
1

Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy INNTEREG V-A Republika Czeska-Polska.

Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy INNTEREG V-A Republika Czeska-Polska.

Ubezpieczenia w Polsce  
w 2017 roku

Janusz Turakiewicz
doradca podatkowy Nr 01821

Spis treści

1. Wprowadzenie .............................................................................................................................................. 1
2. Podstawy prawne .......................................................................................................................................... 2
3. Ubezpieczenie społeczne .............................................................................................................................. 3

3.1. Ubezpieczenie emerytalne ..................................................................................................................... 3
3.2. Ubezpieczenie rentowe .......................................................................................................................... 3
3.3. Ubezpieczenie wypadkowe .................................................................................................................... 4
3.4. Ubezpieczenie chorobowe ..................................................................................................................... 4
3.5. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) .............................................................................. 4
3.6. Wysokość składek przedsiębiorcy za styczeń – grudzień 2017 roku ..................................................... 4
3.7. Wydawanie przez ZUS pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ..... 5

4. Ubezpieczenie zdrowotne ............................................................................................................................. 6
5. Składki na Fundusz Pracy (FP) ..................................................................................................................... 6
6. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) ................................................. 7
7. Obowiązki płatników składek ....................................................................................................................... 7

7.1. Zgłaszanie danych płatnika i osób ubezpieczonych oraz ich zmiany ................................................... 7
7.2. Pobieranie składek i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ............................................................ 8
7.3. Opłacanie składek ................................................................................................................................. 8

8. Kontrola płatnika składek ............................................................................................................................  9
9. Odpowiedzialność za wykroczenia popełnione przez płatnika składek ..................................................... 10

1. Wprowadzenie

Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana jest powszechnie za jeden z pod-
stawowych elementów wysokiego kosztu pracy w Polsce. Obecny system, obowiązujący od 1999 roku, opiera 
się w najważniejszym swoim segmencie – ubezpieczeniach emerytalnych – na Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych (ZUS) i Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Rola OFE w ostatnich latach systematycznie 
maleje i w perspektywie zanikną.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne służą finansowaniu świadczeń na rzecz osób uprawnionych, admini-
strowane są obecnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

ZUS pobiera także składki na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
(FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

W serwisie www.zus.pl dostępne są aktualne informacje o działalności ZUS i obowiązujących zasadach 
rozliczeń płatników z tytułu pobieranych przez ZUS składek.
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2. Podstawy prawne

Podstawowe znaczenie w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce mają:
a) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku ustalająca, że „Obywatel ma prawo do 

zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz 
po osiągnięciu wieku emerytalnego” (Art. 67) oraz „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, 
władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków pu-
blicznych” (Art. 68).

b) acquis communautaire (dorobek prawny) Unii Europejskiej przyjęty z dniem 1.5.2004 roku jako obowią-
zujący na terytorium RP, w tym:

–  ERR1408/71 – Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14.6.1971 roku w sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na 
własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (częściowo).

–  ERPER883/2004 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.4.2004 
roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

–  ERPER987/2009 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16.9.2009 
roku dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego.

Zasadą generalną jest podleganie ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych państwa wykonywa-
nia pracy. Szczególne zasady odnoszą się do delegowania pracowników do Polski oraz czasowego pro-
wadzenia działalności na własny rachunek na obszarze RP (Decyzja Nr A2 Komisji Administracyjnej do 
spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12.6.2009 roku dotycząca interpretacji 
art. 12 rozporządzenia (WE) 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do mającego zastoso-
wanie ustawodawstwa w stosunku do pracowników delegowanych i osób wykonujących działalność na 
własny rachunek, czasowo pracujących poza państwem właściwym).

c) ustawy
–  UEP – Ustawa z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych.
–  UORPRNP – Ustawa z dnia 13.7.2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawcy. 
–  UPZIRP – Ustawa z dnia 20.4.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
–  USTWPPCZ – Ustawa z dnia 30.10.2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pra-

cy i chorób zawodowych.
–  USUS – Ustawa z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
–  UŚOZFŚP – Ustawa z dnia 27.8.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.
–  UŚPUSRCM – Ustawa z dnia 25.6.1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa. 
d) wykonawcze rozporządzenia wydawane przez Radę Ministrów lub upoważnionych ministrów, w tym 

m.in.: 
–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przepro-

wadzania kontroli płatników składek. 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 roku w sprawie różnicowania sto-

py procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12.2004 roku w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji 
danych ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności.
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–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.4.2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępo-
wania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. 

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 roku w sprawie szczegółowych za-
sad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.2.2001 roku w sprawie określenia wzoru 
informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych 
przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania. 

–  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.7.2003 roku w sprawie szcze-
gółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2009 roku w sprawie określenia wzorów 
zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych 
i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklara-
cji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze oraz innych dokumentów.

–  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.11.2009 roku w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatni-
czego należności z tytułu składek, do których poboru obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.4.2010 roku w sprawie wymagań, jakie mu-
szą spełniać płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicz-
nego poprzez transmisje danych.

–  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.11.2014 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świad-
czeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.

3.  Ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenie społeczne obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Składka 
obciąża koszty działalności przedsiębiorcy lub jest traktowana jako element pomniejszających dochód przed 
opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla osób ubezpieczonych. Obowiązek opła-
cania składek obejmuje osoby prowadzące działalność gospodarczą i z nimi współpracujące, zatrudnionych 
pracowników oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia a w niektórych przypadkach 
także umowy o dzieło).

3.1. Ubezpieczenie emerytalne
Składka na to ubezpieczenie wynosi 19,52% podstawy naliczenia. Finansowana jest po połowie (po 9,76%) 

przez osobę ubezpieczoną i płatnika składek (pracodawcę, zleceniodawcę). W przypadku przedsiębiorców – 
osób fizycznych i osób z nimi współpracujących całą składkę opłaca przedsiębiorca. 

Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne podlega ograniczeniu. Kwota rocznego ograni-
czenia podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenia w 2017 roku wynosi 127.890 PLN.

3.2. Ubezpieczenie rentowe
Składka na to ubezpieczenie wynosi 8% podstawy naliczenia, finansowanej przez osobę ubezpieczoną 

(1,5%) i płatnika składek (pracodawcę, zleceniodawcę) (6,5%). W przypadku przedsiębiorców – osób fizycz-
nych i osób z nimi współpracujących całą składkę opłaca przedsiębiorca. 

Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie rentowe podlega ograniczeniu. Kwota rocznego ogranicze-
nia podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenia w 2017 roku wynosi 127.890 PLN.
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3.3. Ubezpieczenie wypadkowe
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 0,40-3,60% podstawy naliczenia, zależnie od ka-

tegorii ryzyka ustalonej dla zakładu pracy. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płat-
nika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 1,80%. 
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypad-
kowego co najmniej 10 ubezpieczonych jest ustalana przez ZUS. 

Składka ta finansowana w całości przez płatnika składek (pracodawcę, zleceniodawcę). W przypadku 
przedsiębiorców – osób fizycznych i osób z nimi współpracujących całą składkę opłaca przedsiębiorca.

3.4. Ubezpieczenie chorobowe
Składka na to ubezpieczenie wynosi 2,45% podstawy naliczenia. Finansowana jest w całości przez osobę 

ubezpieczoną. W przypadku przedsiębiorców – osób fizycznych i osób z nimi współpracujących (dla których 
ma ona charakter dobrowolny) całą składkę opłaca przedsiębiorca.

Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą 
i osób z nimi współpracujących podlega ograniczeniu. Kwota miesięcznego ograniczenia podstawy wymiaru 
składek na to ubezpieczenia w 2017 roku wynosi 10.657,50 PLN. 

3.5. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)
Zasady wpłat składek na FEP oraz finansowania świadczeń z Funduszu określa UEP. Emerytura pomo-

stowa przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach (m.in. prace pod ziemią, 
na wodzie i pod wodą, w powietrzu, w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu, bardzo ciężkie prace 
fizyczne, prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, ciężkie prace fizyczne związane 
z bardzo dużym obciążeniem statycznym) lub o szczególnym charakterze (prace wymagające szczególnej od-
powiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania 
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się 
przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia tej sprawności, np. prace maszynistów pojaz-
dów trakcyjnych, prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych). 

Stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru. Podstawę jej wymiaru stanowi podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, określona zgodnie z USUS. Składka na FEP jest finansowana 
w całości przez płatnika składek. Składkę oblicza, rozlicza i opłaca co miesiąc płatnik składek. 

Składki na FEP opłaca się za pracownika, który urodził się po dniu 31.12.1948 roku i wykonuje prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek opłacania składek na FEP powstaje 
z dniem rozpoczęcia wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac.

3.6. Wysokość składek przedsiębiorcy za styczeń – grudzień 2017 roku wynosi (PLN)*:

Rodzaj składki konto
Z dobrowolnym  
ubezpieczeniem  

chorobowym

Bez dobrowolnego  
ubezpieczenia  
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne ** 
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

812,61 749,94

Ubezpieczenie zdrowotne 
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

297,28 297,28

Fundusz Pracy  
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

62,67 62,67

*  dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2557,80 PLN 
(60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podsta-
wy wymiaru składek na rok 2017)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek 
zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. 



5

Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy INNTEREG V-A Republika Czeska-Polska.

Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy INNTEREG V-A Republika Czeska-Polska.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które prowadzą ją nie dłużej niż dwa lata 
a w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności go-
spodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, oraz nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz 
byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub 
poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy 
czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej korzystają w okresie dwóch lat od 
rozpoczęcia tej działalności z obniżenia podstawy wymiaru składek. W 2017 roku podstawę tą stanowi zade-
klarowana kwota, nie niższa niż 600,00 PLN, co oznacza, że składka na ubezpieczenia społeczne tych osób 
nie może być niższa niż: 
–  117,12 PLN (tj. 19,52% podstawy naliczenia) – na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, 
–  48,00 PLN (tj. 8% podstawy naliczenia) – na obowiązkowe ubezpieczenia rentowe, 
–  10,80 PLN (tj. 1,80% podstawy naliczenia) – na obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe – przy założe-

niu, że przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, 
–  14,70 PLN (tj. 2,45% podstawy naliczenia) – na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

3.7. Wydawanie przez ZUS pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów
W przypadku konieczności uzyskania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prze-

pisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę będącego wnioskodawcą składek na 
ubezpieczenia społeczne, może on złożyć wniosek o jej wydanie do właściwego Oddziału ZUS, który jest 
właściwy do wydania interpretacji w sprawach: 
–  obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,
–  zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
–  podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fun-

dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
ZUS nie jest zobowiązany do wydawania interpretacji m. in. w sprawach:

–  objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
–  obowiązku świadczenia przez przedsiębiorcę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, 
–  uznania danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 
–  świadczeń,
–  zasad składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, 
–  zasad ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie  zabezpieczenia społecznego w świetle przepisów 

ERPER883/2004. 
Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikują-

cych wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza 
w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.zus.pl/bip zakładka „Interpretacje”, które:
–  zostały wydane w indywidualnych sprawach przedsiębiorców, w oparciu o opisane przez nich stany fak-

tyczne lub zdarzenia przyszłe i stosownie przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wiążą 
one ZUS tylko w sprawach, w których zostały wydane;

–  wydawane są w oparciu o zawarty we wniosku opis stan faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przy czym  
nawet najmniejsza różnica w zawartym we wniosku o wydanie interpretacji opisie stanu faktycznego lub 
zdarzenia przyszłego może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zawartego w interpretacji; 

–  dotyczą stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania, co oznacza, że. niektóre z opublikowanych 
odnoszą się do nieobowiązujących przepisów.
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4. Ubezpieczenie zdrowotne

System finansowania świadczeń w zakresie ochrony zdrowia i obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie 
określa UŚOZFŚP. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące 
oraz osoby będące pracownikami w rozumieniu USUS objęte są odbezpieczeniem obowiązkowym. Zamiesz-
kujący na terytorium Polski członkowie rodzin osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, 
jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, uznawani są za ubezpie-
czonych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9,00% podstawy naliczenia i obciąża w całości osoby ubez-
pieczone. Podstawę naliczenia ustala się:
– dla pracowników – według przepisów dotyczących wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne  

i rentowe,
– dla przedsiębiorców i osób współpracujących – zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż  

75% przeciętnego wynagrodzenia.
Część składki wynosząca 7,75% podstawy naliczenia podlega odliczeniu od podatku dochodowego od 

osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego, płaconego przez osoby ubezpieczone.
W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego, np.  osoba zatrudniona na umowie o pracę prowadzi jednocześnie działalność 
gospodarczą, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. 

ZUS zobowiązany jest do weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz uprawniony do przeprowadzania 
kontroli rzetelności zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych tym ubezpieczeniem oraz dekla-
rowanych podstaw obliczania składek, prawidłowości obliczania, opłacania i odprowadzania składek.

5. Składki na Fundusz Pracy (FP)

Zasady wpłat składek na FP oraz finansowania świadczeń z Funduszu określa UPZIRP. 
Wysokość składki na FP ustalana jest corocznie w Ustawie budżetowej. W roku 2017 wynosi ona 2,45% 

podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez ograniczenia podstawy. Jest ona w ca-
łości finansowana ze środków płatnika składek.

Pracodawca zwolniony jest z opłacania składek na Fundusz m.in. za: 
–  pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

wychowawczego – w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlo-
pu, 

–  za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały 
w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy – przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego 
miesiąca po zawarciu umowy o pracę,

–  za pracowników, którzy ukończyli 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. 
Istnieje także możliwość dofinansowywania ze środków Funduszu kosztów szkolenia pracowników obję-

tych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy Objęte zostały one zasadami pomocy 
de minimis. Dofinansowanie szkoleń pracowników objętych umową o dofinansowanie kosztów szkolenia 
może obejmować koszty należności przysługujących instytucji szkoleniowej z tytułu szkolenia, przejazdów 
związanych z udziałem w szkoleniach, badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do rozpoczęcia 
szkolenia oraz obowiązkowego ubezpieczenia przez instytucję szkoleniową pracownika od następstw nie-
szczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powro-
tem.
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6. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Zasady wpłat składek na FGŚP oraz finansowania świadczeń z Funduszu określa UORPRNP. 
Wysokość składki na FGŚP ustalana jest corocznie w Ustawie budżetowej. W roku 2017 wynosi ona 

0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez ograniczenia podstawy. Jest 
ona w całości finansowana ze środków płatnika składek.

Ze środków Funduszu finansowane są m.in. w razie niewypłacalności pracodawcy: 
–  wynagrodzenia za pracę; 
–  wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, 
–  wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, 
–  wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, 
–  odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra-

cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 
–  składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpie-

czeń społecznych, 
–  ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek 

pracy; 
–  odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę. 

Istnieje także możliwość przyznawania i wypłaty ze środków Funduszu świadczeń przysługujących pra-
cownikom w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Objęte zostały one 
zasadami pomocy de minimis.

7. Obowiązki płatników składek

7.1. Zgłaszanie danych płatnika i osób ubezpieczonych oraz ich zmiany
Zakres obowiązków przedsiębiorców w tym zakresie obejmuje dokonanie zgłoszenia danych płatnika i ich 

zmian oraz dokonanie zgłoszenia danych osób ubezpieczonych i ich zmian.
Wzory dokumentów stosowanych w procedurach składających się na realizację tych obowiązków określo-

ne są przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Obowiązują następujące terminy realizacji wymienionych obowiązków:

Poz. Wyszczególnienie Termin

1 Zgłoszenie płatnika składek W ciągu 7 dni od:
– zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania 
stosunku prawnego uzasadniającego objęcie 
ubezpieczeniem pierwszej osoby
– powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnych 
i rentowych dla ubezpieczonych zobowiązanych 
wyłącznie do płacenia składek na ubezpieczenie własne 
lub osób z nimi współpracujących

2 Zgłoszenie osoby ubezpieczonej w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia

3 Zgłoszenie zmiany danych płatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian

4 Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej w ciągu 7 dni od zaistnienia zmian
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Zgłoszenia danych płatników składek przekazywane są do ZUS systemach teleinformatycznych przez:
–  Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) – w od-

niesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
–   sądy prowadzące  Krajowy Rejestr Sądowy – w odniesieniu do jednostek podlegających wpisowi w KRS.

7.2. Pobieranie składek i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
Zakres obowiązków przedsiębiorców w tym zakresie obejmuje:
– pobieranie składek obciążających osoby ubezpieczone,
– naliczanie składek obciążających płatnika,
– wypłacanie świadczeń,
– składanie deklaracji o wysokości składek i wypłaconych świadczeniach,
– sporządzanie i składanie innych dokumentów,
– wpłacanie składek.

Deklaracje według wzorów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej składane są w formie 
papierowej (płatnicy rozliczający do 5 ubezpieczonych) albo elektronicznej (pozostali) w programie „Płat-
nik”. 

Aktualną wersją programu „Płatnik” jest 10.01.001. Program „Płatnik” jest udostępniany bezpłatnie. Do-
stępny jest on na stronie http://www.platnik.info.pl/. Przed instalacją programu „Płatnik” należy zapoznać się 
z wymaganiami systemowymi i sprzętowymi oraz dokonać sprawdzenia autentyczności wersji instalacyjnej.

Obowiązują następujące terminy realizacji wymienionych obowiązków:

Poz. Wyszczególnienie Termin
1 Złożenie deklaracji rozliczeniowej i wpłata 

składek
– jednostki i zakłady budżetowe
– osoby fizyczne opłacające składkę 
wyłącznie za siebie
– pozostali płatnicy

do 5 dnia następnego miesiąca
do 10 dnia następnego miesiąca

do 15 dnia następnego miesiąca
2 Złożenie korekty deklaracji rozliczeniowej w ciągu 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości

7.3. Opłacanie składek
Zapłata składek dokonywana być może wyłącznie bezgotówkowo, przy wykorzystaniu wzorów poleceń 

zapłaty składek.

Nieterminowa zapłata składek powoduje powstanie obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę, na zasadach 
i w wysokości przewidzianych przepisami Ordynacji podatkowej. Wynoszą one obecnie 8% w skali rocznej. 
Składki i odsetki za zwłokę nie zapłacone przez płatnika podlegają ściągnięciu przez ZUS w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. W razie nieopłacenia składek lub opła-
cenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę w wysokości 
100% nie opłaconych składek.

Od stycznia 2017 roku  nastąpiło skrócenie z dziesięciu do pięciu lat okresu przedawnienia z tytułu opła-
cania składek, np. składki za grudzień 2012 roku. przedawniły się z dniem 16.1.2017 roku, składki za styczeń 
2013 roku przedawnią się z dniem 15.2.2017 roku.
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8. Kontrola płatnika składek 

Prawidłowość realizacji obowiązków przez płatnika składek podlega kontroli, prowadzonej przez ZUS. 
Kontrola może obejmować w szczególności: 
–  zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych; 
–  prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i płat, do których 

pobierania zobowiązany jest Zakład; 
–  ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokony-

wanie rozliczeń z tego tytułu; 
–  prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; 
–  wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych; 
– dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek. 

W ramach kontroli inspektor kontroli ZUS ma prawo:
– badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane 

z zakresem kontroli,
– dokonywać oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek,
– zabezpieczać zebrane dowody,
– żądać udzielenia informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego,
– legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
– przesłuchiwać świadków,
– przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środ-

ków dowodowych pozostały nie wyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego.
W trakcie kontroli płatnik składek jest obowiązany:

– udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, które są 
przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czyn-
ności na podstawie umów,

– udostępnić do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalega z za-
płatą należności z tytułu składek,

– sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora 
kontroli ZUS,

– zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym celu udostępnić środki 
łączności (z wyjątkiem środków transportowych) oraz inne środki techniczne, którymi dysponuje, do wy-
konania czynności kontrolnych,

– udzielać wyjaśnień kontrolującemu,
– przedstawić tłumaczenie na język polski przedłożonej w toku kontroli dokumentacji finansowo-księgowej 

i osobowej sporządzonej w języku obcym.
W ciągu 14 dni od otrzymania protokołu kontrolowany ma prawo złożyć zastrzeżenia do jego ustaleń, 

wskazując jednocześnie stosowne środki dowodowe.

Kontrola płatnika składek będącego przedsiębiorcą w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 
–  mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych, 
–  małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych, 
–  średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych, 
–  pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.
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9. Odpowiedzialność za wykroczenia popełnione przez płatnika składek

Płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu, która: 
–  nie dopełnia obowiązku opłacania składek w przewidzianym przepisami terminie, 
–  nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach 

nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, 
–  udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, 
–  nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z bu-

dżetu państwa albo wypłaca je nienależnie, 
–  nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń spo-

łecznych, 
–  nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych 

w przewidzianym terminie, 
–  nie stwierdza nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w terminie nie późniejszym niż  

30. kwietnia następnego roku kalendarzowego,
–  nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubez-

pieczeniem zdrowotnym w odpowiedniej formie, 
 podlega karze grzywny do 5 000 złotych. 

Analogicznej odpowiedzialności karnej podlega także ten, kto: 
–  nie zgłasza wymaganych danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek  

na ubezpieczenie zdrowotne, udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzie-
lenia, 

–  udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji ubezpieczenia zdrowotnego, 
–  nie odprowadza w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Nota Wydawcy
Publikacja ma charakter informacyjny, zgodny ze stanem prawnym na dzień 1.1.2017 roku. Wykorzystanie 

zawartych w niej informacji w konkretnych sytuacjach poprzedzone powinno być analizą stanu prawnego 
aktualnego w czasie realizowanych czynności.

Autor i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania treści zawartych w publikacji.
Źródłami prawa w Polsce są wyłącznie teksty ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

(http://eur-lex.europa.eu), Dzienniku Ustaw (od dnia 1.1.2010 roku – w Dzienniku Ustaw w wersji elektro-
nicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji – http://dokumenty.rd.gov.pl/DziennikUstaw) 
oraz innych organach promulgacyjnych, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji i wykona-
niem konkretnych działań.

Publikacja stanowi część pakietów informacyjnych „Uwarunkowania prawne w zakresie przedsiębiorczo-
ści w Polsce i Republice Czeskiej – wybrane zagadnienia”. ISBN 978-83-939860-7-1

Wydawca: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27


