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ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek 
na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych

1. Ubezpieczenia społeczne pracowników

Zagadnienia związane z obowiązkiem ubezpieczeń społecznych pracowni-
ków, ze sposobem ustalania podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia 
oraz postępowaniem w przypadku zbiegu różnych tytułów do obowiązko-
wych ubezpieczeń regulują:
 ▪ ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. 

Nr 205, poz. 1585 ze zm.; dalej: SysUbSpołU),
 ▪ ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.; 
dalej: WypadkU),

 ▪ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r. w spra-
wie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od za-
grożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200, poz. 1692 ze zm.),

 ▪ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w spra-
wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
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pieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 ze zm.; 
dalej: PodWymSkłR).

1.1. Pojęcie pracownika

Pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych znacznie odbiega od 
pojęcia pracownika w rozumieniu przepisów KP czy przepisów ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych.

Pracownikiem, zgodnie z art. 2 KP, jest osoba zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy 
o pracę. Natomiast w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych za 
pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku 
pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 14 
ust. 4 PDOFizU).

Inaczej pojęcie pracownika definiuje ustawa o systemie ubezpieczeń społecz-
nych. Pracownikiem jest nie tylko osoba pozostająca w stosunku pracy, ale 
także wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia 
lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy KC doty-
czące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodaw-
cą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy 
wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy 
(art. 8 ust. 2 SysUbSpołU).

Osoby pozostające w stosunku pracy lub w stosunkach pokrewnych 
i zawierające z tym samym pracodawcą dodatkowo umowy agencyjne, 
zlecenia, o dzieło lub inne umowy o świadczenie usług, do których zgod-
nie z przepisami KC stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają 
z tytułu wykonywania tych umów ubezpieczeniom społecznym jako 
pracownicy, a nie jako zleceniobiorcy.

W świetle powyższych regulacji pracownik, zwany ubezpieczonym, podlega:
 ▪ obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu stosunku pracy,
 ▪ obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia 

i umowy o dzieło, które są w zakresie ubezpieczeń traktowane jak sto-
sunek pracy, jeżeli umowy te zostały zawarte z własnym pracodawcą lub 
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podmiotem obcym – a praca w ramach tych umów wykonywana jest na 
rzecz pracodawcy.

1.2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi 
przychód, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 11 PDOFizU). 

Zgodnie z powołanym przepisem przychodami są otrzymane lub postawione 
do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pienięż-
ne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych 
świadczeń.

Przychodem ze stosunku pracy są zatem wszelkiego rodzaju wypłaty pienięż-
ne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez 
względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
 ▪ wynagrodzenia zasadnicze,
 ▪ wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 ▪ różnego rodzaju dodatki, 
 ▪ nagrody, 
 ▪ ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, 
 ▪ wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry 

ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak 
również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częścio-
wo odpłatnych (art. 12 ust. 1 PDOFizU).

W przypadku pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy agen-
cyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie 
z przepisami KC stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzie-
ło, jeśli zawarli taką umowę z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku 
pracy – w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uwzględ-
nia się również przychód z tych umów.
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Przychodem dla celów wyliczania składek na ubezpieczenia społeczne 
są zarówno przychody opodatkowane, jak i przychody zwolnione od 
podatku dochodowego.

Zwolnienia podatkowe nie mają bezpośredniego wpływu dla ustalania podsta-
wy obliczenia składek na te ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że składki na 
ubezpieczenia społeczne ustalane są od pełnego przychodu. Podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią bowiem:
 ▪ wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub od-

osobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 ▪ zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i ubezpieczenia wypadkowego oraz 

świadczenia rehabilitacyjne,
 ▪ wyłączenia określone w PodWymSkłR.

1.2.1. Wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne

Katalog przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne jest bardzo obszerny. Składek tych nie opłaca się od:
 ▪ nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które według zasad określających 

warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 
5 lat;

 ▪ należności obliczanych od wielkości efektów uzyskanych przez zastosowa-
nie pracowniczego projektu wynalazczego i za dokumentację dostarczo-
ną bezumownie przez twórcę projektu, przydatną do stosowania projektu 
oraz nagród za wynalazczość, a także nagród za prace badawcze i wdro-
żeniowe;

 ▪ nagród Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie;
 ▪ odpraw pieniężnych przysługujących w związku z przejściem na emery-

turę lub rentę;
 ▪ odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracownikom z tytułu 

wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania 
stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasad-
nionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub 
rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, 
niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy;
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 ▪ odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom po rozwiązaniu sto-
sunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa 
w art. 1012 KP;

 ▪ odpraw wypłaconych pracownikom powołanym do zasadniczej służby woj-
skowej na podstawie art. 125 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.);

 ▪ wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeń-
stwie i higienie pracy oraz ekwiwalentów za te świadczenia wypłacanych 
zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego 
ministra, a także ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, 
używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartości 
otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych 
dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bez-
alkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, jeżeli pracodawca, 
mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpie-
czeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom po-
siłków i napojów bezalkoholowych;

 ▪ odszkodowań za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy 
pracy przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych 
do wykonywania pracy należnych od pracodawcy na podstawie art. 2371 
§ 2 KP;

 ▪ ekwiwalentów pieniężnych za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, 
materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika;

 ▪ wartości ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy 
do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór;

 ▪ wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pra-
cownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wy-
sokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł;

 ▪ zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla po-
trzeb pracodawcy, pojazdów nie będących własnością pracodawcy ‒ do 
wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprze-
kraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu 
pojazdu ‒ określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwe-
go ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pie-
niężnego, jest udokumentowany przez pracownika w ewidencji przebiegu 
pojazdu, prowadzonej przez niego według zasad określonych w przepisach 
o podatku dochodowym od osób fizycznych;
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 ▪ kwot otrzymywanych przez pracownika z tytułu zwrotu kosztów prze-
niesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie 
w związku z przeniesieniem służbowym – do wysokości nieprzekraczają-
cej kwoty, która z tego tytułu została zwolniona od podatku dochodowe-
go od osób fizycznych;

 ▪ diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika do wysoko-
ści określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej 
na obszarze kraju oraz poza granicami kraju;

 ▪ części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u pol-
skich pracodawców, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 
SysUbSpołU w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu 
podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, okre-
ślonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania na-
leżności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbo-
wej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny 
przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być 
niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 
ust. 1 SysUbSpołU;

 ▪ dodatku za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą (dodatek 
walutowy), przysługującego nauczycielom zatrudnionym w publicznych 
szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach 
dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojsko-
wych Rzeczypospolitej Polskiej określonego w odrębnych przepisach wy-
danych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu;

 ▪ równowartości dodatków dewizowych wypłacanych pracownikom zatrud-
nionym na morskich statkach handlowych i rybackich w części odpowia-
dającej 75% dodatków;

 ▪ dodatku za rozłąkę wypłacanego pracownikom czasowo przeniesionym 
oraz strawnego – do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obsza-
rze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków 
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju;
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 ▪ świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne 
w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

 ▪ świadczeń wypłacanych z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe 
na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nieprzekra-
czającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 
ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 592 ze zm.);

 ▪ świadczeń urlopowych wypłacanych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do wysokości nieprzekra-
czającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie;

 ▪ zapomóg losowych w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zda-
rzeń losowych lub długotrwałej choroby;

 ▪ środków otrzymywanych w zakładach pracy chronionej i zakładach ak-
tywności zawodowej na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą 
osób niepełnosprawnych, na podstawie odrębnych przepisów, z zakłado-
wego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowe-
go funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze 
środków tych funduszy;

 ▪ składników wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie 
pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku choro-
bowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, 
w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wyna-
grodzeniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodze-
nia lub zasiłku;

 ▪ dodatków uzupełniających 80% zasiłek chorobowy, wypłacanych przez 
pracodawców – do kwoty nieprzekraczającej łącznie z zasiłkiem choro-
bowym 100% przychodu pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru 
składek;

 ▪ korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy, regu-
laminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegających 
na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych 
artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub czę-
ściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji;

 ▪ dodatkowych świadczeń niemających charakteru deputatu, przyznawa-
nych na podstawie przepisów szczególnych – kart branżowych lub układów 
zbiorowych pracy, tj. ekwiwalentu pieniężnego z tytułu zwrotu kosztów 
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przejazdów urlopowych, świadczeń na pomoce naukowe dla dzieci, świad-
czeń przyznawanych z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, 
z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni;

 ▪ nagród za wyniki sportowe, wypłacanych przez kluby sportowe i polskie 
związki sportowe, oraz za wybitne osiągnięcia sportowe lub wybitne osią-
gnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, wypłacanych 
ze środków budżetowych;

 ▪ wartości świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez 
pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia 
ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za 
czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przy-
sługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwali-
fikacje zawodowe w formach pozaszkolnych;

 ▪ świadczeń w naturze w postaci działki gruntu.

1.2.2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest limito-
wana w skali roku. Nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotno-
ści prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, 
ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach.

Jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone, to ustalenia przeciętnego 
prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej do-
konuje się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzecie-
go kwartału roku poprzedniego (art. 19 ust. 1 i ust. 2 SysUbSpołU).

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych 
(Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) ograniczenie rocznej podstawy wymiaru skła-
dek, o którym mowa, stosuje się również przy ustalaniu podstawy wymiaru 
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe w 2014 r. wynosi 112 380 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 1028).



1. Ubezpieczenia społeczne pracowników

9

Zasady ustalania limitu

Do osiągnięcia górnej granicy limitu płatnik składek powinien naliczać i opła-
cać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od pełnej podstawy wy-
miaru. Dopiero po osiągnięciu wskazanego limitu zaprzestaje, do końca roku 
kalendarzowego, dalszego ich opłacania. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzo-
wym następuje przekroczenie kwoty granicznej, płatnik oblicza i przekazuje 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko od tej części podstawy 
wymiaru składek, która nie spowoduje przekroczenia limitu.

Ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym uwzględnia się przy-
chód podlegający oskładkowaniu uzyskany w  tym roku, licząc 
narastająco począwszy od stycznia danego roku.

PRZYKŁAD

Czy ustalając limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe w bieżącym roku powinniśmy uwzględnić kwoty zasiłku ma-
cierzyńskiego, od których naliczaliśmy składki na te ubezpieczenia?

Tak. Ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym uwzględnia się kwoty podle-
gające oskładkowaniu w  tym roku ze wszystkich tytułów do ubezpieczeń, 
również z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

PRZYKŁAD

Miesięczny przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 9800 zł. Jak ustalić przekro-
czenie limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe pracownika w 2014 r.?

Przekroczenie limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe nastąpi u tego pracownika w grudniu 2014 r.
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Liczymy łączny przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek 
za okres od stycznia do listopada 2014 r.:

9800 zł × 11 miesięcy = 118 800 zł

Ustalamy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w grudniu 2014 r. W tym celu od rocznego limitu podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obowiązującego w 2014 r.) odejmuje-
my przychód stanowiący podstawę tych składek w okresie od stycznia do listo-
pada 2014 r.:

112 380 zł – 118 800 zł = 6420 zł

Zatem podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za listopad 
2014 r. powinny stanowić kwoty:

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6420 zł,

na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe – 10 800 zł.

Górnego rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe nie stosuje się w odniesieniu do ubezpieczenia 
chorobowego i wypadkowego. Płatnik, pomimo że nie opłaca składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia rocznej 
podstawy, obowiązany jest nadal opłacać składki na ubezpieczenie cho-
robowe i wypadkowe.

Na płatniku ciąży obowiązek bieżącego monitorowania, czy dany ubezpieczo-
ny nie przekroczył rocznej podstawy wymiaru składek. W sytuacji, gdy ubez-
pieczony ma równocześnie dwóch lub więcej płatników, wówczas obowiązek 
ten spoczywa na ubezpieczonym.

Źródłem informacji, na podstawie której płatnik zaprzestaje opłacania składek 
z powodu osiągnięcia przez ubezpieczonego w danym roku kalendarzowym 
kwoty granicznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe może być:
 ▪ własna dokumentacja płacowa, 


