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Wykaz piktogramów

— Zapamiętaj
(ważne informacje, o których należy pamiętać)

— Porada eksperta
(wskazówki autora)

— Przykład
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I. �����������������������
Rozliczanie pracowników
1. ����������
Komentarz i�� wyjaśnienia
������������ do
��� wzorów
������
Zatrudnianie pracowników wiąże się z licznymi obowiązkami związanymi
z rozliczeniem z urzędem skarbowym i ZUS. Pracodawca co miesiąc musi
bowiem obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych należną od danego zatrudnionego, pobrać ją z jego wynagrodzenia, terminowo wpłacić do właściwego urzędu skarbowego, a na koniec roku także
przesłać pracownikowi i urzędowi deklaracje niezbędne do rocznego rozliczenia z fiskusem. Pracodawca co miesiąc musi również obliczać składki
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, pobrać
je z wynagrodzenia, przekazać do ZUS i wypełnić odpowiednie dokumenty
ubezpieczeniowe. Do obowiązków niektórych pracodawców należy także
ustalenie prawa, obliczenie i wypłata należnych zasiłków.
Pracodawcy w celu prawidłowego wywiązania się ze wszystkich tych obowiązków muszą odpowiednio ewidencjonować wynagrodzenia pracowników. Czynią to przede wszystkim za pomocą list płac i indywidualnych
(imiennych) kart przychodów.
Nie ma przepisów, które nakazywałyby prowadzenie listy płac. Są natomiast
takie, które nakładają na pracodawcę obowiązek comiesięcznego prowadzenia indywidualnych kart przychodów pracownika. Wynikają one z:
• rozp. Ministra Finansów z 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.),
• rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić odrębnie dla każdego
pracownika imienną kartę wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych
świadczeń związanych z pracą (§ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).
Rozliczanie wynagrodzeń
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1. Komentarz i wyjaśnienia do wzorów
Pracodawca, który wbrew obowiązkowi przewidzianemu w art. 94
pkt 9a KP nie prowadzi list obecności, list płac ani innej dokumentacji
ewidencjonującej czas pracy pracownika i wypłacanego mu wynagrodzenia, musi liczyć się z tym, że będzie na nim spoczywał ciężar udowodnienia nieobecności pracownika, jej rozmiaru oraz wypłaconego
wynagrodzenia (wyrok Sądu Najwyższego z 14.5.1999 r., I PKN 62/99,
OSNAP z 2000/15/579).
Zanim wynagrodzenie zostanie wypłacone, następuje wiele czynności dokumentacyjnych i obliczeniowych. Rozpoczyna je dokumentacja operacyjno-obliczeniowa i pomocnicza. Stanowi ona podstawę sporządzenia listy
płac i rachunków za prace zlecone.

Dokumen
tacja
operacyj
no-obliczeniowa

Szczególnie ważne są dokumenty potwierdzające fakt wykonywania bądź
niewykonywania pracy przez każdego pracownika. W zależności od systemów płacowych i stosowanych form wynagradzania istnieje potrzeba
udokumentowania: czasu przepracowanego, czasu niewykonywania pracy,
czasu choroby, czasu urlopu płatnego i niepłatnego, czasu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, czasu pracy w godzinach nadliczbowych
(z prawem do 50% lub 100% dodatku), czasu pracy w porze nocnej, czasu
dyżuru itd. Istotne jest udokumentowanie nieobecności usprawiedliwionej
i nieusprawiedliwionej, zwolnień okolicznościowych, rodzajów urlopów,
wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych).
Oto podstawowy wykaz takiej dokumentacji:
• listy obecności z pełnym wyszczególnieniem dni albo dni i godzin pracy
wraz z podziałem na przyczyny nieobecności w pracy,
• zestawienia godzinowe pracy (jeżeli czas pracy w godzinach jest podstawą obliczenia wynagrodzenia),
• imienne karty pracy (jeżeli są stosowane do rozliczenia czasu pracy i/lub
efektów wykonywanej pracy),
• dokumenty potwierdzające wykonaną pracę i jej efekty, np. w formie
raportów lub zestawień pracy akordowej, prowizyjnej lub zadaniowej,
• zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych i potwierdzenia wykonania
tej pracy,
• dokumenty potwierdzające pracę w porze nocnej,
• zwolnienia lekarskie orzekające o chorobie pracownika, wymagającego
opieki dziecka lub członka rodziny,
• dokumenty potwierdzające korzystanie z urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego lub ze zwolnień okolicznościowych (płatnych lub niepłatnych),
• dokumenty wymagane do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (rozliczanych i wypłacanych przez zakład pracy lub przekazywanych do placówki ZUS),
• rozliczenia zadań premiowych i decyzje przyznania premii pracownikom,
Rozliczanie wynagrodzeń
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