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WIĘKSZA SWOBODA W USTALANIU GODZIN PRACY, 
MOŻE KOMPLIKOWAĆ ROZLICZENIA Z GRAFIKÓW
Określenie przedziału czasowego, w ramach którego pracownik ma 
obowiązek rozpoczynać pracę, nie wyklucza możliwości wystąpienia 
przypadków stawienia się w pracy przed godzinami wynikającymi 
z tych widełek. Jeśli pracownik działa na polecenie pracodawcy,  
a wcześniejsze podjęcie pracy następuje  bezpośrednio po wolnej 
niedzieli, święcie lub dniu wolnym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia 
pracy, może to spowodować konieczność rekompensaty pracy, 
w dniu wolnym.                                                                         

JAK UJĄĆ NA LIŚCIE PŁAC ŚWIADCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT  
SFINANSOWANE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
Przychód w postaci wartości przekazanych przez pracodawcę 
świadczeń świątecznych może być zwolniony od składek na 
ubezpieczenia społeczne. Świadczenia te muszą być jednak 
przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
na cele socjalne, zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych.    

T e m a t  n u m e r u

WZROST PŁACY MINIMALNEJ W 2015 ROKU OZNACZA ZMIANĘ 
WYSOKOŚCI NIEKTÓRYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH     
Od stycznia 2015 roku po raz kolejny wzrośnie wysokość wynagrodze-
nia minimalnego. Konsekwencją tej zmiany będą wyższe podstawy nali-
czania wielu świadczeń pracowniczych. Zmianie ulegną m.in. minimalna 
podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, kwoty wolne od potrąceń, 
dodatki za pracę w porze nocnej oraz kwoty odszkodowań ustalanych 
od kwoty minimalnej. 
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Informujemy, że Państwa dane 
osobowe będą przetwarzane przez 
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Łotewska 9a, w celu realizacji 
niniejszego zamówienia oraz do 
celów marketingowych – przesyłania 
materiałów promocyjnych dotyczących 
innych produktów lub usług. 

Mają Państwo prawo do wglądu oraz 
poprawiania swoich danych, a także 
do wyrażania sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania do celów promocyjnych. 
Podanie danych jest dobrowolne. 

Zapewniamy, że Państwa dane 
nie będą przekazywane bez Państwa 
wiedzy i zgody innym podmiotom.

Szanowni Państwo,

końcówka obecnego i początek przyszłego roku, szczególnie w zagadnie-
niach podatkowych i ubezpieczeniowych, niesie dla płatników nowe rozwią-
zania. Warto zwrócić uwagę m.in. na nowe reguły związane ze zgłaszaniem 
do ubezpieczeń członków rad nadzorczych. W  przyszłym roku nowością 
stanie się także obowiązkowa, elektroniczna forma składania deklaracji 
podatkowych. Więcej informacji o  najnowszych i  planowanych zmianach 
w prawie pracy i w rozliczaniu wynagrodzeń – w dziale Aktualności.

W przyszłym roku już tradycyjnie zwiększa się wysokość wynagrodzenia 
minimalnego. W temacie numeru wskazujemy i wyliczamy te wszystkie 
świadczenia na 2015 rok, których wysokość jest z nią związana.

Korzystając z okazji, w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Na-
rodzenia chciałbym złożyć Państwu najlepsze życzenia miłych, spokoj-
nych i pełnych ciepła chwil, spędzonych w rodzinnym gronie. Na Nowy 
Rok życzyć natomiast, by stał on pod znakiem osiągnięcia wszystkich 
wyznaczonych celów.

Zapraszam do lektury. 
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Teraz więcej i wygodniej za tę samą cenę. Jako Czytelnik zyskujesz:

Elektroniczny Przegląd ZUS i Płace
3 × w tygodniu otrzymasz na skrzynkę e-mailową najnowsze wiadomości,
porady i orzeczenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bezpłatne porady eksperta
Dyżur telefoniczny eksperta prawa pracy, we wtorki w godz. 14.00–16.00 
numer telefonu w grudniu: 22 318 07 34

Dostęp do serwisu www.Wskazniki.pl
Tu sprawdzisz niezbędne wskaźniki i stawki kadrowo-płacowe

Archiwum wszystkich wydań
Baza numerów archiwalnych dostępna na www.PrzegladPlacowy.wip.pl

Rozwiązania prosimy przesyłać
do 31 grudnia 2014 r. na adres:

 krzyzowkakadrowa@wip.pl

Wśród osób, które przyślą poprawne 
odpowiedzi, 

rozlosujemy 5 egzemplarzy
kalendarza kadrowego na 2015 r.

Serdecznie pozdrawiam

redaktor

 1.  Zmniejszenie ceny towaru lub usługi; 
rabat, upust

 2.  … pojednawcza (może powstać w zakła-
dzie pracy)

 3.  Świadczenia, których nie można 
fi nansować z funduszu socjalnego

 4.  Podwyższenie wysokości świadczenia
 5.  Fundusz socjalny w skrócie
 6.  Zgłoszenie danych o pracownikach za-

trudnionych w szczególnych warunkach

 7.  … pracy lub wynagradzania
 8.  Rodzaj odpowiedzialności pracowniczej
 9.  Spis z natury
10.  Lista, rejestr
11. Okres … czasu pracy
12. Przedpłata, zadatek
13. Porozumienie zmieniające
14.  Poświadcza ubezpieczenie zdrowotne za 

granicą
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Aktualności

Od 1 kwietnia 2015 r. zmiany w badaniach lekarskich 
pracowników

Pracownik, który w ciągu 30 dni podejmie prac ę u innego pracodawcy, nie 
będzie musiał poddawać się wstępnym badaniom lekarskim, jeśli warunki 
pracy będą podobne jak te w poprzednim zakładzie.

Parlament przyjął ostateczną wersję usta-
wy o ułatwieniu wykonywania działal-
ności gospodarczej. Jednym z ułatwień 
dla przedsiębiorców będzie możliwość 
„przejęcia” badań lekarskich nowo za-
trudnianego pracownika.

Zaświadczenie lekarskie uzna inny 
pracodawca
Od 1 kwietnia 2015 r. (od tego dnia będą 
obowiązywać nowe przepisy w zakre-
sie profilaktycznych badań lekarskich 
pracowników) pracodawca zatrud-
niając nowego pracownika, nie będzie 
musiał kierować go na wstępne bada-
nia lekarskie, oczywiście pod pewny-
mi zastrzeżeniami. Będzie to możliwe, 
jeśli:

 nawiązanie stosunku pracy nastąpi 
nie później niż w ciągu 30 dni po roz-
wiązaniu lub wygaśnięciu poprzed-
niego stosunku pracy,

 pracownik przedstawi nowemu pra-
codawcy aktualne zaświadczenie le-
karskie o braku przeciwwskazań do 
wykonywania określonej pracy,

 pracodawca uzna, że warunki w po-
przednim miejscu pracy odpowiadają 
tym na obecnym stanowisku.

„Przejęcie” zaświadczenia lekarskiego 
od poprzedniego pracodawcy nie będzie 
możliwe w przypadku pracowników przyj-
mowanych do wykonywania prac szcze-
gólnie niebezpiecznych.

WA Ż N E

To ułatwienie będzie dotyczyło zarówno 
przypadków zmiany pracodawcy (gdy 
pracownik w ciągu 30 dni zatrudni się 
u  innego pracodawcy), jak i  podjęcia 
równoległego zatrudnienia.

Nowe wzory skierowania 
i zaświadczenia lekarskiego
Na mocy uchwalonej ustawy minister 
zdrowia, w porozumieniu z ministrem 
pracy, będą upoważnieni do określenia 
w  rozporządzeniu zakresu informacji, 
jakie muszą znaleźć się w skierowaniu 
na profilaktyczne badania lekarskie pra-
cownika i orzeczeniu lekarskim. Nowe 
rozporządzenie wprowadzi także wzory 
tych dokumentów.

Obecnie obowiązujące przepisy nie okre-
ślają wzoru skierowania na profilaktycz-
ne badania lekarskie. Pracodawcy posłu-
gują się dokumentami opracowanymi we 
własnym zakresie, przez co zakres infor-
macji w nich podanych oraz stopień ich 
uszczegółowienia bywają bardzo różne.

Obecnie bez badań wstępnych 
tylko u tego samego pracodawcy
Rozwiązania przewidziane w nowej usta-
wie deregulacyjnej to kolejny etap libe-
ralizacji przepisów dotyczących badań 
lekarskich pracowników. W 2011 roku 
pracodawcy zostali zwolnieni z obowiąz-
ku kierowania pracownika na wstępne 
badania lekarskie, jeśli był on zatrudnia-
ny ponownie u tego samego pracodawcy 
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na to samo stanowisko lub na stanowi-
sko o takich samych warunkach pracy, 
na podstawie kolejnej umowy o pracę za-
wartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę 
z tym pracodawcą.

Jeszcze wcześniej z  wstępnych badań 
lekarskich byli „zwolnieni” pracowni-
cy zatrudniani ponownie bezpośrednio 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu po-

przedniego stosunku pracy. Oznaczało 
to konieczność skierowania do lekarza 
medycyny pracy nawet w  przypadku 
1-dniowej przerwy w zatrudnieniu.

Emilia Wawrzyszczuk
specjalista prawa pracy i wynagrodzeń

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z 23 października 2014 r. o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej 
(przekazana do podpisu prezydentowi).

SN: Pracodawca nie musi uzasadniać odstąpienia 
od zakazu konkurencji

Pracodawca nie musi motywować swojej decyzji o odstąpieniu od zakazu konku-
rencji – wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Może on zwolnić 
pracownika z obowiązku powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej 
nawet ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wskazywania przyczyny.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w orzecze-
niu z 12 listopada 2014 r. (sygn. akt I PK 
86/14), pracodawca, który stwierdzi, że 
dalsze powstrzymywanie się byłego pra-
cownika od zakazu działalności konku-
rencyjnej jest niecelowe, może go z tego 
obowiązku zwolnić. Były pracownik bę-
dzie mógł podjąć dowolną pracę, a pra-
codawca zaoszczędzi na odszkodowaniu.
Skutkiem tego będzie brak konieczności 
dalszej wypłaty odszkodowania z tytułu 
umowy, a dla pracownika – możliwość 
podjęcia dowolnej działalności, także 
konkurencyjnej w stosunku do poprzed-
niego pracodawcy.

Ocena przesłanek należy 
do pracodawcy
Umowa o zakazie konkurencji po usta-
niu stosunku pracy może być zawarta 
przez pracodawcę i  pracownika mają-
cego dostęp do szczególnie ważnych 

informacji, których ujawnienie mogło-
by narazić pracodawcę na szkodę. Przy 
czym, zgodnie z  orzecznictwem Sądu 
Najwyższego, to pracodawca ocenia, czy 
wykorzystanie u konkurencji posiadanej 
przez pracownika wiedzy mogłoby nara-
zić jego firmę na szkodę.
Podmiotem umowy o zakazie konkurencji 
może być więc pracownik, co do którego 
pracodawca samodzielnie i w sposób swo-
bodny zdecyduje, że posiadane przez nie-
go informacje są informacjami szczegól-
nie cennymi z punktu widzenia interesów 
przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym znacze-
nia, czy ocena pracodawcy ma obiektywne 
uzasadnienie, choć w razie sporu sądowe-
go będzie podlegać ocenie sądu.

Umowa musi być odpłatna
Z tytułu powstrzymywania się od dzia-
łalności konkurencyjnej po ustaniu za-
trudnienia pracodawca ma obowiązek 
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zapłacić pracownikowi odszkodowanie. 
Jego minimalna wysokość to 25% wyna-
grodzenia otrzymanego przez pracowni-
ka, przed ustaniem stosunku pracy przez 
okres odpowiadający okresowi obowią-
zywania zakazu konkurencji.
W  umowie można określić wysokość 
odszkodowania w dowolny sposób (np. 
kwotowo, procentowo), lecz nie może 
być ono niższe niż kwota wskazana 
w Kodeksie pracy. Jeżeli umówione od-
szkodowanie faktycznie byłoby niższe, 
pracownikowi przysługiwałoby odszko-
dowanie w wysokości zagwarantowanej 
w Kodeksie pracy, a nie w umowie.

SN przypominał, że nie ma prawnej 
możliwości zawarcia bezpłatnej umowy 
o zakazie konkurencji po ustaniu stosun-
ku pracy. Pracodawca, który zobowiązu-
je byłego podwładnego do powstrzyma-
nia się od działalności konkurencyjnej, 
musi mu z tego tytułu wypłacić odszko-
dowanie.

Agnieszka Maciejewska
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA:
art. 1012, art. 1013 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502).

Rozliczenia podatkowe: papierowy PIT trzeba będzie 
złożyć szybciej

Od nowego roku regułą stanie się przekazywanie przez płatników PIT admi-
nistracji podatkowej deklaracji i informacji o dochodach podatników w formie 
elektronicznej. Mali płatnicy, choć zachowają możliwość złożenia dokumen-
tów w formie papierowej, to będą mieć znacznie mniej czasu na ich przygoto-
wanie.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami płat-
nicy podatku dochodowego od osób fizycz-
nych (odprowadzający zaliczki w imieniu 
podatników i rozliczający ich roczne do-
chody) oraz podmioty niepełniące funk-
cji płatnika w  tym podatku, składający 
deklaracje podatkowe, będą zobowiązani 
przekazywać urzędom skarbowym infor-
macje o dochodach podatników (swoich 
pracowników, osób współpracujących itp.) 
wyłącznie elektronicznie. 

Obowiązkowe e-deklaracje
Obecnie przepisy Ordynacji podatko-
wej nie nakładają obowiązku, a jedynie 
stwarzają możliwość składania deklara-
cji w tej formie. W praktyce e-deklaracje 

sporządza niewielki odsetek uprawnio-
nych podmiotów. W  większości przy-
padków jedynie wypełnienie deklara-
cji odbywa się komputerowo, po czym 
deklaracje są drukowane, podpisywane 
i doręczane w tradycyjny sposób.
Nowe rozwiązania przewidują obowią-
zek sporządzenia dokumentu w formie 
elektronicznej w przypadku przekazywa-
nych organom skarbowym formularzy: 

 PIT-4R – deklaracji rocznej o po-
branych zaliczkach na podatek 
dochodowy,

 PIT-4R – deklaracji rocznej o zryczał-
towanym podatku dochodowym,

 PIT-8C – informacji o wypłaconym 
stypendium, o przychodach z innych 
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źródeł oraz o niektórych dochodach 
z kapitałów pieniężnych,

 PIT-11 – informacji o dochodach oraz 
o pobranych zaliczkach na podatek 
dochodowy,

 PIT-R – informacji o wypłaconych 
podatnikowi kwotach z tytułu peł-
nienia obowiązków społecznych 
i obywatelskich,

 IFT-1/IFT-1R – informacji o wysoko-
ści przychodu (dochodu) uzyskanego 
przez osoby fizyczne niemające w Pol-
sce miejsca zamieszkania,

 PIT-40 – rocznego obliczenia podat-
ku od dochodu uzyskanego przez po-
datnika w roku podatkowym.

Dokument papierowy – miesiąc 
wcześniej
Zmienione przepisy przewidują od no-
wego roku uzależnienie terminu złoże-
nia informacji podatkowych od sposobu 
ich sporządzenia. Jak wskazuje Minister-
stwo Finansów (komunikat z 13 listopada 
2014 r., www.mf.gov.pl), dokumenty PIT-
-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 
sporządzane w formie papierowej trzeba 

złożyć urzędom skarbowym w terminie 
do końca stycznia roku następującego po 
roku podatkowym. Termin sporządzenia 
i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, 
PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia po-
datku PIT-40 podatnikowi pozostaje bez 
zmian (koniec lutego roku następującego 
po roku podatkowym).

Nowe reguły nie dotyczą podmiotów, 
które będą sporządzać zeznania za nie 
więcej niż 5 podatników (z wyłączeniem 
sytuacji, gdy na ich rzecz obowiązek ten 
wykonuje biuro rachunkowe). Płatnicy 
ci nadal będą mogli złożyć dokumenty 
zarówno w formie papierowej, jak i elek-
tronicznej. 

WA Ż N E

Leszek Skupski
prawnik, specjalista prawa pracy i wynagrodzeń

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1563).

Zgłoszenie i aktualizacja danych przedsiębiorcy 
– na podstawie danych z KRS

Od 1 grudnia 2014 r. zaczynają obowiązywać zmiany, które umożliwiają auto-
matyczne zakładanie konta płatnikom składek, którzy rozpoczynają działal-
ność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – infor-
muje ZUS.

Warunkiem utworzenia przez ZUS 
konta płatnika składek, na którym roz-
liczane będą składki na poszczególne 
ubezpieczenia za wszystkie zatrudniane 
osoby podlegające z tego tytułu ubez-
pieczeniom, jest poprawne i dokładne 

wypełnienie wniosku w KRS w zakre-
sie danych podstawowych oraz zgłosze-
nie w urzędzie skarbowym, w terminie 
7 dni od daty rejestracji w  KRS, wy-
pełnionego druku „Zgłoszenie iden-
tyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne 
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w  zakresie danych uzupełniających” 
(formularz NIP-8).

Automatyczne zgłoszenie
Na podstawie danych podstawowych 
i  uzupełniających przekazanych przez 
Centralny Rejestr Podmiotów – Krajo-
wej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 
sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płat-
nika składek: ZUS ZPA, ZUS ZAA oraz 
ZUS ZBA.
Po utworzeniu konta płatnika składek 
pozostanie jedynie obowiązek zgłosze-
nia do ubezpieczeń zatrudnionych osób, 
a także członków ich rodzin. Powstanie 
także obowiązek terminowego rozlicza-
nia i  opłacania składek za wszystkich 
ubezpieczonych.

Aktualizacja danych zgłoszeniowych
ZUS na podstawie danych przekazanych 
przez CRP-KEP zaktualizuje również 
dane i utworzy dokumenty:

 ZUS ZPA – w zakresie zgłoszenia 
zmiany danych (ewidencyjnych) płat-
nika składek – osoby prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej,

 ZUS ZIPA – w zakresie zgłoszenia 
zmiany danych identyfikacyjnych 
płatnika składek,

 ZUS ZWPA – w zakresie wyrejestro-
wania płatnika składek/zawieszenia 
działalności,

 ZUS ZAA – w zakresie zmiany adresu 
prowadzenia działalności gospodar-
czej przez płatnika składek,

 ZUS ZBA – w zakresie zmiany nu-
meru rachunku bankowego płatni-
ka składek.

Warunkiem utworzenia przez ZUS do-
kumentów uaktualniających dane jest 

poprawne i dokładne wypełnienie wnio-
sku w KRS w zakresie zmiany w danych 
podstawowych lub w urzędzie skarbo-
wym (formularz NIP-8) – w  zakresie 
danych uzupełniających.

Zgłoszenie wspólnika spółki 
jednoosobowej
Osoba rozpoczynająca prowadzenie 
działalności w  formie jednoosobowej 
spółki z o.o., a także będąca wspólnikiem 
spółki jawnej, komandytowej i  part-
nerskiej będzie zobowiązana dokonać 
zgłoszenia siebie, jako płatnika składek, 
do ubezpieczeń (co najmniej do ubez-
pieczenia zdrowotnego) w ZUS. Każdy 
wspólnik takiej spółki jest płatnikiem 
składek na własne ubezpieczenia, po-
winien zatem sporządzić i przekazać do 
ZUS zgłoszenie:

 płatnika składek na formularzu ZUS 
ZFA, w którym wpisze własne dane 
identyfikacyjne, tj. numer PESEL 
i NIP lub NIP, REGON i PESEL (je-
śli wspólnik prowadzi również od-
rębną działalność gospodarczą, 
inną niż prowadzona w  formie 
spółki),

 siebie do ubezpieczeń jako osoba 
ubezpieczona – na formularzu ZUS 
ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tyl-
ko ubezpieczeniu zdrowotnemu – na 
formularzu ZUS ZZA), z identyfika-
torem PESEL.

Źródło: komunikat ZUS z 7 listopada 
2014 r.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 5 ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1161).



7 grudzień 2014Przegląd płacowo-kadrowy

www.przegladplacowy.wip.pl

Członkowie rad nadzorczych – z obowiązkowym 
ubezpieczeniem i nowymi kodami

Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych odpłatnie sprawujący swoją 
funkcję zostaną objęci ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi. W celu zgła-
szania do ubezpieczeń członków rady MPiPS przewiduje wprowadzenie 
3 odrębnych kodów tytułu ubezpieczenia. 

Obecnie pełnienie obowiązków człon-
ka rady nadzorczej nie stanowi tytułu 
do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli oso-
ba sprawująca funkcję członka rady ma 
miejsce zamieszkania na terytorium Pol-
ski, podlega z tego tytułu obowiązkowo 

jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
W  takim przypadku płatnik składek 
powinien zgłosić członka rady do ubez-
pieczenia zdrowotnego do ZUS na dru-
ku ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia 
22 40 XX.

Tabela. Kody tytułu ubezpieczenia członków rady nadzorczej od 1 stycznia 2015 r.
Kod tytułu 

ubezpieczenia Opis

22 40 członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

22 41 członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 
oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu

22 42 członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, niepod-
legający ubezpieczeniu zdrowotnemu

Od stycznia 2015 roku z kodem 22 40 XX 
będą zgłaszani do ubezpieczeń członko-
wie rady nadzorczej, którzy z racji nieod-
płatnego pełnienia swojej funkcji podle-
gają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Ponadto resort pracy planuje wprowa-
dzenie 2 nowych kodów. Pierwszy z nich 
(22 41 XX) będzie dotyczył ogółu człon-
ków rad nadzorczych otrzymujących wy-
nagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. 
Drugi (22 42 XX) – znajdzie zastosowa-
nie do członków rad nadzorczych, któ-
rzy w związku z miejscem zamieszkania 
poza terenem Polski z tytułu pełnienia 
funkcji członka rady nadzorczej pod-
legają wprawdzie ubezpieczeniom spo-
łecznym, ale nie podlegają ubezpiecze-
niu zdrowotnemu.

Źródło: rozporządzenie ministra pracy 
i polityki społecznej zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie określenia wzorów 
zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych 
raportów miesięcznych i imiennych ra-
portów miesięcznych korygujących… 
(projekt z 24 października 2014 r.).

Leszek Skupski
prawnik, specjalista prawa pracy i wynagrodzeń

PODSTAWA PRAWNA:
art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442 ze zm.),
art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
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W 2015 roku kwotowo-procentowa waloryzacja emerytur 
i rent

Przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent będzie miała charakter mieszany: 
procentowo-kwotowy. Od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS zostaną podwyż-
szone o 1,08 proc., kwota ta nie będzie mogła być jednak niższa niż 36 zł. 

Najniższa emerytura i renta rodzinna po 
waloryzacji wyniesie 880,45 zł. Minimal-
na podwyżka rent z powodu częściowej 
niezdolności do pracy i rent inwalidzkich 
wyniesie 27 zł (75% gwarantowanej mi-
nimalnej kwoty waloryzacji). Minimalna 
wysokość waloryzacji osoby pobierającej 
emeryturę częściową wyniesie 18 zł.

Renta socjalna i zasiłki
Przepisy nowej ustawy zakładają, że ren-
ta socjalna wyniesie 84% zwaloryzowa-
nej renty z tytułu całkowitej niezdolno-
ści do pracy. O 36 zł wzrosną natomiast 
świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Nowe zasady waloryzacji obejmą też 
emerytury i renty rolników indywidu-
alnych i służby mundurowe. Będą rów-
nież dotyczyć emerytur pomostowych, 
nauczycielskich, świadczeń kompensa-

cyjnych, rent dla kombatantów i inwali-
dów wojennych i wojskowych. 

Zasiłek pogrzebowy – szerszy krąg 
uprawnionych
Ustawa rozszerza także krąg osób upraw-
nionych do otrzymania zasiłku pogrze-
bowego. Po zmianach uprawnieni do 
jego otrzymania będą także:

 dziadkowie, 
 dzieci wychowywane w rodzinie za-

stępczej oraz 
 osoby, nad którymi ustanowiono 

opiekę prawną.

Marcin Dawidziuk
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw – przyjęta przez Senat 6 listopada 2014 r.


