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Korekta naliczeń na błędnie sporządzonej liście płac jest 
czasochłonna i stresująca. Szczególnie wtedy, gdy nie wiadomo, 
jak poprawić wyliczenia. Dlatego też w naszej książce 
pokazujemy, jak ustrzec się przed koniecznością dokonywania 
korekt, a jeśli okażą się one niezbędne, Czytelnicy znajdą 
tu fachową pomoc z wieloma przykładami i praktycznymi 
podpowiedziami. Ta książka to praktyczny przewodnik dla 
pracodawcy, jak sporządzać korekty do ZUS. Można znaleźć tu 
odpowiedzi na pytania:
•  jak dokonywać korekt umów zlecenia po zmianach 

wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r.,
•  jak powinna wyglądać wzorcowa lista płac,
•  w jaki sposób oskładkowywać i opodatkowywać świadczenia 

dla pracowników − praktyczna tabela,
•  jak chronić dane osobowe pracowników przy wypłacie 

wynagrodzeń, 
•  jaka jest odpowiedzialność pracodawcy oraz specjalistów ds. 

płac i kadr za błędnie sporządzone rozliczenia.

Pzykłady liczbowe, 

dokumentacja, praktyczne tabele



Jedyne czasopismo na rynku poświęcone 
tylko umowom zlecenia i dzieło

My ponosimy wszystkie koszty, Ty testujesz i decydujesz co dalej…

Do pierwszego zamówienia w prezencie otrzymasz plakat 
,,Umowy cywilnoprawne – oskładkowanie i cechy charakterystyczne”

w praktyce
CO 

Bądź na bieżąco przez cały rok!

1.  Poznaj wszystkie ważne zmiany prawne i interpretacje, odpowiedzi na problemy z praktyki.

2.  Skorzystaj z podpowiedzi dotyczących postępowania w sytuacjach, 
które nie zawsze wynikają wprost z przepisów.

3.  Dowiedz się na co kontrola PIP i ZUS zwraca uwagę i jak się do niej przygotować.

NOWO  NA RYNKU 
WYDAWNICZYM 2016

Poznaj szczegóły i skontaktuj się 
z naszym Centrum Obsługi Klienta.

Centrum Obsługi Klienta 
czynne pon-pt w godzinach 8-16, 
poza godzinami pracy można pozostawić 
wiadomość na skrzynce głosowej.

Tel. 22 518 29 29 
lub adres e-mail cok@wip.pl

Weź udział w ogólnopolskim bezpłatnym teście 
czasopisma  „Zlecenie i umowa o dzieło w praktyce” 

i przekonaj się o jego użyteczności.

Plakat 
w prezencie

Dlaczego warto mieć pod ręką aktualne wydanie czasopisma 
,,Wynagrodzenia w Twojej fi rmie”: 
- ponieważ zawiera zwięzłe, praktyczne i jednoznaczne poradnictwo dot. naliczania ZUS, wynagrodzeń 
 i podatków w płacach
- omawia zmiany i nowości z naciskiem na te zagadnienia, które mogą przysparzać najwięcej problemów
- odpowiada na konkretne pytania czytelników

w Twojej firmie
WYNAGRODZENIA

Oferta obejmuje prenumeratę roczną dwutygodnika
„Wynagrodzenia w Twojej firmie” na specjalnych 
warunkach

Prenumerata roczna dwutygodnika +  gratis prezenty: tablet, 
Kodeks pracy 2016, Kalendarz kadrowo-płacowy 2016 
To nie wszystko! W ramach prenumeraty również otrzymujesz:
- e-mailowy dyżur eksperta ds. wynagrodzeń
- elektroniczny ,,Przegląd ZUS i płace”
- dostęp do serwisu: www.wynagrodzeniawfi rmie.wip.pl

Uwaga! Pierwszy egz. wysyłamy bezpłatnie, abyś mógł/mogła się z nim zapoznać i podjąć 
w ciągu 14 dni decyzję dotyczącą prenumeraty.      

JAK ZAMÓWIĆ 
W celu złożenia zamówienia prosimy 

o bezpośredni kontakt z naszym 
Centrum Obsługi Klienta: 

cok@wip.pl 
lub tel. 22 518 29 29
i podanie kodu NW6A

Oferta jest ważna w ciągu 14 dni

TABLET
KALENDARZ 

kadrowo-płacowy na 2016 rok

KSIĄŻKA 
„Kodeks pracy 2016”
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Wykaz skrótów i aktów prawnych 
użytych w książce

SN  – Sąd Najwyższy
ZUS  – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
MPiPS  – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
PIP  – Państwowa Inspekcja Pracy
GIP  – Główny Inspektorat Pracy

  Kodeks pracy – ustawa z  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),

  kc – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r.
poz. 121 ze zm.), 

  kpc – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.),

  ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ustawa z 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2008),

  ustawa zasiłkowa – ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z  ubezpieczenia społecznego w  razie choroby i  macierzyństwa (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.),

  ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.),

  ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

  Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-
wa (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),

  ustawa o zwolnieniach grupowych – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 192),
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  ustawa emerytalna – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 748),

  ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 111),

  ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),

  ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.),

  rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki so-
cjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2015 r. poz. 2235),

  rozporządzenie o wynagrodzeniach – rozporządzenie ministra pracy i po-
lityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia 
w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podsta-
wę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wyna-
grodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 
nr 62, poz. 289 ze zm.),

  rozporządzenie urlopowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjal-
nej z  8 stycznia 1997 r. w  sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu 
wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.),

  rozporządzenie o nieobecnościach – rozporządzenie ministra pracy i po-
lityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nie-
obecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1632 ze zm.).
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Wstęp

Problem dotyczący naliczeń na liście płac i będących ich konsekwencją rozliczeń z ZUS 
wynika z tego, że pracodawcy mają możliwość dowolnego kształtowania swoich syste-
mów wynagradzania, przyznając pracownikom, obok obligatoryjnych składników, ja-
kim jest wynagrodzenie za pracę, wiele dobrowolnych składników. W większości mają 
one działanie motywacyjne, jednak często odzwierciedlają nie tylko świadczenia pie-
niężne wypłacane na rzecz pracowników, ale także różnego rodzaju świadczenia rze-
czowe lub usługi sfinansowane przez pracodawcę. Czasami pojawiają się błędy mające 
charakter rachunkowy, ale czasami te pomyłki dotyczą tego, co faktycznie powinno 
składać się na prawidłowe naliczanie rozmaitych składników wynagrodzenia i prawi-
dłowe ich przekazywanie do dyspozycji pracowników. Dlatego przygotowaliśmy tę pu-
blikację jako zbiór przykładowych korekt do ZUS i urzędu skarbowego. 

Korekta naliczeń na błędnie sporządzonej liście płac zawsze jest czasochłonna, niekie-
dy może okazać się bardzo trudna lub wręcz niewykonalna. Pokazujemy więc, jak moż-
na ustrzec się przed koniecznością dokonywania korekt, a jeśli te okażą się konieczne, 
w naszej publikacji Czytelnicy znajdą fachową pomoc w tym zakresie z wieloma przy-
kładami i praktycznymi podpowiedziami. Ta książka to praktyczny przewodnik i dla 
samego pracodawcy, i dla pracowników kadrowo-płacowych. Można dowiedzieć się 
z niej nie tylko, jak sporządzić listę płac i rozliczyć na niej pracę w godzinach nadliczbo-
wych, nocnych czy wypłacić wynagrodzenie za czas urlopu. Czytelnik znajdzie tu tak-
że sposoby naliczania potrąceń, wypłacania odpraw i ekwiwalentów urlopowych czy 
rozliczania nieobecności pracowniczych. Pokazujemy sposób dokonywania korekt 
do ZUS, konsekwencje finansowe takich błędów a także to, jak dokumenty należy 
przesłać do ZUS w przypadku korekt.




