenty do ZUS muszą mieć certyfikat kwalifikowany
. Certyfikaty potrzebne do składania e-podpisów wydaje Kwalifikowane centrum
certyfikacji.

Płatnicy składek nieposiadający certyfikatu kwalifikowanego, a zobowiązani do
przekazywania dokumentów w formie elektronicznej mogą wystąpić o profil zaufa
ny ePUAP. Podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
można podpisywać dokumenty przekazywane do ZUS przy wykorzystaniu usługi
internetowej ePłatnik udostępnionej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.



Program Płatnik – korzyści 

Płatnik

DlaDlaDlaDla wszystkichwszystkichwszystkichwszystkich użytkownikówużytkownikówużytkownikówużytkowników dostępnedostępnedostępnedostępne sąsąsąsą kreatorykreatorykreatorykreatory::::

• dokumentów ubezpieczeniowych,
• dokumentów płatniczych,
• informacji dla ubezpieczonego,
• import dokumentów z systemów kadrowo- płacowych
• weryfikacja dokumentów i wyliczanie składek
• wydruk dokumentów.



Program Płatnik – korzyści 

Korzyści z wdrożenia programu PłatnikKorzyści z wdrożenia programu PłatnikKorzyści z wdrożenia programu PłatnikKorzyści z wdrożenia programu Płatnik:

• Automatyczna aktualizacja bibliotek i plików stanowiących poszczególne elementy
programu. Dotychczas udostępniane słowniki zostały rozszerzone o publikowanie
dowolnego zbioru plików, które będą pobierane i instalowane jako aktualizacja
programu Płatnik.
UmożliwiaUmożliwiaUmożliwiaUmożliwia totototo użytkownikomużytkownikomużytkownikomużytkownikom programuprogramuprogramuprogramu korzystaniekorzystaniekorzystaniekorzystanie zzzz najnowszejnajnowszejnajnowszejnajnowszej wersjiwersjiwersjiwersji programuprogramuprogramuprogramu
bezbezbezbez koniecznościkoniecznościkoniecznościkonieczności samodzielnejsamodzielnejsamodzielnejsamodzielnej instalacjiinstalacjiinstalacjiinstalacji niezbędnychniezbędnychniezbędnychniezbędnych komponentówkomponentówkomponentówkomponentów czyczyczyczy słownikówsłownikówsłownikówsłowników....

• Dostęp online do informacji na temat danych Twojej firmy, zgromadzonych
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

• Skuteczna wymiana informacji pomiędzy klientami, a ZUS.

Płatnik



Program Płatnik – korzyści 

• Szersza weryfikacja sporządzanych dokumentów, która ma pomóc w wyeliminowaniwyeliminowaniwyeliminowaniwyeliminowani
uuuu błędówbłędówbłędówbłędów wwww dokumentachdokumentachdokumentachdokumentach iiii zmniejszaniuzmniejszaniuzmniejszaniuzmniejszaniu obciążeniaobciążeniaobciążeniaobciążenia obowiązkamiobowiązkamiobowiązkamiobowiązkami płatnikówpłatnikówpłatnikówpłatników składekskładekskładekskładek....

• Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i płatniczych.

• Przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.

• Skrócenie czasu, w którym ZUS udostępni płatnikowi informacje o wyniku
przetworzenia w systemie informatycznym ZUS złożonych dokumentów.

• Import danych z systemów kadrowo - płacowych.

• Automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego.

Płatnik



Dziękuję za uwagę


