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Wkładka aktualizacyjna na dzień 1 kwietnia 2019 r. do podręcznika 
A. Szafran „Kadry i płace” (wyd. z 2018 r.) 

 
 
Str. 9, Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika – Od 01.01.2019 pracodawca jest 
obowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres zatrudnienia, a także przez okres 
10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. 
Nowy przepis stosuje się do stosunków pracy nawiązanych po 31 grudnia 2018 r., do 
pracowników zatrudnionych wcześniej stosuje się dotychczasowe przepisy. 

Od 01.01.2019 pracodawca może prowadzić dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej. 

Str. 11, Kompletowanie dokumentacji – Dla pracowników zatrudnianych od 01.01.2019 należy 
prowadzić akta osobowe w podziale na 4 części. Oprócz części A, B i C dodano część D, w której 
przechowywane są np. dokumenty związane z nałożoną karą pieniężną za opuszczenie pracy bez 
usprawiedliwienia. 

Str. 30, Umowa-zlecenie – Od 01.01.2019 minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł. 

Str. 49, przykład – Od 01.01.2019 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł. 

Str. 56, Ewidencja czasu pracy – Od 01.01.2019 w ewidencji czasu pracy należy wskazać godziny 
rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

Str. 106, Płaca minimalna – Wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia 
krajowego. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło w ostatnich latach: w 2015 r. 1750 zł, 
w 2016 r. 1850 zł, w 2017 r. 2000 zł, w 2018 r. 2100 zł, w 2019 r. 2250 zł. 

Str. 112, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Od 1 stycznia 2019 r. 
pracodawcy obowiązani są opłacać za pracowników składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych. W 2019 r. stopa procentowa składki na Fundusz Solidarnościowy wynosi 
0,15% podstawy wymiaru, a na Fundusz Pracy – 2,30% podstawy wymiaru. Oznacza to, 
że pracodawca oblicza składki na Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Pracy w wysokości 2,45% 
(0,15% + 2,30%) podstawy wymiaru i wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Stosownego 
podziału tych składek i przekazania ich na odpowiedni rachunek bankowy dokonuje ZUS. 
Do obowiązkowych składek na Fundusz Solidarnościowy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
obowiązkowych składek na Fundusz Pracy (dotyczy zwolnienia z opłacania składki). 

Str. 113, przykłady – Od 01.01.2019 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł. 

Str. 134, Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i prawo do świadczeń – Podstawa 
wymiaru składki chorobowej dla zleceniobiorcy została natomiast ograniczona i nie może przekraczać 
miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – w 2019 r. wynosi ono 4765,00 zł, 
czyli w tym roku miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy 
nie może być wyższa od ustalonego limitu 11 912,50 zł. 

str. 136, Zwolnienia lekarskie – Od 1 grudnia 2018 r. dowodami stwierdzającymi czasową 
niezdolność do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki, przy ustalaniu prawa do 
wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków, jest: 
 zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego; 
 wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego. 
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Str. 159 i dalsze, Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r. – W 2019 r. minimalne wynagrodzenie 
wynosi 2250,00 zł. Kwotę wolną od potrąceń ustala się po potrąceniu z minimalnego wynagrodzenia 
składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika oraz składki na ubezpieczenie 
zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a więc liczy się ją podobnie jak 
wynagrodzenie netto pracownika. 

Przy zastosowaniu 
podstawowych kosztów 
i kwoty zmniejszającej 

podatek 

Przy zastosowaniu 
podstawowych kosztów 
i bez stosowania kwoty 
zmniejszającej podatek 

Przy zastosowaniu 
podwyższonych 
kosztów i kwoty 

zmniejszającej podatek 

Przy zastosowaniu 
podwyższonych 

kosztów i bez 
stosowania kwoty 

zmniejszającej podatek 

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 

1633,78 zł 1587,78 zł 1638,78 zł 1592,78 zł 

Str. 161, Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków chorobowych (okres obowiązywania od 01.07.2018) 

Rodzaj potrącenia Kwota 

 Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności 
alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 

 Należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego 
tytułu wykonawczego 

500 zł 

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 
świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 

825 zł 

Do dodania w potrąceniach z wynagrodzenia 

Podsumowanie 

Rodzaj Zajęcia alimentacyjne Zajęcia niealimentacyjne 
Uwagi dotyczące kwoty 

wolnej 

Wynagrodzenie 
za pracę / 
wynagrodzenie 
chorobowe 

górna granica potrącenia: 
do 3/5 wynagrodzenia 

górna granica potrącenia: do 
50% wynagrodzenia  brak proporcji w 

przypadku 
nieprzepracowania całego 
miesiąca  

 proporcja – etat brak kwoty wolnej 
kwota wolna – minimalne 
wynagrodzenie po odliczeniach 
składkowo-podatkowych 

Zasiłek 
chorobowy 

górna granica potrącenia: 
do 60% zasiłku przed 
odliczeniem podatku 

górna granica potrącenia: do 
25% zasiłku przed odliczeniem 
podatku 

 proporcja w przypadku 
nieprzepracowania całego 
miesiąca – dzielnik 30 

 brak proporcji – etat 
kwota wolna – 500,00 zł kwota wolna – 825,00 zł 
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Str. 179, Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – Od 01.01.2019 pracodawca składa do 
ZUS imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej 
(ZUS RPA). Dokument ten należy przekazywać do ZUS wyłącznie za taki miesiąc, w którym: 
 pracownikowi wypłacono przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport 

dotyczy i stanowił on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
np. w lutym 2019 r. wypłacono nagrodę roczną za 2018 r.; 

 pracownikowi obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, 
macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego wypłacono składnik 
wynagrodzenia, który w okresie pobierania tych świadczeń nie stanowił podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Str. 185, Rozliczenia z urzędem skarbowym – Deklaracja PIT-11 jest sporządzana: 
 do końca stycznia – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu; 
 do końca lutego – dla informacji przesyłanych pracownikowi. 

Deklarację PIT-11 przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Natomiast 
doręczenie jej pracownikom odbywa się w dowolnej formie. 

Str. 207, Świadectwo pracy – Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z pracownikiem 
zatrudnionym po 31 grudnia 2018 r. zobowiązuje pracodawcę do dołączenia do świadectwa pracy 
wydawanego pracownikowi informacji o: 
 okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej; 
 możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego 

następującego po upływie wskazanego okresu jej przechowywania; 
 zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w wyznaczonym 

terminie.  

Pracodawca przekazuje powyższą informację w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Str. 210, Wyrejestrowanie pracownika lub zleceniobiorcy z ZUS – Od 1 stycznia 2019 r. 
w formularzu ZUS ZWUA pracodawca wykazuje: 
 datę rozwiązania / wygaśnięcia stosunku pracy; 
 kod wygaśnięcia / kod trybu rozwiązania stosunku pracy; 
 kod podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy. 

Kod wygaśnięcia / kod trybu rozwiązania stosunku pracy składa się z 3 znaków, z których wpisana litera: 
 R – oznacza ustanie stosunku pracy w wyniku jego rozwiązania; 
 W – oznacza ustanie stosunku pracy w wyniku jego wygaśnięcia. 

Przykład 

22R – na mocy porozumienia stron 

23R – wypowiedzenie przez pracodawcę 

24R – wypowiedzenie przez pracownika. 

Kod podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy składa się z 3 znaków. 

Przykład 

400 – art. 23(1) § 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

401 – art. 23(1) § 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

402 – art. 30 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

403 – art. 30 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
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NOWE! Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki od 01.07.2019 r.  

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Przepisy 
ustawy będą stosowały największe podmioty, tj. zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych 
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., a w dalszej kolejności odpowiednio: 

 od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu 
na dzień 30 czerwca 2019 r.; 

 od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu 
na dzień 31 grudnia 2019 r.; 

 od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające. 

W świetle nowych przepisów pracodawcy, do których stosuje się ustawę od 1 lipca 2019 r., 
są obowiązane: 

 w terminie do 28 września 2019 r. zawrzeć umowę o zarządzanie PPK; 

 w terminie do 10 października 2019 r. zawrzeć umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz 
osób będących 1 lipca 2019 r. pracownikami, chyba że osoby te przed upływem tego terminu 
złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK; 

 w listopadzie 2019 r. przelać pierwsze składki. 

PPK mają obsługiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody 
i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. 

Pracownik będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej 
w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, zatem uczestnictwo w PPK będzie dobrowolne. 
Rezygnacja będzie składana co 4 lata. Pracodawca i pracownik będą finansować wpłaty podstawowe 
z własnych środków, a ponadto będą mogli zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych. 
Wysokość tych wpłat będzie określać się procentowo od wynagrodzenia pracownika.  

Wysokość wpłat prezentuje poniższa tabela. 

WPŁATA PODSTAWOWA 

pracodawca pracodawca 

1,5% wynagrodzenia 1,5% wynagrodzenia 

WPŁATA DODATKOWA 

pracodawca pracodawca 

do 2,5% wynagrodzenia do 2,5% wynagrodzenia 

Przez wynagrodzenie, od którego ustala się wpłaty do PPK, należy rozumieć podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownika. Wpłaty po stronie pracownika 
będą potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu. 

Regulacje ustawy nie będą miały zastosowania do pracodawcy, który prowadzi Pracowniczy Program 
Emerytalny. 


