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Program Płatnik wersja 10

• Celem programu PŁATNIK 10.02.002 jest zapewnienie pełnej obsługi 
dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS.

• Program PŁATNIK 10.02.002 przeznaczony jest do instalowania  i użytkowania 
przez płatników składek oraz podmiotów upoważnionych, w tym pracowników 
biur rachunkowych, którzy instalują program PŁATNIK po raz pierwszy lub 
wcześniej używali poprzednich wersji programu.

• Aby umożliwić przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych, zarówno w 
postaci elektronicznej ( z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i 
integralności danych) jak i w wersji papierowej oraz ich poprawne przekazanie 
do ZUS. 
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Strona internetowa
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Strona internetowa
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Strona internetowa
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Strona internetowa
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Strona internetowa
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Strona internetowa

www.inforakademia.pl 7



Okno Programu PŁATNIK
Pasek 
MenuPasek 

narzędzi

Pasek ikon

Zakładka
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Okno Programu Płatnik

Zakładka

Punkt 
wstawiania

www.inforakademia.pl 9



Okno Programu Płatnik

Tytuł obszaru roboczego

Nagłówek kolumny

Obszar roboczy/ 
Widok
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Interaktywny Płatnik Plus
Interaktywny Płatnik Plus (IPP) jest rozwinięciem programu Płatnik, który zawiera funkcje weryfikacji online, 

dokumentów składanych do ZUS.

Poza pobieraniem aktualnych słowników i komponentów programu pobieracie Państwo dane ze swojego konta 

płatnika składek oraz kont ubezpieczonych zapisane w naszym systemie informatycznym, a także opisy statusów 

przetworzenia dokumentów w ZUS.

Zakładanie kartoteki Płatnika
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Kartoteka Płatnika
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Kartoteka Płatnika
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Kartoteka Płatnika
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Zakres
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Kartoteka Płatnika
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Kartoteka Płatnika
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Kartoteka Płatnika
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Kartoteka Płatnika
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Kartoteka Płatnika
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Pamiętaj 
Uzupełnij numer 
domu i numer lokalu 



Interaktywny Płatnik Plus

Pobieranie danych
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Dane z ZUS (dane z dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, 
statusy przetworzenia dokumentów, aktualizacja danych osób ubezpieczonych) są pobierane:

● Przed wysyłką  zestawu                                                                                             ● Na żądanie użytkownika 
(po wybraniu odpowiedniego
polecenia w menu)

● Przed utworzeniem informacji                                                                                 ● Przy starcie programu
miesięcznej lub rocznej dla                                                                                     (wg zdefiniowanego w 
ubezpieczonego                                                                                                     ustawieniach harmonogramu)
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Pobieranie danych



Pobieranie danych

www.inforakademia.pl

Aby pobrać dane z ZUS (na żądanie) z menu Administracja należy wybrać polecenie:
Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika

Pojawi się okno:
Aktualizacja komponentów programu                                                                  
danych płatnika
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Pobieranie danych

www.inforakademia.pl

Po wybraniu opcji TAK

pojawi się okno

Pobieranie danych z ZUS

Jeśli dane płatnika i ubezpieczonych znajdujące się w 
kartotekach będą nieaktualne 
w stosunku do danych, które znajdują się w ZUS, wówczas 

pojawi się okno:
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Pobieranie danych

Warunkiem rozpoczęcia pobierania 
danych jest zaznaczenie pola 

Oświadczam, że zapoznałem się z 
regulaminem dostępu oraz złożenie 

podpisu certyfikatem 
kwalifikowanym
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Pobieranie danych

Pole losowane
W przypadku braku
Wylosowanej wartości w 
bazie, dane należy 
wpisać ręcznie
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Po zakończeniu pobierania komponentów programu i danych pojawi się okno:

www.inforakademia.pl

Raport z przebiegu aktualizacji

zawiera następujące informacje:

◦ data pobrania,

◦ status operacji,

◦ zakres pobranych danych,

◦ dane o użytkowniku, który                                                                                                    
wykonał zadanie.

Pobieranie danych
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Interaktywny Płatnik Plus

Kartoteka Płatnika
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Kartoteka Płatnika
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Kartoteka płatnika jest odzwierciedleniem danych w ZUS,
zawiera wszystkie dane pobrane z konta płatnika w ZUS.



Kartoteka Płatnika

www.inforakademia.pl 30

Do kartoteki pobierana jest z ZUS m.in. stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe, numer rachunku składkowego, 
numery rachunków płatnika oraz informacja czy płatnik złożył oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów 
informacyjnych.



Kartoteka Płatnika
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Kartoteka Płatnika
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Kartoteka płatnika potwierdzona w ZUS jest zablokowana do ręcznej edycji. Aby zmienić dane w kartotece należy 
wysłać dokument zmiany/korekty(CEIDG lub  KRS) i pobrać aktualizację.



Interaktywny Płatnik Plus

Kartoteka ubezpieczonego
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Kartoteka ubezpieczonego
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Tworzenie kartoteki



Kartoteka ubezpieczonego
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Tworzenie kartoteki



Kartoteka ubezpieczonego
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Tworzenie kartoteki



Kartoteka ubezpieczonego
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Tworzenie kartoteki



Kartoteka ubezpieczonego
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Tworzenie kartoteki



Kartoteka ubezpieczonego
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Tworzenie kartoteki



Kartoteka ubezpieczonego
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Tworzenie kartoteki



Kartoteka ubezpieczonego
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Tworzenie dokumentu zgłoszeniowego za osobę ubezpieczoną



Kartoteka ubezpieczonego
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Tworzenie dokumentu zgłoszeniowego za osobą ubezpieczoną  



Kartoteka ubezpieczonego
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Tworzenie dokumentu zgłoszeniowego za osobę ubezpieczoną 



Kartoteka ubezpieczonego

www.inforakademia.pl 44

Tworzenie dokumentu zgłoszeniowego za osobę ubezpieczoną



Kartoteka ubezpieczonego
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Tworzenie dokumentu zgłoszeniowego za osobę ubezpieczoną



Kartoteka ubezpieczonego IPP
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W Rejestrze Ubezpieczonych znajdują się kartoteki wszystkich osób zgłoszonych do                  
ubezpieczeń. Mogą mieć status:

- Potwierdzona w ZUS 
- Niepotwierdzona w ZUS



Kartoteka ubezpieczonego
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Kartoteka Niepotwierdzona w ZUS oznacza, ze osoba została wyrejestrowana z ubezpieczeń więcej niż 
6 miesięcy wstecz. Taka kartoteka nie zawiera żadnych informacji odnośnie ubezpieczonego, nie jest też 
aktualizowana.

! W przypadku konieczności np. skorygowania okresu ubezpieczeń takiej osoby, należy 
najpierw samodzielnie potwierdzić kartotekę. 
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Kartoteka ubezpieczonego

W celu potwierdzenia kartoteki oraz pobrania danych z konta ubezpieczonego w ZUS należy:
◦ Otworzyć niepotwierdzoną kartotekę
◦ Wybrać polecenie NARZĘDZIA – Oznacz do potwierdzenia w ZUS
◦ Pobrać komponenty Administracja – Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika



Kartoteka ubezpieczonego
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Kartoteka Potwierdzona w ZUS oznacza, że osoba:
◦ Jest aktualnie zgłoszona do ubezpieczeń   
◦ Została wyrejestrowana z ubezpieczeń przez płatnika, ale od wyrejestrowania nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy
◦ Użytkownik  samodzielnie potwierdził kartotekę.

Kartoteka Potwierdzona w ZUS jest zablokowana do ręcznej edycji.
Wszelkie zmiany w danych ubezpieczonego (np. zmiana adresu) będą widoczne po wysłaniu i przetworzeniu 
odpowiedniego dokumentu i pobraniu aktualizacji. 



Kartoteka ubezpieczonego
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Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej( imię, nazwisko, data urodzenia) aktualizują się w kartotece potwierdzonej 
na podstawie Rejestru Urzędowego PESEL.

Dla osób zgłoszonych na podstawie numeru PESEL nie ma potrzeby wysyłania dokumentu ZUS ZIUA ( zmiana danych 
identyfikacyjnych).

! Po wyrejestrowaniu osoby z ubezpieczeń – od daty wyrejestrowania nie są już aktualizowane żadne informacje 
odnośnie tej osoby. Każda aktualizacja powoduje pobranie danych identyfikacyjnych obowiązujących na dzień 
wyrejestrowania.



Kartoteka ubezpieczonego
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Co zawiera potwierdzona kartoteka ubezpieczonego:

◦ dane identyfikacyjne ubezpieczonego 

◦ dane ewidencyjne ubezpieczonego ( w tym data zgonu )

◦ adres zameldowania, zamieszkania oraz adres do korespondencji

◦ dane o okresach ubezpieczenia

◦ dane o pracy w szczególnych warunkach / o szczególnych charakterze

◦ dane członków rodzin ubezpieczonego 



Kartoteka ubezpieczonego
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Widok zakładki Dane ewidencyjne
oraz Adres zameldowania



Kartoteka ubezpieczonego
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Widok zakładki Zgłoszenia do ubezpieczeń



Kartoteka ubezpieczonego
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Widok zakładki Członkowie rodzin



Kartoteka ubezpieczonego

.

www.inforakademia.pl 55

W Rejestrze ubezpieczonych dla każdej osoby ubezpieczonej powinna istnieć tylko jedna kartoteka, bez względu na 
liczbę zgłoszeń i posiadane kody tytułów ubezpieczenia.

Jeżeli z jakichś powodów dla ubezpieczonego istnieje więcej niż jednak kartoteka, należy je połączyć



Kartoteka ubezpieczonego

www.inforakademia.pl 56

Aby połączyć kartoteki należy wybrać polecenie:
Narzędzia – Łącz kartoteki ubezpieczonego 



Kartoteka ubezpieczonego
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Pojawi się kreator łączenia kartotek: 



Program PŁATNIK- anulowanie potwierdzenia danych 
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Jeżeli płatnik składek nie widzi w programie prawidłowych danych ( np. po przesłaniu dokumentu 
Zgłoszeniowego dla osoby ubezpieczonej w kartotece ubezpieczonego nie widać aktualnego okresu
ubezpieczenia) konieczne może być:

- Anulowanie potwierdzenia danych
- Ponowne pobranie danych 

Żeby anulować dotychczasowe potwierdzenie wyszukujemy kartotekę danego płatnika- z menu „PŁATNIK” wybieramy 
„Rejestr płatników”, naciskamy prawy klawisz myszy i wybieramy „otwórz”
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Program PŁATNIK- anulowanie potwierdzenia danych 
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Program PŁATNIK- anulowanie potwierdzenia danych 

Po otwarciu kartoteki z menu „Narzędzia” wybieramy opcję 
„Anuluj potwierdzenie danych w ZUS i zamykamy kartotekę
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Program PŁATNIK- anulowanie potwierdzenia danych 

Po anulowaniu danych pobieramy je ponownie poprzez aktualizację – z menu „Administracja”
Wybieramy  „Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika”:

Po pobraniu aktualizacji sprawdzamy czy dane się potwierdziły poprawnie



Interaktywny Płatnik Plus
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Tworzenie i wysyłanie dokumentów rozliczeniowych 



Tworzenie imiennego raportu miesięcznego

www.inforakademia.pl 63



Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego 
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego



Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie imiennego raportu miesięcznego
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Tworzenie deklaracji rozliczeniowej
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Tworzenie deklaracji rozliczeniowej
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Tworzenie deklaracji rozliczeniowej
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Tworzenie deklaracji rozliczeniowej
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Tworzenie deklaracji rozliczeniowej
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Tworzenie deklaracji rozliczeniowej

www.inforakademia.pl 84



Przygotowanie dokumentów do wysyłki
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Przygotowanie dokumentów do wysyłki
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Przygotowanie dokumentów do wysyłki
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Przygotowanie dokumentów do wysyłki
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Przygotowanie dokumentów do wysyłki
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Przygotowanie dokumentów do wysyłki
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Przygotowanie dokumentów do wysyłki
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Przygotowanie dokumentów do wysyłki
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Przygotowanie dokumentów do wysyłki
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Przygotowanie dokumentów do wysyłki
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Wysyłka dokumentów
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Wysyłka dokumentów rozliczeniowych oraz zmiany/korekty dokumentów zgłoszeniowych osób ubezpieczonych jest 

możliwa pod warunkiem, że dane są potwierdzone w ZUS tzn:

● Kartoteka płatnika jest potwierdzona

● Kartoteki osób ubezpieczonych są potwierdzone. 

Nie dotyczy to dokumentów:

● zgłoszeniowych zakładających konto płatnika składek – osoby fizycznej

● zgłoszeniowych osób ubezpieczonych 



Wysyłka dokumentów
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W jednym zestawie nie mogą się znajdować:

● dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe;

● dokument ZUS ZSWA oraz jakiś inny dokument rozliczeniowy lub zgłoszeniowy;

● dokument ZUS IWA oraz jakiś inny dokument rozliczeniowy lub zgłoszeniowy;

● dokumenty rozliczeniowe o różnych identyfikatorach deklaracji bądź raportu;

● dokumenty, dla których weryfikacja wykazała błąd krytyczny 

● Każdy okres musi być umieszczony w oddzielnym zestawie. 



Wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych 
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Wysyłając dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZUA/ZZA, ZWUA z tym samym kodem tytułu ubezpieczeń i dotyczące tego 

samego ubezpieczonego należy:

● dodać je do jednego zestawu 

● oznaczyć kolejność przetworzenia tych dokumentów.

Dotyczy to np. sytuacji, gdy dokumenty te zostały przygotowane w celu zmiany/korekty okresu podlegania lub rodzajów 

ubezpieczeń. 



Wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych
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◦ Dodajemy dokumenty do zestawu

◦ Weryfikujemy zestaw

◦ Z menu Narzędzia wybieramy 

polecenie Oznacz kolejność 

przetworzenia dokumentów w ZUS. 



Wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych
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◦ Na komunikacie klikamy TAK

◦ W Okienku Lista dokumentów, w kolumnie Kolejność
wpisujemy 1,2….

◦ Klikamy OK i jeszcze raz weryfikujemy Zestaw



Wysyłka dokumentów rozliczeniowych 
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W celu utworzenia korekty dokumentów rozliczeniowych niezbędne są komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS.

Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS są to dokumenty rozliczeniowe (raporty, deklaracje), które zostały 
przekazane przez płatnika składek do ZUS, przetworzone i zapisane na kontach w ZUS.

Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS służą do weryfikacji dokumentów i wyliczeń w deklaracji rozliczeniowej 
podczas tworzenia dokumentów korygujących. 



Wysyłka dokumentów rozliczeniowych
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Płatnikom składek udostępniane są komplety rozliczeniowe za okres od 12/2018 do nadal. 

W sytuacji, gdy występuje konieczność skorygowania dokumentów rozliczeniowych za okresy sprzed 12/2018 ( 01/1999-
12/2018), ZUS na wniosek płatnika składek może udostępnić odpowiednie komplety rozliczeniowe.

Wniosek o udostępnienie dokumentów rozliczeniowych za wskazane okresy można zgłosić : 

◦ Mailowo: cot@zus.pl,
◦ Telefonicznie poprzez infolinię 22 560 16 00
◦ Bezpośrednio w TJO ZUS lub e-wizyta.



Wysyłka dokumentów rozliczeniowych
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Przystępując do korekty należy pobrać komplety rozliczeniowe do Płatnika:

1. Ustawiamy korygowany okres Administracja – Ustawienia programu
2. Pobieramy komponenty Administracja – Aktualizacja komponenty programu i dane 
płatnika

Aby pobrać komplety za 
Okres np. od 01/2008 do 12/2008
można utworzyć informację o 
składkach dla osoby 
ubezpieczonej.



Wysyłka dokumentów rozliczeniowych
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Pobrane z ZUS 
komplety rozliczeniowe
znajdują się w zakładce

Informacje z ZUS –
Komplety rozliczeniowe



Wysyłka dokumentów rozliczeniowych
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Tworzymy korektę poprzez kreator: Narzędzia – Twórz dokumenty – Dokumenty rozliczeniowe



Wysyłka dokumentów rozliczeniowych
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Wysyłka dokumentów rozliczeniowych
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W kompletach korygujących przekazuje się tylko zmienione raporty.

Po skorygowaniu odpowiednich                                          
pozycji należy wybrać z menu 

Narzędzie polecenie
Usuń powtarzające się pozycje raportu



Wysyłka dokumentów rozliczeniowych 
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Program Płatnik nie dopuszcza możliwości wysyłki jeżeli dane identyfikacyjne płatnika lub ubezpieczonego wykazane 
na dokumentach różnią się od danych w kartotekach.



Interaktywny Płatnik Plus
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Informacja miesięczna i roczna



Informacja miesięczna i roczna
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Informacja miesięczna i roczna (IMIR) dla ubezpieczonego tworzona jest na podstawie dokumentów rozliczeniowych 
pobranych z ZUS.

Dokumenty, na podstawie których jest tworzona informacja muszą być przetworzone i znajdować się w tzw. „replice”.

! Aby utworzyć IMIR za okres sprzed 09/2018 należy zamówić komplety rozliczeniowe z ZUS.



Informacja miesięczna i roczna
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Informację miesięczna i roczną (IMIR) można tworzyć: 

◦ Dla wszystkich 

◦ Dla wybranych ubezpieczonych     

◦ Za wybrany miesiąc / rok   

◦ Za wybrany okres 



Informacja miesięczna i roczna
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Aby utworzyć IMIR należy wybrać: z menu Narzędzia – Twórz dokumenty – Informacje dla osoby ubezpieczonej  
lub w Kartotece Ubezpieczonego  z menu Operacje – Utworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej 



Informacja miesięczna i roczna
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Informacja miesięczna i roczna
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Domyślna lokalizacja C:\ ProgramData\ Asseco
Poland SA\Płatnik\RaportyIMIR.

Można ją zmienić w Ustawieniach Programu w
zakładce Lokalizacje. 

Dostępna zmiana 
miejsca zapisu



Interaktywny Płatnik Plus

Przetwarzanie dokumentów
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Przyjęte są trzy tryby przetwarzania dokumentów:

◦ Tryb natychmiast

Ciągłe przetwarzanie dokumentów „ najszybciej jak to możliwe ”

◦ Tryb dzienny 

Dokumenty przetwarzane raz na dobę , w Replice muszą pojawić się do godziny 8:00  następnego dnia roboczego

◦ Tryb tygodniowy 

Dokumenty przetwarzane raz na tydzień, w Replice muszą pojawić się do godziny 8:00  w poniedziałek 
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Przetwarzanie dokumentów



W trybie natychmiast  przetwarzane są:

◦ Dane identyfikacyjne płatnika

◦ Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej 

W trybie dziennym  przetwarzane są: Dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZUA, ZZA, ZWUA, ZCNA

Dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA, RCA, RSA, RZA i tworzona jest tzw. replika
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Przetwarzanie dokumentów



Dokument przesłany do ZUS może być oznaczony jako:

◦ oczekujący na przetworzenie – w sytuacji, gdy nie posiada błędów uniemożliwiających jego 
przetworzenie;

◦ oczekujący na wyjaśnienie – w sytuacji, gdy wysłane dokumenty posiadały błędy o statusie 
ostrzeżenia (taki dokument będzie poddany dodatkowej kontroli przez pracownika ZUS), przed 
ich wyjaśnieniem nie może być przekazany do przetworzenia;

◦ przetworzony - w sytuacji, gdy dokument został przetworzony, a dane z dokumentu zostały 
przeniesione na konto ubezpieczonego;

◦ odrzucony – w sytuacji, gdy dokument został odrzucony na etapie przetwarzania dokumentu.
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Przetwarzanie dokumentów



Statusy przetworzenia są widoczne w widoku Zestawy wysłane
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Przetwarzanie dokumentów

Oprócz tego w widoku Dokumenty wysłane jest 
również informacja czy dokument został
przetworzony poprawnie czy z błędem.



Interaktywny Płatnik Plus

Zasady korygowania dokumentów 
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Korekta dokumentów zgłoszeniowych w zakresie danych adresowych
oraz ewidencyjnych (drugie imię, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo) 

polega na wysłaniu dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA / ZZA w trybie zmiany/ korekty  -
kod tytułu zabezpieczenia oraz daty powstania obowiązku ubezpieczeń  powtarzamy z ostatniego zgłoszenia. 
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Korygowanie dokumentów ZUA, ZZA, ZWUA



Korygowanie dokumentów ZUA, ZZA, ZWUA
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Korekta/ zmiana dokumentów zgłoszeniowych w zakresie kodu tytułu ubezpieczenia 
oraz daty powstania obowiązku ubezpieczeń polega na:

◦ wyrejestrowaniu z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA

◦ ponownym zarejestrowaniu na druku ZUS ZUA/ ZZA                   



Korygowanie dokumentów ZUA, ZZA, ZWUA
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Przykład 1
Ubezpieczony został zgłoszony z datą powstania obowiązku ubezpieczeń 01.09.2017, z kodem
tytułu ubezpieczeń 01 10 00, a powinien 01 10 21. Korekta polega na złożeniu dokumentów:

∙ ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00 i datą wyrejestrowania 01.09.2017
∙ ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 21 i datą powstania obowiązku ubezpieczeń 01.09.2017.

Przykład 2 
Ubezpieczony został zgłoszony z datą powstania obowiązku ubezpieczeń 01.09.2017, z kodem tytułu ubezpieczeń 04 11 
00.  Z dniem 15.10.2017 otrzymał decyzję o emeryturze. Zmiana polega na złożeniu dokumentów:

∙  ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00 i datą wyrejestrowania 15.10.2017
∙  ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00 i datą powstania obowiązku ubezpieczeń 15.10.2017

! Jeżeli zmiana kodu następuje w trakcie miesiąca, za ten miesiąc powinny być złożone dwa raporty  składkowe.  



Korygowanie dokumentów ZUA, ZZA, ZWUA
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Korekta daty wyrejestrowania na dokumencie ZUS ZWUA polega na ponownym wysłaniu tego dokumentu w trybie „ korekty ”
z prawidłową datą wyrejestrowania. 

Przykład 1 

Ubezpieczony został wyrejestrowany z ubezpieczeń z datą 01.10.2017, a powinien 05.10.2017.



Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
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Korekta kodu tytułu ubezpieczenia na dokumentach rozliczeniowych polega na „wyzerowaniu” błędnego kodu i 
wykazanie z prawidłowym kodem i podstawami.



Korygowanie dokumentu RSA
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Przykład 1 

Ubezpieczona została wykazana na dokumencie RSA z kodem 01 10 00 w okresach: 
∙  01.08.2017 – 19.08.2017  „331”
∙  20.08.2017 – 31.08.2017 „313”   

Prawidłowo powinna zostać wykazana z kodem 01 10 21.



Korygowanie dokumentu RSA
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Korekta będzie polegać na wyzerowaniu jednej z pozycji tj. wpisanie w pole liczba dni i kwota „0” oraz 
wykazaniu przerw z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. 



Korygowanie dokumentu RSA
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Korygowanie okresów przerw, kodu świadczenia/ przerwy oraz kwoty polega na :

wysłaniu wszystkich prawidłowych pozycji dotyczących korygowanej osoby (! Nie zerujemy błędnych pozycji).



Ogólne zasady wykazywania przerw
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◦ Przerwy zaczynające się na 1 (111, 121, 151, 152) zawsze wykazujemy w miesiącu którego dotyczą np. urlop 
bezpłatny za okres 02.09. – 05.09. wykazujemy w dokumentach rozliczeniowych za wrzesień 

◦ Pozostałe przerwy wykazujemy w momencie wypłaty np. zasiłek chorobowy za okres 02.09. – 05.09. został 
wypłacony w październiku. Powinien zostać wykazany w dokumentach za październik. 

◦ W trakcie wyczekiwania na decyzję dotyczącą przyznania np. zasiłku rehabilitacyjnego wykazujemy 
ubezpieczonego z kodem przerwy 151, a zasiłek dopiero w momencie wypłaty.



Trzydziestokrotność
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Program Płatnik sprawdza czy ubezpieczony nie przekroczył kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.  
Przed dwa miesiące po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, program będzie zgłaszał błąd zwykły, natomiast 
od trzeciego miesiąca będzie to błąd krytyczny. Wtedy będzie możliwość przekazania do ZUS wyłącznie 
dokumentów bez wykazanych składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe.



Interaktywny Płatnik Plus

Najczęstsze błędy 

www.inforakademia.pl 130



Najczęstsze błędy 
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Podczas weryfikacji zestawu

dokumentów program 

sprawdza zgłoszonych 

pracowników – czy zostały

za nich przekazane raporty

zgodnie ze zgłoszeniem



Najczęstsze błędy 
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Weryfikacja raportu ze 

zgłoszeniem w zakresie

kodu tytułu ubezpieczenia



Najczęstsze błędy 
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Najczęstsze błędy
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Program weryfikuje

zgodność kodu tytułu

ubezpieczeń oraz  

schemat podlegania



Najczęstsze błędy 
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Najczęstsze błędy 
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Program weryfikuje dane 

identyfikacyjne ubezpieczonego

oraz płatnika – muszą być zgodne 

z danymi w ZUS



Najczęstsze błędy 
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Najczęstsze błędy 
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Przydatne linki
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Program Płatnik- https://www.zus.pl/firmy/program-platnik/o-programie-platnik

Poradnik ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów –

Link do poradników - https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/poradniki/firmy

https://www.zus.pl/firmy/program-platnik/o-programie-platnik
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/poradniki/firmy


Zapraszamy do zadawania pytań



Małgorzata Narożnik 
Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac

Praktyczna obsługa programu PŁATNIK 


