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Wykaz aktów prawnych
▶▶ Kodeks pracy (kp) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
▶▶ Kodeks cywilny (kc) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121
ze zm.)
▶▶ K
 odeks postępowania cywilnego (kpc) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)
▶▶ Kodeks karny – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.)
▶▶ ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.)
▶▶ ustawa chorobowa – 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 zdrowotna – ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)
▶▶ 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.)
▶▶ Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r.
poz. 613 ze zm.)
▶▶ ustawa emerytalna – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.)
▶▶ ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2015 r. poz. 111 ze zm.)
▶▶ ustawa wypadkowa – ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.)
▶▶ u
 stawa o emeryturach pomostowych – ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst
jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.)
▶▶ rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.)
▶▶ ustawa o działalności gospodarczej – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst
jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)
▶▶ rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów
zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych
raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1844 ze zm.)

▶▶ rozporządzenie Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. nr 78, poz. 465 ze zm.)
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Rodzaje druków ubezpieczeniowych oraz ich zastosowanie
Rodzaj druku

Przeznaczenie
Podstawa prawna
Druki zgłoszeniowe płatnika składek
ZUS ZFA – „Zgłoszenie/zamiana Zgłoszenia płatnika składek
Art. 43 ust. 3–4, art. 43
danych płatnika składek – oso- będącego osobą fizyczną oraz ust. 5a ustawy systemoby fizycznej”
poinformowania o zmianach lub wej
korekcie w danych wykazanych
we wcześniej złożonym zgłoszeniu – z wyjątkiem danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZPA – „Zgłoszenie/zmiana
danych płatnika składek –
osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej”

Zgłoszenia płatnika składek
Art. 43 ust. 3, art. 43
będącego osobą prawną
ust. 5–5d ustawy systealbo jednostką organizacyjną
mowej
nieposiadającą osobowości
prawnej oraz poinformowania
o zmianach lub korekcie danych
wykazanych we wcześniej
złożonym zgłoszeniu – poza danymi identyfikacyjnymi płatnika
składek

ZUS ZIPA – „Zgłoszenie zmiany Informowania o zmianach lub
korekcie danych identyfikacyjdanych identyfikacyjnych
nych płatnika składek – bez
płatnika składek”
względu na rodzaj płatnika

Art. 44 ustawy systemowej

ZUS ZAA – „Adresy prowadze- Poinformowania o:
nia działalności gospodarczej • adresie prowadzenia działalprzez płatnika składek”
ności, o ile jest on inny niż
adres siedziby płatnika,
• korekcie albo zmianie adresu
prowadzonej działalności
ZUS ZBA – „Informacja o ra- Poinformowania o numerze
chunkach bankowych płatnika rachunku bankowego, o ile
składek”
płatnik posiada jeszcze inne
rachunki oprócz podanego
w zgłoszeniu płatnika składek
oraz powiadomienia o zmianie
lub korekcie numeru rachunku
bankowego
ZUS ZWPA – „Wyrejestrowa- Powiadomienia o wyrejestronie płatnika składek”
waniu płatnika składek oraz
korekcie danych wykazanych

Art. 43–44 ustawy systemowej

Uwagi
Przedsiębiorcy będący
osobami fizycznymi, którzy
rozpoczynają wykonywanie
działalności gospodarczej
jednoosobowo albo w formie
spółki cywilnej, zgłoszenia
płatnika składek dokonują
poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1 i złożenie go
w organie ewidencyjnym.
Za pomocą tego formularza
informują też o zmianach
lub korekcie.
Płatnicy rozpoczynający
działalność w formie spółki
prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacji albo innej
organizacji społecznej lub
zawodowej rejestrowanej
w KRS wypełniają odpowiedni wniosek rejestrowy
i składają go we właściwym terytorialnie sądzie.
Następnie – w ciągu 7 dni
od daty rejestracji – płatnik
musi złożyć w swoim urzędzie skarbowym druk NIP-8
„Zgłoszenie w zakresie
danych uzupełniających”.
Danymi identyfikacyjnymi
płatnika składek są: numery
NIP, REGON, PESEL, seria
i numer dowodu osobistego
lub paszportu, nazwa skrócona, nazwisko, pierwsze imię
oraz data urodzenia.

Art. 43–44 ustawy systemowej

Art. 44 ustawy systemowej

Przedsiębiorcy w rozumieniu
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonują
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Druki ZUS 2016. Zasady, korekty, wypełnione druki
Rodzaj druku

Przeznaczenie
w poprzednio złożonym wyrejestrowaniu

Podstawa prawna

Druki zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej
ZUS ZUA – „Zgłoszenie do
Zgłoszenia danej osoby do ubez- Art. 36 ust. 9a–10, art.
ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany pieczeń społecznych oraz ubez- 36 ust. 13–14 ustawy
danych osoby ubezpieczonej” pieczenia zdrowotnego, a także systemowej
poinformowania o zmianach
w danych wykazanych w złożonym wcześniej zgłoszeniu
– z wyjątkiem danych identyfikacyjnych ubezpieczonego

ZUS ZZA – „Zgłoszenie do
ubezpieczenia zdrowotnego/
zgłoszenie zmiany danych”

Zgłoszenia do ubezpieczenia
zdrowotnego osoby, która
objęta jest tylko tym ubezpieczeniem
ZUS ZCNA – „Zgłoszenie
Zgłoszenia do ubezpieczenia
danych o członkach rodziny do zdrowotnego członka lub członków
celów ubezpieczenia zdrowot- rodziny ubezpieczonego oraz
nego”
poinformowania o zmianach lub
korekcie danych podanych we
wcześniejszym zgłoszeniu
ZUS ZIUA – „Zgłoszenie zmiany Poinformowania o zmianie lub
danych identyfikacyjnych osoby korekcie danych identyfikacyjubezpieczonej”
nych ubezpieczonego wykazanych w druku ZUS ZUA lub ZUS
ZZA

Uwagi
wyrejestrowania płatnika
składek na druku CEIDG-1
składanym w organie ewidencyjnym, a płatnicy objęci
KRS informują o zakończeniu
działalności właściwy sąd
rejestrowy.
• O zmianach dotyczących
tytułu ubezpieczenia,
rodzajów ubezpieczeń oraz
terminów ich powstania
informujemy poprzez wyrejestrowanie z ubezpieczeń
(druk ZUS ZWUA) i ponowne do nich zgłoszenie (druk
ZUS ZUA),
• osoby pobierające zasiłek
macierzyński oraz osoby
korzystające z urlopu
wychowawczego zgłaszane
są poprzez wykazanie ich
w raporcie ZUS RCA z odpowiednim kodem tytułu
ubezpieczenia.

Art. 77 ust. 2 ustawy
zdrowotnej
Art. 77 ust. 2–3 ustawy
zdrowotnej

Art. 36 ust. 10, art. 36
ust. 13 ustawy systemowej

Do danych identyfikacyjnych
osoby ubezpieczonej należą:
numer PESEL, seria i numer
dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, pierwsze imię
i data urodzenia.

ZUS ZWUA – „Wyrejestrowa- Wyrejestrowania z ubezpieczeń Art. 36 ust. 11 ustawy
nie z ubezpieczeń”
społecznych lub ubezpieczenia systemowej
zdrowotnego oraz korekty
danych wykazanych w złożonym
już wyrejestrowaniu
ZUS ZSWA – „Zgłoszenie/
Zgłoszenia danych o pracy
Art. 38–39 ustawy
korekta danych o pracy
w szczególnych warunkach
z 19 grudnia 2008 r.
w szczególnych warunkach lub lub pracy o szczególnym
o emeryturach pomostoo szczególnym charakterze”
charakterze, a także do kowych
rekty danych podanych w tym
zgłoszeniu
Druki rozliczeniowe
ZUS RCA – „Imienny raport
Wykazania podstaw wymiaru
Art. 41 ust. 1–7b ustawy Za pomocą tego formularza
miesięczny o należnych skład kach składek na ubezpieczenia spo- systemowej
dokonujemy także zgłoszenia
i wypłaconych świadczeniach”
łeczne i na ubezpieczenie
do ubezpieczeń osób pobie-
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Rodzaje druków ubezpieczeniowych oraz ich zastosowanie
Rodzaj druku

ZUS RZA – „Imienny raport
miesięczny o należnych
składkach na ubezpieczenie
zdrowotne”

ZUS RSA – „Imienny raport
miesięczny o wypłaconych
świadczeniach i przerwach
w opłacaniu składek”

ZUS DRA – „Deklaracja rozliczeniowa”

ZUS IWA – „Informacja o danych do ustalenia składki na
ubezpieczenie wypadkowe”

Przeznaczenie
zdrowotne, a także samych
składek oraz do poinformowania
o przekroczeniu przez daną
osobę rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych i wymiarze czasu pracy,
jak również do poinformowania
o zmianie lub korekcie danych
wykazanych w tym raporcie
Wykazania podstawy wymiaru
składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz samej składki w przypadku osób podlegających tylko
temu ubezpieczeniu, a także poinformowania o korekcie danych
wykazanych w tym druku
Wykazywania rodzajów
i okresów przerw w opłacaniu
składek oraz poinformowania
o świadczeniach wypłaconych
za czas absencji chorobowej,
a także do korygowania błędów
stwierdzonych w poprzednio
złożonym raporcie
Globalnego rozliczenia należnych w danym miesiącu składek
na poszczególne rodzaje
ubezpieczeń, FP, FGŚP oraz FEP,
jak również świadczeń wypłaconych przez płatnika z ubezpieczenia chorobowego lub
wypadkowego, podlegających
rozliczeniu w ciężar składek,
a także przysługującego mu
z tego tytułu wynagrodzenia
W druku znajduje się też infor
macja o obowiązującej płatnika
stopie procentowej składek na
ubezpieczenie wypadkowe, a także informacja o liczbie pracowników, za których opłacane są
składki na FEP, i liczbie stanowisk
pracy w szczególnych warunkach
albo o szczególnym charakterze.
Za pomocą tego druku korygujemy też błędy występujące
w złożonej wcześniej deklaracji.
Inne
Przekazywania informacji, na
podstawie których ZUS ustali
stopę składek wypadkowych o:
• liczbie osób zgłoszonych do
ubezpieczenia wypadkowego,
• liczbie poszkodowanych
w wypadkach przy pracy
oraz liczbie zatrudnionych
w warunkach zagrożenia

Podstawa prawna

Uwagi
rających zasiłki macierzyńskie
lub przebywających na urlopach wychowawczych.

Art. 41 ust. 1–7b ustawy
systemowej

Art. 41 ust. 1–7b ustawy
systemowej

Art. 46 ust. 2–4, art. 47
ust. 2–3c ustawy systemowej

Art. 31 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych
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