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Przesyłamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny Softlab HR by Asseco 

– Softlab HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w 

przepisach, które mają wpływ na pracę z użytkowaną przez Państwa aplikacją 

Softlab HR by Asseco. Zachęcamy do lektury poniższych materiałów. 

Zespół Softlab HR by Asseco 
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Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II 
kwartale 2019 roku 

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia 
świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2019 roku wynosi 107,6%.  

W związku z tym, że wskaźnik ten przekracza 
100%, podstawa wymiaru zasiłku 
chorobowego przyjmowana do obliczenia 
świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 
2019 r. podlega waloryzacji.  

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia 

współczynnika waloryzacji w Parametry – 

wprowadzanie wartości. 

Kod parametru = WspWaloryzacji, wartość = 

107,6, data obowiązywania od = 2019-04-01. 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z 18 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji 

podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II 

kwartale 2019 roku (M.P. z 25 lutego 2019 roku poz. 211). 

Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2019 roku 

1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nowy rok składkowy dla płatników składki na ubezpieczenie 

wypadkowe.  

Rokiem składkowym w ubezpieczeniu wypadkowym jest 

okres rozpoczynający się 1 kwietnia danego roku 

kalendarzowego i trwający do 31 marca następnego roku 

kalendarzowego.  

Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia procentu 

składki na ubezpieczenie wypadkowe w Parametry – 

wprowadzanie wartości. 

Kod parametru = ProcentWypadkowej, data 

obowiązywania od = 2019-04-01. 

Składkę wypadkową obliczoną według nowych stóp 

procentowych należy naliczyć od wszystkich wypłat 

dokonywanych w kwietniu bieżącego roku – także od 

tych, które dotyczą okresów wcześniejszych. 

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/757679,Wskaznik-waloryzacji-swiadczenia-rehabilitacyjnego-w-III-kwartale-2017-r.html
http://kadry.infor.pl/wiadomosci/757679,Wskaznik-waloryzacji-swiadczenia-rehabilitacyjnego-w-III-kwartale-2017-r.html
http://kadry.infor.pl/wiadomosci/757679,Wskaznik-waloryzacji-swiadczenia-rehabilitacyjnego-w-III-kwartale-2017-r.html
http://kadry.infor.pl/wiadomosci/757679,Wskaznik-waloryzacji-swiadczenia-rehabilitacyjnego-w-III-kwartale-2017-r.html
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ZUS ZSWA 

Przypominamy, że do 1 kwietnia 2019 roku pracodawcy są zobowiązani przekazać do ZUS informacje 

o osobach wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na 

formularzu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze za rok 2018.  

Należy w nim uwzględnić pracowników wykonujących 

pracę w 2018 roku.  

Dokonanie zgłoszenia ZUS ZSWA to obowiązek płatników, 

którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 

pracowników wykonujących pracę w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacania 

za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur 

Pomostowych. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1924) 

Zgłoszenie generowane jest w aplikacji, w słowniku Zgłoszenie ZSWA.  


