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Przekazujemy Państwu raport z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2016 roku. Dokument zawiera najważniejsze fakty i dane dotyczące aktywności największej
instytucji zabezpieczenia społecznego w Polsce. W tekście
oraz w infografikach ujętych w 10 rozdziałach staraliśmy się
zawrzeć informacje istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa polskiego oraz życia jego obywateli.
Rok 2016 był pod wieloma względami szczególny. Przede
wszystkim mieliśmy możliwość uczestniczenia w bardzo
ważnym dla systemu ubezpieczeń społecznych przeglądzie
emerytalnym. Procesowi weryfikacji poddany został system
emerytalny z jego zasadami prawnymi, finansowaniem, ale
i perspektywami na bliższą i tę nieco odleglejszą przyszłość.
Ubezpieczenia społeczne przesunęły się dzięki temu z obszarów nieco peryferyjnych do ścisłego centrum zainteresowania opinii publicznej. Mam nadzieję, że stało się to z pożytkiem nie tylko dla temperatury, ale także jakości debaty
publicznej na temat perspektyw zabezpieczenia społecznego
w Polsce, w dodatku nie jedynie w roli gwaranta zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, ale i ogólnonarodowego integratora.
Rok 2016 był także okresem zmian w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Uporządkowaliśmy zarządzanie instytucją.
Szczególną pieczą otoczyliśmy obszar zamówień publicznych,
zwłaszcza związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego. Wprowadziliśmy ład i przejrzystość w strukturę procesów i procedur, będącą swoistą mapą drogową dla
zarządzających tak dużą i realizującą tak wiele zadań instytucją. Troszczymy się przy tym o uczynienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bliskim i przyjaznym klientom, wytrwale
edukującym, porozumiewającym się zrozumiałą polszczyzną,
dbającym o komfort obsługi.
Podsumowując, koncentrujemy się na przeobrażeniu Zakładu w instytucję administracji publicznej w pełni profesjonalną, skrojoną na miarę wyzwań współczesności.
Drogę do tego celu opisuje „Raport roczny ZUS 2016”.
Zachęcam Państwa do uważnej, a także krytycznej lektury.
prof. Gertruda Uścińska
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
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I. O
 toczenie prawne
i ekonomiczne
a działania ZUS
W 2016 roku fundamentalnie zmieniono
polską politykę społeczną. Modyfikacje mają
poważne znaczenie dla społeczeństwa – poziomu
bezpieczeństwa socjalnego, finansów publicznych,
ale też dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
jako dla instytucji administracji publicznej, której
państwo powierzyło nadzór nad największym
funduszem: Funduszem Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS samodzielnie realizuje swoje powinności, ale
współpracuje z kilkudziesięcioma innymi instytucjami
publicznymi. Ma z nimi stały kontakt, podobnie jak
z większością społeczeństwa.

Od stabilnego funkcjonowania Zakładu zależy poczucie bezpieczeństwa wielu milionów
Polaków, zarówno tych, którzy dzisiaj korzystają z wypłacanych świadczeń, jak i tych,
którzy płacą składki. Utrzymanie tej równowagi wymaga harmonijnego wprowadzania
zmian, gdyż na działalność ZUS mają wpływ
różne czynniki: stanowione prawo, polityka
społeczna państwa, sytuacja gospodarcza,
również w skali makro, czy zmiany technologiczne.
Zapewnienie wypłacanych świadczeń wymaga od ZUS uwzględnienia takich czynników, jak: niewielkie zmniejszenie zakładanego
wzrostu PKB, sytuacja makroekonomiczna,
a w dłuższej perspektywie sytuacja demograficzna, emigracja. Na działalność Zakładu
mają też wpływ poziom inwestycji i sytuacja
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na rynku pracy. Liczba pracujących, wysokość
ich wynagrodzeń, rodzaj umów rzutują nie
tylko na sytuację przyszłych emerytów, ale
i na stabilność finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).
W 2016 roku szczególnie istotne były
zmiany w polityce społecznej: program 500+,
obniżenie wieku emerytalnego, podwyższenie płacy minimalnej i stawki godzinowej,
a także minimalnej emerytury. Konsekwencje ich wprowadzenia mają bieżące i długofalowe oraz mikro- i makroekonomiczne
znaczenie. Po pierwsze, zmieniają sytuację
materialną rodzin i ubezpieczonych. Po drugie, modyfikują kwoty, od których opłacane
są składki na ubezpieczenie – jeśli dotyczą
wynagrodzenia. I po trzecie, poprawiają
kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń

ZUS chce
w sposób
sprawny,
przyjazny
i rzetelny
obsługiwać
klientów

W 2016 roku szczególnie istotne były zmiany w polityce
społecznej: program 500+, obniżenie wieku emerytalnego,
podwyższenie płacy minimalnej i stawki godzinowej,
a także minimalnej emerytury

Społecznych. Jeśli wynagrodzenia rosną,
bo płaca minimalna wzrosła lub dlatego, że
wprowadzono klauzulę społeczną w przetargach, to do FUS wpłynie więcej pieniędzy.
Każdy zaś wzrost emerytur, przyspieszenie przyznawania świadczeń i zwiększenie
się liczby świadczeniobiorców – a takie są
ubezpieczeniowe konsekwencje przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego – to
większe wydatki.
Dodatkowo każda z wprowadzonych
zmian oznaczała, że ZUS musiał zapewnić
jej sprawne wdrożenie w sposób najbardziej
przyjazny dla płatników i świadczeniobiorców. Niezbędna stała się modyfikacja infrastruktury informatycznej, w tym kont osób
ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz
systemu przekazywania danych do innych in-

stytucji publicznych. To czwarty rodzaj konsekwencji zmian w polityce społecznej państwa.

Zmiany ubezpieczeniowe

Chociaż modyfikacje polityki społecznej zaimplementowane do prawa w 2016 roku nie
były rewolucyjne, to ich znaczenie jest poważne. W wymiarze indywidualnym zmiana wieku
emerytalnego dla osób w wieku 60+ oznacza
już teraz nową sytuację życiową. W roku 2017
ponad 250 tysięcy osób będzie mogło zakończyć karierę zawodową. Młodsi zaś za kilka czy
kilkanaście lat będą musieli podjąć decyzję,
czy wolą skorzystać z możliwości przejścia na
emeryturę w wieku powszechnym i mieć niższe świadczenia, czy popracować kilka lat dłużej, by emerytury były wyższe.
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Na wysokość przyszłych świadczeń wpływ
ma podniesienie płacy minimalnej oraz ustanowienie minimalnej stawki godzinowej. Dodatkowo wielkości te rzutują na wysokość
niektórych świadczeń, co więcej płaca minimalna w całości lub w części jest podstawą
do obliczania składek od niektórych typów
ubezpieczeń (np. dobrowolnych czy przez
pierwsze dwa lata prowadzenia biznesu).
Zwiększą wpływy do FUS. Te modyfikacje
dotyczą osób z umowami o pracę i pracujących na podstawie umowy zlecenia. Nie są
standardem dla sposobu wynagradzania osób
z innymi typami umów. Jednak różne rozwiązania ubezpieczeniowe na przyszłość dla
pracujących na podstawie innych umów (np.

Choć nie ma
bezpośrednich związków
pomiędzy programem
rządowym Rodzina 500+
a systemem ubezpieczeń
społecznych, to jednak
Zakład został włączony we
wdrożenie programu
o dzieło czy samozatrudnionych) zawarte są
w „Przeglądzie systemu emerytalnego 2016
– Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności” – analizie systemu ubezpieczeń społecznych, jaki dla rządu w 2016 roku przygotował
Zakład. Rekomendacje ZUS zapisane w dokumencie także mają wymiar indywidualny (dla
ubezpieczonego) i makroekonomiczny (dla finansów publicznych).
W 2016 roku ubezpieczeni mogli w ramach „okienka transferowego” zdecydować,
czy część ich bieżącej składki emerytalnej
ma być przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, czy w całości ma zostać
zapisana na kontach w ZUS. W ciągu czterech miesięcy od kwietnia do sierpnia każdy
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mógł, wykorzystując Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), złożyć elektroniczny
wniosek „Oświadczenia o przekazywaniu
składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

Zmiany pozaubezpieczeniowe

Choć nie ma bezpośrednich związków pomiędzy programem rządowym Rodzina 500+
a systemem ubezpieczeń społecznych, to
jednak Zakład został włączony we wdrożenie programu. Wprowadzono możliwość
składania za pośrednictwem Platformy Usług
Elektronicznych ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze. Skorzystało z tego ponad
10,5 tys. osób.
Klientom Zakład jako e-urząd kojarzy się
z Platformą Usług Elektronicznych, gdzie
mogą założyć osobiste profile i mieć dostęp
do informacji przedstawiających ich sytuację
ubezpieczeniową. Ważne jest, by system był
zrozumiały i przyjazny. Dlatego duże znaczenie mają zmiany wprowadzone w 2016 roku.
Na portalu PUE uruchomiono nową wersję
informacji o stanie konta ubezpieczonego.
Poszerzono ją o nowe dane. Ubezpieczony
może sprawdzić, ile pieniędzy jest zapisanych
na obu kontach w ZUS (indywidualnym i subkoncie), może też na tej podstawie obliczyć
hipotetyczną emeryturę wyliczoną na podstawie wartości środków łącznie z I i II filara
w ZUS. Od 2016 roku możliwe jest zakładanie profilu PUE oraz logowanie do portalu
z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej. Usługa jest dostępna dla klientów
banków, z którymi ZUS zawarł porozumienia.
Są to klienci PKO Banku Polskiego (iPKO, Inteligo), BOŚ Banku, Banku Millennium, Citi
Handlowego i Alior Banku.
Ponieważ system informatyczny ZUS jest
cyklicznie aktualizowany, poszerza się katalog pism dostępnych na PUE. Dzięki temu
PUE dodatkowo zapewnia elektroniczną obsługę m.in. wniosków o: polską emeryturę/
rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja
polsko-angielska, polsko-francuska); wyda-

nie indywidualnej interpretacji dotyczącej
daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; zasiłek
macierzyński za okres ustalony jako okres
urlopu rodzicielskiego; zmianę danych adresowych, nazwiska/imienia; wypłatę świadczenia na rachunek bankowy lub zmianę
rachunku bankowego osoby zamieszkałej
w Polsce i za granicą.
ZUS ze względu na specyfikę działalności
(pobór, rejestrację i podział pieniędzy) ma gigantyczną bazę danych (300 TB danych, tj.
tyle, ile na 400 tys. płyt CD), którą chroni, ale
też na ściśle określonych zasadach współpracuje z innymi instytucjami, które tych
danych potrzebują. W sposób elektroniczny
przekazuje informacje do otwartych funduszy emerytalnych, urzędów skarbowych,
NFZ. Zakład jest działającym coraz sprawniej e-urzędem, który wykorzystuje nowoczesne technologie do kontaktów z klientami, ale przede wszystkim z instytucjami,
z którymi współpracuje.

Projekcje i rekomendacje na przyszłość

Oszczędności, w tym oszczędności długoterminowe osób indywidualnych, są jednym
z filarów, na których opiera się rozwój makroekonomiczny Polski. Tak zapisano w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (tzw. plan Morawieckiego). W sa-

mym programie znalazła się koncepcja zmiany kapitałowej części systemu emerytalnego:
przekazania pieniędzy z otwartych funduszy
emerytalnych do otwartych funduszy inwestycyjnych polskich akcji i zapisanie ich na
subkontach w ZUS, wprowadzenie systemu
dobrowolnych trzeciofilarowych pracowniczych programów emerytalnych – pracowniczych planów kapitałowych (PPK), reforma
aktualnie funkcjonujących indywidualnych
programów emerytalnych dla mikroprzedsiębiorstw, stworzenie centralnej elektronicznej
ewidencji kapitałowych programów emerytalnych przy ZUS.
Analizę zaś całego systemu ubezpieczeniowego przeprowadził i przedstawił ZUS
w ramach rządowego „Przeglądu systemu
emerytalnego 2016 – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Na tej podstawie
najprawdopodobniej zostanie opracowana
koncepcja reformy rent i emerytur. Założenia reformy będą zmierzać do poprawy
spójności i przejrzystości regulacji emerytalno-rentowych, bez szkody dla stabilności
FUS, z poszanowaniem zasad solidarności
społecznej i międzypokoleniowej. Zmiany te
będą uwzględniać ocenę kosztów funkcjonowania i efektywność finansową systemu.
Uwzględnią również prognozy demograficzne oraz potrzebę zapewnienia długoterminowej stabilności finansów publicznych.

20,2 mln
klientów
odwiedziło
placówki
ZUS
w 2016
roku
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II. O
 dpowiedzialność
za bezpieczeństwo
socjalne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych współpracuje
miesięcznie z prawie 25 milionami klientów.
Nawet jeśli się do niego nie zwracają
bezpośrednio i wydaje im się, że nie mają wiele
wspólnego z instytucją, to większość płaci
składki, a mniejszość dostaje świadczenia.
Każda wpłata czy wypłata jest zapisana. System
informatyczny Zakładu wykonuje nawet miliard
operacji na minutę. ZUS przyjmuje miesięcznie
i rozlicza 19 mld zł w postaci składek, które
zbiera w imieniu państwa. Co miesiąc wypłaca
ponad 90 rodzajów świadczeń pieniężnych
wartych 17 mld zł.

Tak może wyglądać wizytówka największej
państwowej ubezpieczalni. Zakład powołał prezydent Ignacy Mościcki w 1934 roku.
W jednej instytucji połączył kompetencje pięciu działających wcześniej zakładów, zrzeszonych w Izbie Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS jest instytucją publiczną, która
w imieniu państwa nadzoruje i koordynuje
działania związane z powszechnym ubezpieczeniem społecznym. Większość z 15 mln
ubezpieczonych, czyli pracownicy, korzysta
z czterech ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz chorobowego.
W przypadku innych ubezpieczonych (pracujących na podstawie zlecenia lub samozatrudnionych) ubezpieczenie chorobowe
jest dobrowolne. Składki za pracowników
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i osoby z umowami zlecenia płacą pracodawcy (płatnicy – ok. 2,5 mln osób). Kolejną
grupą klientów, którą obsługuje Zakład, są
świadczeniobiorcy. Najwięcej jest emerytów
i rencistów (7,4 mln osób). Dodatkowo ZUS
współpracuje z lekarzami i komornikami.
ZUS nadaje lekarzom uprawnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Niektórzy
z medyków korzystają z możliwości, jaka istnieje od początku 2016 roku, i wystawiają
elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Komornicy współpracują z Zakładem przy ściąganiu zaległych składek.
Ale ZUS oprócz składek na ubezpieczenia
społeczne pobiera także inne daniny i następnie przekazuje je innym instytucjom państwowym. Są to: składka na powszechne ubezpie-

Rodzaje
ubezpieczenia
społecznego
i świadczenia,
które z nich
wynikają

emerytura
emerytura pomostowa
świadczenie przedemerytalne
zasiłek przedemerytalny

emerytalne

zasiłek pogrzebowy + dodatki do emerytury
renta z tytułu niezdolności do pracy
renta rodzinna
(po osobie zmarłej, ubezpieczonej)
renta szkoleniowa
zasiłek pogrzebowy + dodatki do rent

rentowe
zasiłek chorobowy
świadczenie rehabilitacyjne
zasiłek wyrównawczy
renta z tytułu niezdolności do pracy
renta szkoleniowa

ubezpieczenia
wypadkowe

renta rodzinna
odszkodowanie
zasiłek chorobowy
świadczenie rehabilitacyjne
zasiłek macierzyński (rodzicielski)
zasiłek opiekuńczy

chorobowe

czenie zdrowotne (dla 24 mln osób), składki
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.
W ten sposób Zakład pobiera lub zarządza 227 mld zł składek Polaków. Jednak tylko niewielka część tej kwoty, bo 4,3 mld zł,
to pieniądze, jakie ZUS wydaje na funkcjonowanie instytucji.
Emerytura, renta, zasiłek chorobowy to
trzy świadczenia, z którymi najbardziej kojarzony jest ZUS. W rzeczywistości wypłaca
ponad 90 różnego typu świadczeń pieniężnych wynikających z ubezpieczeń lub z polityki społecznej państwa (np. renty socjalne).
Co miesiąc ZUS wypłaca emerytury i renty dla 7,3–7,4 mln osób (liczba się zmienia).
Pół miliona osób dostaje zasiłki chorobowe,

zasiłek wyrównawczy

macierzyńskie (ojcowskie), opiekuńcze bądź
świadczenia rehabilitacyjne.
Do emerytur i rent doliczane są różne
dodatki branżowe (głównie dla kolejarzy
i górników) oraz dodatki kombatanckie. Przy
czym od wypłaconych świadczeń długoterminowych ZUS potrąca zaliczki na podatek
dochodowy. Za nieomal wszystkich świadczeniobiorców rozlicza roczny podatek dochodowy.
Ale pobór składek, wyliczenie wysokości
i wypłata świadczeń to tylko część działań
ZUS. Lekarze orzecznicy orzekają o niezdolności do pracy. Osoby zagrożone niezdolnością do pracy mogą skorzystać z bezpłatnych
turnusów rehabilitacyjnych finansowanych
przez ZUS.
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ZUS obsługuje
prawie 25 mln
klientów
świadczeniobiorcy

7,4 mln

emeryci

5,3 mln

płatnicy

2,5 mln
w tym
samozatrudnieni

1 mln

ZUS w 2016 roku

Obliczał
zaliczki
na podatek
dochodowy
oraz składki
zdrowotne dla

1,7 mln

23 mln

106,7 mln zł

79 tys.

48 tys.

960 mln

7,47 mln

24,5 mln

20,2 mln

ma proﬁl na PUE ZUS
(internetowe konto)

umorzonych składek
(ust. abolicyjna)
układy ratalne
w spłacie
należności

DZIAŁANIA DLA WSZYSTKICH

64 mln

przesyłek wysłał ZUS
do osób indywidualnych,
ﬁrm i instytucji

zaświadczeń
lekarskich

kontroli płatników

przekazanych
dokumentów
ubezpieczeniowych

korespondencji
od klientów

7,47 mln
emerytur i rent

osób
wypłacił
emerytury
i renty

klientów
odwiedziło
bezpośrednio ZUS

Obsługą klientów zajmuje się

45,5 tys.
pracowników

ubezpieczeni

15,1 mln

renciści (renty z tytułu
niezdolności do pracy)

0,9 mln

renciści
(renty rodzinne)

1,2 mln

W sumie
wypłacił ponad

4,4 mln
zasiłków
i świadczeń

Wydał

4 mln

decyzji
zmieniających
wysokość
świadczeń
(na podstawie
wniosków)
Wydał

0,69 mln
decyzji
o nowych
świadczeniach

208 mld zł

wydał w sumie z funduszy,
jakimi zarządza na
świadczenia dla klientów

w tym zasiłki
chorobowe
dla

zasiłki
opiekuńcze
dla

2,4 mln

888 tys.

osób

osób

zasiłki
macierzyńskie
dla

świadczenie
rehabilitacyjne
dla

zasiłek
pogrzebowy
po

zasiłek
wyrównawczy
dla

154 tys.

328 tys.

0,4 tys.

osób

osób

669 tys.
osób

w tym za okres
urlopu ojcowskiego dla

za okres
urlopu rodzicielskiego dla

osób

osób

146 tys.

395 tys.

osób
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Liczba placówek ZUS i liczba pracowników w 2016 roku
Centrala w Warszawie

Osoby pracujące w Centrali

31

departamentów

Pozostałe placówki

43

1454
Osoby pracujące
w pozostałych placówkach

oddziały

210

biur terenowych

70

inspektoratów

ZUS jest dostępny w każdym powiecie
w Polsce. Pracowało w nim w zeszłym roku
około 46 tys. osób.
Klienci mogą kontaktować się z Zakładem
osobiście, przysyłając korespondencję pocztą
tradycyjną, telefonicznie lub elektronicznie.
Dzięki inwestycjom poprawiającym jakość
obsługi klientów istnieje 340 nowoczesnych
i funkcjonalnych sal obsługi klientów. Większość mieści się na parterze i jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. W każdej działa system kierowania ruchem klientów:
biletomaty oraz wyświetlacze stanowisk.
W zeszłym roku z pomocy ponad 3,4 tys.
pracowników sal obsługi klientów skorzystało ponad 20,2 mln osób, w tym co dziewiąta
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44 784

załatwiła od razu sprawę, z jaką przyszła. Pracownicy starają się zawsze od ręki załatwić
sprawę, z jaką zwrócił się klient (nawet jeśli
Zakład ma na odpowiedź siedem dni), ale często nie jest to możliwe: brakuje dokumentów,
potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia. Ponad
520 tys. klientów otrzymało natychmiast
zaświadczenie, o jakie prosili. 460 tys. osób
zabrało ze sobą zaświadczenie o niezaleganiu
ze składkami. A kolejnych 410 tys. – zaświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie
zdrowotne.
Wciąż popularna jest korespondencja papierowa. Głównie wynika to z zapisów ustawowych. Wiele dokumentów, wniosków, zaświadczeń ma mieć formę papierową, nie może być

W 2016 roku
ZUS otrzymał
od klientów

w postaci elektronicznej. W 2016 roku do ZUS
przysłano ponad 24,5 mln listów. Jeden pracownik obsługujący korespondencję zajmuje
się miesięcznie przeciętnie ok. 5,5 tys. spraw.
Coraz częściej także klienci korzystają
z możliwości połączenia telefonicznego lub
elektronicznego (napisania wiadomości, skorzystania z czatu czy Skype’a). W zeszłym
roku centrum obsługi telefonicznej obsłużyło
3,3 mln spraw zgłoszonych w ten sposób.
Tak jak sale obsługi klientów i osoby zajmujące się korespondencją papierową są
we wszystkich placówkach, tak centrum obsługi telefonicznej dla całej Polski mieści się
w czterech lokalizacjach: w Mińsku Mazowieckim, w Węgrowie, Miastku i Grudziądzu oraz
przygotowywana jest piąta w Nowym Sączu.
W Zakładzie istnieje system sprawdzania jakości, w tym profesjonalizmu rozmów telefonicznych. Monitorowaniem jakości zajmuje
się 17 pracowników w oddziale w Rzeszowie
i inspektoracie w Przeworsku. W zeszłym roku
odsłuchali i ocenili ponad 34 tys. rozmów.

80

(w mln sztuk)

29
23

24,5

zaświadczenia
lekarskie

wnioski

w tym
w wersji
papierowej

dokumenty
ubezpieczeniowe

Różne sposoby kontaktu z ZUS
i liczba pracowników odpowiadających za nie
Centrala

47

pracownicy
zajmujący się
korespondencją
listowną

sale obsługi
klientów

1404

3476
usługi dla klientów instytucjonalnych

193

kontakty z komornikami sądowymi
– udostępnianie danych

5209

Placówki
terenowe

102

centrum
obsługi
telefonicznej

329

kontakty z innymi instytucjami
administracyjnymi – udostępnianie danych
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Możliwość nieskrępowanego miejscem
i porą kontaktu z Zakładem zapewnia Platforma Usług Elektronicznych. Pod koniec
2016 roku profil na PUE ZUS miało ponad
1,7 mln osób. To wygodny sposób dla każdej
z grup klientów. Osoba ubezpieczona upewni się, czy płatnik składek zgłosił ją oraz
członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzi
stan swojego konta emerytalnego w ZUS czy
kwoty przekazanej do OFE, obliczy prognozowaną emeryturę, złoży do ZUS różnego
typu wnioski.
Płatnik składek może sprawdzić informację
o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, złożyć wnioski dotyczące rozliczeń, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. Jeśli zaś płaci
składki za mniej niż 100 osób, może w aplikacji ePłatnik sporządzać i wysyłać dokumenty
rozliczeniowe.
Wśród 64 mln przesyłek znalazła się korespondencja, jaką Zakład wysyła do klientów
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w ramach akcji masowych, do których przeprowadzenia obligują go przepisy. W 2016
roku przekazał prawie 18,7 mln osób „Informację o stanie konta ubezpieczonego według
stanu na 31 grudnia 2015 r.”. Po raz pierwszy
znalazły się w dokumencie informacje o wartości kwot zapisanych na koncie i na subkoncie ubezpieczonego oraz tradycyjnie – wysokość hipotetycznej emerytury obliczonej na
podstawie wpłaconych do tej pory składek.
Jeśli ktoś ma profil na PUE – ZUS nie wysłał
do niego koperty z informacjami o stanie konta – informacja jest dostępna na PUE.
Mniejsza liczbowo, ale ułatwiająca życie
świadczeniobiorcom, jest akcja rozliczania podatku dochodowego za emerytów i rencistów.
Wysłano do nich ponad 9 232 722 deklaracje PIT. Miesiąc po tym, kiedy Zakład pomógł
w rozliczeniu podatkowym, przekazał im informację na temat wysokości świadczenia po
waloryzacji.

III. Cztery ubezpieczenia
– paleta świadczeń
Zabezpieczenie społeczne i najważniejsza jego część,
tzn. ubezpieczenia społeczne, są oparte na idei
ochrony przed skutkami różnych ryzyk socjalnych
(czyli sytuacji niepewności). W klasycznym systemie
jest ich osiem i dotyczą kolejnych etapów i okoliczności
życia człowieka: choroby, macierzyństwa, bezrobocia,
niezdolności do pracy, starości (osiągnięcia wieku
emerytalnego), śmierci żywiciela rodziny, wypadków
przy pracy i chorób zawodowych oraz zwiększenia
kosztów utrzymania rodziny z tytułu opieki
i wychowania dzieci. Tym ryzykom odpowiada zakres
świadczeń finansowych i rzeczowych. Polski system
zabezpieczenia społecznego jest tak skonstruowany,
że prawie cała ochrona ubezpieczeniowa wynika
z wpłacania składek do Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, którym zarządza ZUS. Poza FUS znajdują
się tylko świadczenia związane z utratą pracy. Mamy
cztery ubezpieczenia i 17 świadczeń wynikających
z opłacania składek, a związanych z ryzykami.

W 2016 roku ZUS pobierał składki na ubezpieczenia społeczne dla ponad 15 mln osób
w ramach czterech kategorii ubezpieczenia:
emerytalnego, rentowego, chorobowego
i wypadkowego. Wszystkie trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo
wpływały do Zakładu składki ponad 9 mln
248 tys. osób na powszechne ubezpieczenie
zdrowotne, a ZUS przekazywał je do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gdy nie musisz
lub nie możesz pracować

Z dwóch ubezpieczeń, emerytalnego i rentowego, wypłacane są przede wszystkim świadczenia długoterminowe. Cały system ubezpieczeniowy często jest właśnie kojarzony
z emeryturami. Najprawdopodobniej dzieje
się tak, ponieważ jest to świadczenie powszechne, najdłużej je dostajemy i najwięcej
na nie płacimy. Składka emerytalna wynosi
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Ile składek ubezpieczeni zapłacili w 2016 roku i jak je wydano (w mld zł)

10,04

153,2

22,54

179

ubezpieczeni
wpłacili w zeszłym
roku w postaci
składek

wydano na pozostałe
świadczenia, które
dostali ubezpieczeni
– płacący składki

wydano
na emerytury
i renty

44,85
wyniosła dotacja
do FUS z budżetu
państwa

na zasiłki
chorobowe

7,75

na zasiłki
macierzyńskie

Ile wynosi składka na ubezpieczenie społeczne i kto ją płaci

w proc. podstawy wysokości (płacy brutto dla pracownika, wysokości zlecenia dla zleceniobiorcy)

ubezpieczenie
emerytalne
ubezpieczenie
rentowe

9,76

6,5

ubezpieczenie
chorobowe**

2,45

ubezpieczenie
wypadkowe

od 1,8*

19,52 proc. wynagrodzenia brutto w przypadku pracowników. Opłaca ją pracodawca.
Połowa jest pobierana z pensji pracownika,
a połowę płaci zatrudniający. Z 19,52 proc.
płacy do FUS obowiązkowo przekazywane
jest 16,6 proc. płacy, bo reszta może trafiać
do otwartego funduszu emerytalnego. Co
miesiąc ZUS zapisuje składki emerytalne każdego ubezpieczonego na jego dwóch kontach
w ZUS: indywidualnym (12,22 proc.) oraz
subkoncie (4,38 proc.).
Ubezpieczony może zdecydować, czy
chce, by pozostała część składki emerytalnej
(2,92 proc.) była inwestowana przez otwarty
fundusz emerytalny, czy również zasilała FUS
– zapisywana jest wtedy na subkoncie. Co

16

19,52

9,76

1,5

8

pracodawca
pracownik

* składka ustalana jest w zależności
od liczby pracowników, w firmach
do 10 osób wynosi 1,8 proc.

** dobrowolna dla samozatrudnionych,
pracujących na podstawie umowy
agencyjnej lub zlecenia

miesiąc Zakład przekazuje do OFE składki za
ok. 2,6 mln osób.
Raz do roku zapisy na każdym z tych dwóch
kont emerytalnych są waloryzowane, tak by
nie traciły realnej wartości. Waloryzacja kwot
zapisanych na kontach indywidualnych zależy od inflacji i wzrostu płac w gospodarce.
Składki zapisane na subkoncie są zwiększane
o wysokość średniorocznego wzrostu PKB za
pięć ostatnich lat.
Ale emerytury są tylko jednymi z długoterminowych świadczeń. Do tej kategorii zaliczamy również: renty z tytułu niezdolności do
pracy i rodzinne. Opłacane są z ubezpieczenia
rentowego, ale składka na to ubezpieczenie
nie jest zapisywana na koncie ubezpieczone-

go. Wynosi 8 proc. podstawy wymiaru składki
(płacy brutto w przypadku pracownika). Opłacana jest w części przez pracodawcę (6,5 proc.
podstawy wymiaru), a w części przez pracownika (1,5 proc. podstawy wymiaru). Jeśli długotrwała niezdolność do pracy wynika z wypadku w pracy czy choroby zawodowej, to
wówczas renta wypłacana jest z ubezpieczenia wypadkowego, w całości finansowanego
przez pracodawcę.
Zakład wydał prawie 694,8 tys. decyzji
w sprawie emerytur i rent na wniosek ubezpieczonych, którzy wystąpili po raz pierwszy
o świadczenia długoterminowe. 567,8 tys. decyzji było pozytywnych. W 127 tys. przypadków odmówiono przyznania świadczenia, ponieważ nie stwierdzono niezdolności do pracy.

O emeryturę złożono ponad 448 tys.
wniosków. Przyznano ją ponad 385 tys.
osób, które dołączyły do prawie 5 mln emerytów, bo pod koniec roku ZUS wypłacał
ponad 5,3 mln tych świadczeń. Osobom,
które były ubezpieczone w otwartym funduszu emerytalnym, ZUS wypłaca również
emeryturę kapitałową. W zeszłym roku ZUS
przyznał 40,5 tys. takich świadczeń.
Część osób, które złożyły wnioski o emerytury i renty, zwróciła się do ZUS w zeszłym
roku o wyliczenie kapitału początkowego.
O to samo poprosili także ubezpieczeni, którzy nadal pracują, ale chcą wiedzieć, ile mają
kapitału początkowego, czyli „wiana” emerytalnego wynikającego stąd, że pracowali
i płacili składki przed 1999 rokiem. Zakład

Wnioski o przyznanie świadczeń
długoterminowych
po raz pierwszy

renta z tytułu niezdolności do pracy
(bez rent wypadkowych)

(w tys. osób)

90,7 51,1

liczba
wniosków
przyznane
świadczenie

renta rodzinna
(bez rent wypadkowych)

emerytura

emerytura
kapitałowa

40,5

448,2 385,4

40,5

92,3 84,2

renta z tytułu
niezdolności
do pracy
wypadkowa

świadczenie
przedemerytalne

39

32,6

7,2

emerytura pomostowa

17,2

6,2

4,8

renta socjalna

nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne

5,3

2,9

renta rodzinna
wypadkowa

1

16,4

9

0,7
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wyliczył w zeszłym roku kapitał dla ponad
750 tys. osób.
ZUS zajmuje się przyznawaniem świadczeń i ich wypłacaniem, obsługą wniosków
o ponowne przeliczenie świadczenia lub
przedłużenie prawa do renty, waloryzacją
świadczeń emerytalnych i rentowych oraz
kwot składek emerytalnych zapisanych na
indywidualnych kontach, a także działaniami
związanymi z wypłacaniem emerytur i rent,
które wynikają z pracy za granicą i umów
międzynarodowych. W zeszłym roku o przyznanie takich świadczeń wystąpiło ponad
111 tys. osób.
Ponadto ZUS wypłaca inne świadczenia,
które mają charakter długoterminowy, ale
nie są finansowane z ubezpieczeń społecznych. Jednak to ZUS obsługuje ubezpieczonych, sprawdza prawo do świadczenia,
a potem przekazuje pieniądze i oblicza waloryzację. ZUS wypłaca również dodatki do
emerytur i rent.
Z budżetu państwa finansowane są: renty socjalne, dodatek pielęgnacyjny, dodatek
dla sierot zupełnych, dodatek kombatancki,
dodatek kompensacyjny, dodatek za tajne
nauczanie czy dla niewidomych ofiar wojny,
świadczenia pieniężne dla żołnierzy górników, świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej, ryczałt
energetyczny, nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne. Z Funduszu Pracy – zasiłki i świadczenia przedemerytalne, z Funduszu Emerytur Pomostowych – świadczenia pomostowe.
Ekwiwalent węglowy dla byłych pracowników kolejowych, górników oraz pracowników
przedsiębiorstw robót górniczych finansowany jest w przypadku zamkniętych kopalni
z budżetu państwa, działające zakłady mają
obowiązek same go wypłacać swoim emerytom i rencistom. W 2016 roku 16,4 tys.
osób wystąpiło o przyznanie renty socjalnej
oraz 38,5 tys. – o przyznanie świadczenia
przedemerytalnego.
Składki na pozostałe ubezpieczenia (wypadkowe i chorobowe) nie są zapisywane na
indywidualnym koncie ubezpieczonego.
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Od choroby i wypadku

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi
2,45 proc. podstawy wymiaru składki. Płaci ją
w całości ubezpieczony ze swojej pensji. Wysokość zaś składki na ubezpieczenie wypadkowe może być różna – zależy od warunków
bezpieczeństwa w firmie (im więcej wypadków, tym większa składka), opłaca ją w całości pracodawca.
Dzięki tym dwóm ubezpieczeniom przeciętnie co miesiąc około pół miliona ubezpieczonych otrzymuje z ZUS różnego rodzaju
zasiłki.
Dzięki składce na ubezpieczenie chorobowe uposażony otrzymuje zasiłek chorobowy podczas zwolnienia lekarskiego, zasiłek opiekuńczy na chore dziecko lub innego
bliskiego krewnego, zasiłek macierzyński/
świadczenie rodzicielskie, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy (jeśli na
skutek korzystania z rehabilitacji jego wynagrodzenie się zmniejszyło).
Z kolei osoby objęte ubezpieczeniem z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych mogą liczyć na świadczenia chorobowe,
rentę oraz jednorazowe świadczenie odszkodowawcze.
Ponadto ZUS wypłaca zasiłki pogrzebowe,
które są finansowane z rozmaitych ubezpieczeń, w zależności od okoliczności zgonu i sytuacji ubezpieczonego.
W 2016 r. wypłacono 6,5 mln zasiłków. Na
świadczenie dla samozatrudnionych, pracowników firm, gdzie jest mniej niż 20 pracowników, wydano 9,8 mld zł. Zasiłki dla tej części
ubezpieczonych wypłaca ZUS. Zasiłki wypłacane są przez ZUS lub przez pracodawcę
w zależności od tego, czy ubezpieczony pracuje sam (samozatrudnienie), w małej firmie
(do 20 osób pracujących) czy większej.
ZUS wydaje decyzje i wyjaśnienia w sprawach zasiłkowych osobom ubezpieczonym.
W 2016 roku zrobił to 247,9 tys. razy. Zakład
kontroluje także, czy świadczenia przyznawane są prawidłowo. Przeprowadza na przykład
kontrolę, czy ubezpieczeni, którzy pobierają zasiłek chorobowy, rzeczywiście chorują.
Kontrolerzy ZUS w 2016 r. przeprowadzili

Liczba osób, które w 2016 roku
dostały niektóre zasiłki
liczba (w tys.)

kwota wypłat (w mld zł)

zasiłek
chorobowy

2349,60

10,6

(wypłaty
realizowane
tylko przez
ZUS)

zasiłek
macierzyński

669,10

7,7

zasiłek
w czasie urlopu
ojcowskiego

146,40

0,24

zasiłek
pogrzebowy

328

1,3

569,5 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. 203,8 mln zł to kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa
w całym 2016 roku.
Część z nich – 158,8 tys. – to kontrole
prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W przypadku 7,2 tys. osób stwierdzono
nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia,
czyli wyłudzenia świadczeń na kwotę 9,4 mln
zł za 136,3 tys. dni. Ponadto na podstawie
opinii lekarzy-orzeczników w 15 tys. przypadków skrócono czas zwolnienia i odmówiono
prawa do zasiłku za 94,5 tys. dni.
Ubezpieczenie chorobowe jest tym, które
niektórzy ubezpieczeni płacą dobrowolnie.
Dotyczy to osób pracujących na zlecenie
oraz prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą. W 2016 roku ZUS rozpatrzył
138 714 wniosków tych osób o wyrażenie
zgody na opłacenie składki na dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe po terminie.
Ubezpieczeni mają prawo nie tylko do świadczeń pieniężnych, także do rzeczowych. Zakład
realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Rehabilitacja prowadzona może być w formie ambulatoryjnej
lub w systemie stacjonarnym. W tym wypadku
ubezpieczeni mogą skorzystać z 24-dniowych
turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych
w 89 ośrodkach rehabilitacyjnych w całym
kraju. Koszty turnusu w całości pokrywane są
ze składek ubezpieczeniowych, kuracjusze nie
dopłacają. Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest w przypadku schorzeń narządu ruchu,
układu krążenia, układu oddechowego, narządu głosu, psychosomatycznych, po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego oraz
w ramach programu pilotażowego – wczesna
rehabilitacja powypadkowa dla osób, które
podczas wypadku doznały urazu narządu ruchu. W 2016 roku z rehabilitacji skorzystało
85 417 osób. Na prewencję rentową wydano
186,8 mln zł.
ZUS systematycznie przekazuje ubezpieczonym informacje o oszczędnościach emerytalnych. W zeszłym roku przekazał ponad
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Kim są i co zyskują
ubezpieczeni
15,1 mln

ubezpieczeni ogółem
w tym pracownicy

10,9 mln

bezrobotni

0,3 mln

z umowami zlecenia, umowami agencyjnymi

1,1 mln

prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą*

pobierający zasiłek macierzyński

0,2 mln

przebywający na urlopie wychowawczym

utrata
żywiciela

0,1 mln

osoby, którym ustał tytuł ubezpieczenia

0,8 mln

pozostali***

choroba

0,3 mln

* podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota
zadeklarowana, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego
** podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana
kwota, nie niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia
*** m.in. sportowcy, parlamentarzyści, pracujący więźniowie, duchowni,
ubezpieczeni dobrowolnie

Ile wpłacono

macierzyństwo

opieka
nad członkiem
rodziny

40,5

fundusz
emerytalny

fundusz
wypadkowy

94

ograniczona
sprawność
do pracy

fundusz
rentowy

(kwoty składek
w mld zł)

153,2

niezdolność do pracy

1,5 mln
0,3 mln

w tym po raz pierwszy przez dwa lata**

ogółem

starość
ryzyko
ubezpieczeniowe

6,7
12,1

fundusz
chorobowy

wypadek
i choroba
zawodowa

Co wynika z opłacania składek
Ryzyka ubezpieczeniowe, rodzaje świadczeń i rodzaje ubezpieczeń społecznych

emerytura renta
z tytułu
niezdolności
do pracy

programy rehabilitacji
osób zagrożonych
niezdolnością
do pracy
renta
rodzinna

rodzaje
świadczeń

wynagrodzenie
za czas niezdolności
do pracy
zasiłek
chorobowy

świadczenie
rehabilitacyjne

zasiłek
wyrównawczy

zasiłek
macierzyński

zasiłek
rodzicielski

zasiłek
ojcowski

zasiłek
opiekuńczy
odszkodowanie

emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe

rodzaj ubezpieczenia
społecznego
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Osoby, które ukończyły rehabilitację w ramach profilaktyki rentowej

schorzenia
układu krążenia

7288

schorzenia
psychosomatyczne

4422

schorzenia
układu oddechowego

2082

schorzenia
onkologiczne
schorzenia
narządu ruchu

68 989
18,6 mln osób „Informację o stanie konta
ubezpieczonego według stanu na 31 grudnia
2015 r.”. Ubezpieczeni dowiedzieli się w ten
sposób o wysokości ich kapitału początkowego, zgromadzonych składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem należnych
i rzeczywiście wpłaconych pieniędzy, składek
na OFE, hipotetycznej emerytury obliczonej
na podstawie danych zapisanych na koncie.
Wraz z informacją o stanie konta został prze-
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schorzenia
narządu głosu

1616
1020

kazany dodatkowy komentarz, wyjaśniający
w przystępny sposób, jak czytać poszczególne kwoty i co ma wpływ na ich wysokość (co
się w nich zawiera).
Osobom posiadającym profil ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych nie
wysłano informacji w formie papierowej, ale
udostępniono ją elektronicznie na ich profilu
na PUE. Łącznie akcja dotyczyła 19,92 mln
ubezpieczonych.

IV. E
 fektywna współpraca ZUS
– przedsiębiorcy
6,9 mln kont płatników znajduje się w systemie
informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2,5 mln z nich było aktywnych pod koniec grudnia.
Jednak ze względu na to, że Polacy otwierają,
zawieszają i zamykają swoje biznesy, liczba firm, które
płacą składki za pracowników i za siebie, różni się nie
tylko w skali roku, ale także kwartałów czy miesięcy.
Zakład jest wykonawcą prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych. Do powinności płatników należy zaś zgłaszanie do ubezpieczeń
siebie i zatrudnianych osób oraz terminowe
rozliczanie i opłacanie składek. To, w jaki sposób wywiązują się z ubezpieczeniowych powinności, przekłada się na jakość i rzetelność
danych ewidencjonowanych i rozliczanych na
kontach osób ubezpieczonych w ZUS. Dane
te służą do ustalania prawa do świadczeń
krótko- i długoterminowych.
Konta płatników składek można analizować na trzy sposoby, tj. według:
	aktywności płatników, czyli podziału na
konta czynne i nieczynne,
	liczby ubezpieczonych, za których płatnik
ma obowiązek przekazywać dokumenty
ubezpieczeniowe, a także rozliczać i opłacać należne składki,
	stanu rozliczeń – podział na płatników
składek, na których kontach występuje
zadłużenie z tytułu składek, nadpłata lub
saldo zerowe.
Pod koniec 2016 roku w Systemie Ewidencji
Kont i Funduszy (SEKiF) widniało 6,9 mln kont
płatników składek, w tym 2,5 mln było aktywnych. To konta działających firm, na które na
bieżąco powinny być przekazywane dokumenty ubezpieczeniowe oraz opłacane składki na

ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. W systemie ubezpieczeń istnieją sytuacje, kiedy część składek jest obowiązkowa,
a część dobrowolna. Oznacza to, że w każdym
miesiącu może się różnić między sobą liczba
płatników opłacających składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz tych, którzy
zapłacili składki na ubezpieczenia chorobowe
czy zdrowotne. W grudniu 2016 roku ponad
2,44 mln pracodawców zapłaciło za siebie
i pracowników składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (w tym ubezpieczeniu
najmniej jest zwolnień) i niespełna 1,94 mln
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Skąd te różnice? Choćby stąd, że składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są
dobrowolne dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą – opłacają
tylko daninę na powszechne ubezpieczenie
zdrowotne. Porównując informacje o liczbie
płatników, którzy uiścili w grudniu składki, największe różnice dotyczą samozatrudnionych.
1,48 mln zapłaciło składkę zdrowotną, a 1 mln
– emerytalną i rentową.
Konta czynne są to konta płatników składek
aktywnych, tj. tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Konta nieczynne natomiast

23

IV.

Efektywna współpraca ZUS – przedsiębiorcy

Ilu płatników zapłaciło składki w grudniu 2016 roku
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne
LICZBA AKTYWNYCH PŁATNIKÓW SKŁADEK
osoba fizyczna
płacąca
ogółem –
LICZBA
ogółem za siebie
ubezpieUBEZPIEubezpiei innych
czenie
CZONYCH
czenie
ubezpieemerytalnozdrowotne czenie
-rentowe
emerytalno-rentowe

płacąca
za siebie
i innych
ubezpieczenie
zdrowotne

płacąca
za siebie
ubezpieczenie
emerytalno-rentowe

płacąca
sama
za siebie
ubezpieczenie
zdrowotne

osoba
prawna*
ubezpieczenie
emerytalno-rentowe

osoba
prawna*
ubezpieczenie
zdrowotne

329 899

OGÓŁEM,
w tym

1 938 453 2 446 729

629 757

667 096

1 005 375 1 449 734

303 321

sam
za siebie

1 005 375 1 449 734

--

--

1 005 375 1 449 734

--

1-9

707 827

735 904

539 318

558 898

--

--

168 509

177 006

10-20

90 775

92 047

45 156

45 081

--

--

45 619

46 966

21-49

50 141

52 150

11 264

11 626

--

--

38 877

40 524

50-249

31 701

33 880

2 872

2 987

--

--

28 829

30 893

250
i więcej

5 673

6 260

145

147

--

--

5 528

6 113

* są to m.in. spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, agencje rządowe, spółki cywilne

należą do płatników składek, którzy zakończyli
już prowadzenie działalności gospodarczej.
Oba typy są ważne dla ochrony ubezpieczeniowej osób, których dane mieszczą się na
kontach. Znajdują się tam informacje o tym,
kto jest lub był ubezpieczony i jaką kwotę
składek za niego wpłacono. Te informacje mają
znaczenie przy określaniu prawa do świadczeń
i ich wysokości.
Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne Zakład pobiera od płatników składki na
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych oraz Narodowy
Fundusz Zdrowia. Wpływy w zeszłym roku
wyniosły 10,5 mld zł na FP, 0,4 mld na FGŚP
i 66,7 mld na NFZ.

Powinności płatników wynikające
z liczby ubezpieczonych

Obowiązki ubezpieczeniowe płatników nieco
się różnią między sobą ze względu na to, ilu
mają pracowników lub współpracowników, za
których odprowadzają składki.
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W polskiej gospodarce mikrofirmy stanowią większość. Z danych Zakładu wynika, że
ponad 60 proc. płatników płaci składki tylko
na własne ubezpieczenia. Zwolnieni są z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych, jeśli nie zmieniły się
dane wskazane w ostatnio złożonej w ZUS
deklaracji rozliczeniowej. Aby skorzystać z tej
możliwości, płatnik musi złożyć pierwszą poprawną deklarację z rozliczeniem składek za
pełny miesiąc. Dokumenty za kolejne okresy
rozliczeniowe zostaną utworzone za płatnika
przez ZUS. Składki należy zapłacić do 10. dnia
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Co czwarty płatnik zatrudnia do pięciu
pracowników. Ci płatnicy muszą co miesiąc
składać dokumenty rozliczeniowe i opłacać
składki do 15. dnia następnego miesiąca za
miesiąc poprzedni. Jako jedyni, którzy zatrudniają pracowników, są zwolnieni z obowiązku
przekazywania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej. Mogą to zrobić w wersji
papierowej lub elektronicznej, korzystając

z aplikacji ePłatnik na PUE bądź z aktualnej
wersji programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego.
Co ósmy pracodawca zatrudniał od 6 do
100 pracowników. Grupa ta ma obowiązek
przekazywania dokumentów do ZUS poprzez
transmisje danych w formie dokumentu elektronicznego z aplikacji ePłatnik na PUE bądź
z aktualnej wersji programu Płatnik lub innego
oprogramowania interfejsowego. Pracodawcy mogą od dwóch lat skorzystać z programu
Interaktywny Płatnik Plus (IPP). IPP pozwala
ograniczyć nieprawidłowości w dokumentach
ubezpieczeniowych przez ich weryfikację
jeszcze przed wysłaniem. Gdy program znajdzie nieprawidłowości, blokuje przekazanie
dokumentów, wskazuje, jak błędy poprawić.
Płatnicy przystępują do tego programu stopniowo. Korzysta z niego ok. 2,4 mln płatników
bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.
Część płatników, tj. zatrudniający do 20 osób,
ma prawo do rozliczania wypłaconych świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia
chorobowego i wypadkowego.
Wiele małych i średnich firm korzysta
z usług biur rachunkowych, które w ich imieniu kontaktują się z ZUS, przejmując tym
samym ciążące na płatniku obowiązki wynikające z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Najmniej liczną grupę płatników stanowią firmy i instytucje zatrudniające powyżej

100 osób – tylko jeden procent płatników
czynnych. Przesyłają dokumenty rozliczeniowe i wpłacają składki do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jednostki
budżetowe i samorządowe oraz zakłady budżetowe składają dokumenty do piątego dnia
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Przedsiębiorca zatrudniający powyżej
100 ubezpieczonych ma obowiązek przekazywać dokumenty do ZUS poprzez transmisje
danych w formie dokumentu elektronicznego.
Wszyscy płatnicy mogą komunikować się
z ZUS lub uzyskiwać informacje na stronie internetowej www.zus.pl, na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS, za pomocą połączenia
głosowego z centrum obsługi telefonicznej
(COT), poprzez wykorzystanie usługi Skype
(adres: zus_centrum_obslugi_tel). Część informacji dostępna jest dla płatników przez
całą dobę za pośrednictwem automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego
(IVR). Przez całą dobę (24 godz./7 dni) płatnicy mogą korzystać z urzędomatów. Są zainstalowane w ponad 150 placówkach ZUS.
W ten sposób można złożyć w formie papierowej dokumenty ubezpieczeniowe, wnioski
i pisma oraz otrzymać potwierdzenie ich złożenia. Za pośrednictwem programu Płatnik
do ZUS składanych jest rocznie ok. 70 mln
dokumentów ubezpieczeniowych.
Wszystkie dane (w tym wysokość składek)
zapisywane są w systemie informatycznym,

Kontakty płatnicy – ZUS

4,7mln 1,2 mln 70 mln 137tys. 129 tys.
wizyt rocznie
w salach
obsługi
klientów

profili
na PUE ZUS
z rolą płatnik

dokumentów
ubezpieczeniowych składanych
za pośrednictwem
programu Płatnik

ZUS wysłał tyle
zawiadomień
o wysokości składki
na ubezpieczenie
wypadkowe

płatników otrzymało
zgodę ZUS na opłacenie
składki na dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe po terminie
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Kim są i czym
się zajmują
płatnicy
składek
(SKŁADKI EMERYTALNO-RENTOWE W IV KWARTALE 2016)
osoby ﬁzyczne, ogółem

w tym płacący za siebie i innych

630 tys.
płacący sami za siebie

1 mln

osoby prawne
ogółem w tys.

303 tys.

AKTYWNI
PŁATNICY
SKŁADEK
OGÓŁEM

1,9 mln

sekcje i działy
gospodarki ogółem
rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
górnictwo i wydobywanie
przemysł

w tym osoby
ﬁzyczne płacące
za siebie i innych
18,6 tys.

7 tys.

2,1 tys.

0,8 tys.

194,2 tys.

70,6 tys.

osoby ﬁzyczne
płacące
za siebie
6,6 tys.
0,5 tys.
88 tys.

energetyka
dostawa wody, ekologia
budownictwo

2,2 tys.

0,3 tys.

8 tys.

2,3 tys.

250 tys.

0,6 tys.
2,4 tys.

445,7 tys.

5 tys.
0,8 tys.

35,6 tys.
1,3 tys.
3,4 tys.

86,6 tys.
143,3 tys.

handel i naprawa pojazdów

osoby
prawne

20,2 tys.

187,6 tys.
195,5 tys.

transport
i gospodarka magazynowa
hotelarstwo

62,6 tys.
132,5 tys.
51,4 tys.

50,3 tys.
24,8 tys.

74 tys.

9,8 tys.

ﬁnanse i ubezpieczenia

46,2 tys.

12,4 tys.

rynek nieruchomości

31,9 tys.

7,7 tys.

informacja i komunikacja

nauka i technika
zarządzanie i działalność
wspierająca
administracja publiczna i obrona
narodowa, opieka społeczna
edukacja
opieka zdrowotna
i pomoc społeczna
kultura, rozrywka i rekreacja
pozostała działalność usługowa
pozostali

208,7 tys.

54 tys.

71,2 tys.
17,6 tys.
53,3 tys.
28,2 tys.
13,7 tys.

11 tys.
9 tys.
10,9 tys.
5,6 tys.
17,8 tys.

129,6 tys.
25,5 tys.

59,6 tys.

17,3 tys.

6,9 tys.
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60,5 tys.

12,6 tys.

115,7 tys.

23,5 tys.

24 tys.

23,5 tys.

97,8 tys.

97,8 tys.

94 tys.

32,6 tys.
18
20,8 tys.
76,1 tys.
76,1 tys.
34,2 tys.

9,6 tys.
6,8 tys.
27,2 tys.
16,1 tys.
16,1 tys.
17,9 tys.
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który obsługuje ZUS. Jest to zaawansowane
rozwiązanie technologiczne o dużej przepustowości, zarówno pod względem liczby
przetwarzanych i gromadzonych danych, jak
i liczby bezpośrednich użytkowników. W ramach systemu ewidencjonowane są konta
płatników i ubezpieczonych, na których miesięcznie dokonywanych jest ponad 100 mln
operacji księgowych. ZUS jest poborcą informacji ubezpieczeniowych i składek. W większości także ich dysponentem. Ale realizacja
zadań ubezpieczeniowych Zakładu wymaga
bieżącej współpracy z wieloma instytucjami:
bankami, OFE, ministerstwami, NFZ, urzędami skarbowymi, urzędami gminnymi czy
instytucjami innych państw zajmującymi się
zabezpieczeniem społecznym. Jakość świadczonych przez ZUS usług często zależy od
jakości współpracy z tymi instytucjami. Dlatego Zakładowi zależy na coraz szybszym
rozwoju e-usług. ZUS jako pierwszy uruchomił kompleksowy, ogólnopolski e-urząd,
czyli Platformę Usług Elektronicznych, która
daje m.in. dostęp on-line do indywidualnych
informacji zgromadzonych w ZUS oraz pozwala na złożenie drogą elektroniczną wielu
dokumentów ubezpieczeniowych.
Prawie 18,5 tys. pracowników Zakładu
pracuje bezpośrednio przy obsłudze przedsiębiorców (realizuje zadania na rzecz płatników). Są to pracownicy wydziałów: ubez-

pieczeń i składek, rozliczeń kont płatników
składek, realizacji dochodów, zasiłków, prewencji i rehabilitacji oraz obsługi klientów.
Te struktury organizacyjne są nadzorowane
przez departamenty Centrali ZUS.

Kontrole w firmach i pomoc
w prewencji wypadkowej

Firmy coraz chętniej korzystają ze wsparcia
ZUS, by zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. ZUS wspiera
przedsiębiorstwa, które chcą poprawić bezpieczeństwo pracy. Dofinansowuje projekty
inwestycyjne, doradcze i inwestycyjno-doradcze. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest złożenie w ZUS
wniosku oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wsparcia zależy
od wielkości firmy i wynosi od 20 do 90 proc.
budżetu projektu (w praktyce od 40 tys. zł
do 500 tys. zł).
W ciągu czterech lat – od 2013 roku do końca 2016 roku – wpłynęło do ZUS 9,9 tys. wniosków o dofinansowanie, z czego w zeszłym
roku prawie 5,6 tys. Podpisano dotąd ponad
1 tys. umów o dofinansowanie, z czego
w 2016 roku ponad połowę – 570.
W ciągu czterech lat zakończono i rozliczono 868 projektów, z czego w 2016 roku podpisano protokoły odbioru i wypłacono drugą
transzę dofinansowania dla 687 projektów.

Zatrudnieni w wydziałach ZUS współpracujący z płatnikami
liczba pracowników (dane z lutego 2016 roku)

2831
wydział realizacji
dochodów (RED)
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5682

wydział rozlicznia kont
płatników (KRS)

6488
wydział ubezpieczeń
i składek (UBS)

3489

wydział obsługi
klienta (OKK)

Choć wskaźnik ściągalności bieżących
składek na ubezpieczenia społeczne (łącznie
ze składkami na OFE) wyniósł 99,5 proc., to
wciąż część firm ma zaległości wobec FUS
z poprzednich kilkunastu lat – wynoszą
21,7 mld zł. Zakład współpracuje z płatnikami, by je odzyskać.
W 2016 roku Zakład skierował do przymusowego dochodzenia należności na ubezpieczenia społeczne na kwotę 4,1 mld zł. Odzyskał 1,3 mld zł.
Dodatkowo ZUS zawarł układy ratalne
z prawie 48 tys. płatników dotyczące spłaty
2 mld zł. Działała jeszcze ustawa abolicyjna
– płatnicy złożyli 7,5 tys. wniosków o umorzenie należności.
W zeszłym roku Zakład także przedawnił
1,3 mld zł składek, głównie z powodu zakończenia postępowania upadłościowego lub
zgonu dłużnika i braku możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie lub
na spadkobierców.
Zakład przeprowadza kontrolę płatników.
W zeszłym roku pracownicy ZUS skontrolowali 79 tys. firm i instytucji. Ujawnili nieprawidłowości w 49,6 tys. przedsiębiorstw.
Błędy finansowe opiewały na 333 mln zł.
Wysłano 982 wnioski, zawiadomienia i informacje do właściwych instytucji, w tym do:
sądów i policji w sprawach o wykroczenia, do
prokuratury, do oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy,
urzędów skarbowych i urzędów pracy.

Zasady współpracy ZUS – przedsiębiorcy

ZUS dąży do tego, aby stać się instytucją innowacyjną, która udziela wsparcia w zrozumieniu terminologii ubezpieczeniowej, wyjaśnia
prawa i obowiązki, pomaga w wypełnianiu

Egzekucja należności w 2016 roku
(w mld zł)
zaległe składki
ściągnięte
przez organ
egzekucyjny

2016

dobrowolne
wpłaty dłużników
po wdrożeniu
egzekucji

2015

1,02
0,84

0,31

0,43

i korygowaniu dokumentów, doradza w razie
problemów finansowych. Stara się być nowoczesną instytucją, tym bardziej że tego oczekują od Zakładu klienci. Od wielu lat systematycznie doskonali i wprowadza nowoczesne
rozwiązania dotyczące obsługi klientów.
Obok rozwoju tradycyjnych form kontaktu
istotnym przedsięwzięciem jest również rozwój usług cyfrowych, usprawniających wymianę informacji i dokumentów oraz ułatwiających elektroniczny i telefoniczny kontakt
klientów z ZUS.
ZUS pracuje także nad tym, by sposób komunikacji z przedsiębiorcą był coraz bardziej
przystępny, m.in. upraszcza język materiałów informacyjnych na stronie internetowej
www.zus.pl, poradników, ulotek i broszur.

29

V.

7,4 mln emerytów i rencistów

V. 7,4 mln emerytów
i rencistów
Ponad 7,4 mln osób pobierało emerytury i renty
w zeszłym roku. Świadczeniobiorcy to grupa klientów,
która kontaktuje się z ZUS regularnie i często.
Oni też najlepiej oceniają ZUS jako instytucję.
Z ostatniego, opublikowanego w marcu 2017 roku,
badania opinii publicznej CBOS wynika, iż społeczny
odbiór Zakładu jest związany z wiekiem i otrzymywaniem
świadczeń: pozytywne oceny przeważają wśród
starszych respondentów (w wieku 55+), zwłaszcza
zaś mających 65 lat i więcej.

W zeszłym roku przeciętnie miesięcznie ponad 5,3 mln osób pobierało emerytury, prawie 934 tys. miało rentę z tytułu niezdolności
do pracy. A nieco mniej niż 1,26 mln otrzymywało renty rodzinne. Liczba emerytów i rencistów zmienia się co miesiąc. Na wszystkie
te świadczenia wydano z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 174,5 mld zł. Emerytury
i renty stanowią najpoważniejszą część wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczeniobiorcy różnią się wiekiem oraz
wysokością świadczeń – ich rozpiętość finansowa odpowiada zakresowi wynagrodzeń,
jest też związana ze stażem ubezpieczeniowym osób, które je dostają. Świadczeniobiorcy mają w porównaniu z innymi grupami
klientów najczęstszy kontakt z ZUS: dostają
co miesiąc świadczenia, co roku ZUS rozlicza ich podatek dochodowy oraz waloryzuje
świadczenia. W zeszłym roku przekazali do
Zakładu ponad 4,5 mln różnych wniosków
i spraw do wyjaśnienia. Chętniej korzystają z pomocy pracowników w salach obsługi
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Liczba świadczeń
wypłaconych przez ZUS
(w mln osób)

5,3

emerytury

(łącznie z emeryturami pobieranymi
w tzw. zbiegu tytułów
do ubezpieczeń)

0,9

renty z tytułu
niezdolności do pracy

1,2

renty
rodzinne

Ile osób dostaje wysokie
i niskie świadczenia

emerytury

renty rodzinne

(w tys. osób)

do 1000 zł

270

od 3500 zł

7,4 mln

327

107,2

renty z tytułu niezdolności do pracy

emerytów
i rencistów

klientów. Rzadziej z nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie, form kontaktu
– choć w systemie internetowym ZUS znajduje się 808 tys. profili na PUE ZUS z rolą
świadczeniobiorca.
Emeryci są społecznością różnorodną wiekowo. Najmłodsi mają 55, a najstarsi ponad
100 lat. Większość ubezpieczonych w ZUS
nie może skorzystać z prawa do wcześniejszej
emerytury. Wyjątkiem są górnicy, którzy przywilej ten zachowali. Specjalne świadczenie
kompensacyjne mogą otrzymywać nauczyciele, a osoby pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mają
prawo do emerytur pomostowych – część
świadczenia opłacana jest z Funduszu Emerytur Pomostowych. Świadczenie kompensacyjne i emeryturę pomostową dostaje się w wieku niższym niż powszechny emerytalny.
Istnieje też spora rozpiętość w wysokości
długoterminowych świadczeń, gdy ubezpieczony nie może pracować ze względu na
wiek czy problemy zdrowotne. Państwo gwarantuje emeryturę minimalną (830 zł brutto
w 2016 roku), ale dla tych, którzy byli ubezpieczeni: kobiety przez 20 lat i mężczyźni
przez 25. Jeśli ktoś nie spełnił wymogu stażu,
dostanie świadczenie niższe niż gwarantowane. W 2016 roku takich osób było nieco
mniej niż 100 tys. Przeciętne świadczenie po
marcowej waloryzacji w 2016 roku wynosiło
ponad 2,13 tys. zł brutto. Jednak co 20. emeryt dostawał do 1000 zł brutto. Znacznie wię-

450

59,3

37,4

cej, bo ponad 450 tys. osób, otrzymało emeryturę w wysokości 3,5 tys. zł i więcej. Takie
świadczenie miał co 11. emeryt.
Przeciętna renta z tytułu niezdolności do
pracy wyniosła w 2016 roku nieco ponad
1616 zł brutto. Sporo było świadczeń niższych – 35 proc. osób miało rentę równą lub
niższą niż 1000 zł brutto. Co 17. zaś – 3,5 tys.
lub więcej.
Renty rodzinne średnio są wyższe od rent
z tytułu niezdolności do pracy (1,85 tys. zł). To
jedyne długoterminowe świadczenie, z którego najczęściej (90 proc.) korzystają kobiety.
W potocznym języku określa się je nawet jako
„renty wdowie”. Renty rodzinne tylko 3 proc.
świadczeniobiorców wynoszą 3,5 tys. zł brutto lub więcej. Co 12. osoba ma 1000 zł brutto
lub mniej.
Ponad 184 tys. osób otrzymywało zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Zasiłek
przedemerytalny (ma go ok. 13 tys. osób)
jest świadczeniem wygasającym, nie jest
przyznawany od kilku lat, otrzymują go jedynie ci, którym go wcześniej przyznano.
Świadczenie przedemerytalne to forma
pomocy dla osób 55+, które straciły pracę.
To świadczenia dla 56-letnich i starszych
kobiet oraz 61-letnich i starszych mężczyzn,
których zwolniono z pracy lub którzy opiekowali się osobą niepełnosprawną, a ta
zmarła, są zarejestrowani jako bezrobotni
i mają 30-letni staż ubezpieczeniowy – panie
i 35-letni – panowie.
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7,4 mln
emerytów
i rencistów
w ZUS

emerytury
ogółem

5,3 mln

Kwota
wszystkich wypłat

świadczenia wypłacone w IV kwartale 2016 roku

177,1 mld zł

4218,92 zł

Świadczenia
emerytalno-rentowe
przeciętna wypłata

Kwota wypłat*

14,6 mld zł

*ŁĄCZNIE Z RENTAMI WYPADKOWYMI FINANSOWANYMI
Z FUS, A WYPŁACANYMI PRZEZ MON,
MSWIA ORAZ MS W ZBIEGU Z EMERYTURAMI
**DOTYCZY ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH WEDŁUG
TZW. STARYCH ZASAD

w tym m. in.:

1,7 mld zł

średnia emerytura

6,8 mld zł
2131,70 zł

8,3 mld zł

średnia renta rodzinna
średnia renta z tytułu
niezdolności do pracy

1856,34 zł

3,9 mld zł

1616,46 zł

2,8 mld zł
7 mln zł

świadczenia
emerytalnorentowe
kombatantów
1075,46 zł

emerytury
i renty osób
prowadzących
pozarolniczą
działalność
gospodarczą**
1504,70 zł

emerytury
i renty
kolejarzy**
1861,77 zł

emerytury
i renty
nauczycieli**
2411,94 zł

świadczenia
rentowe
inwalidów
wojennych,
wojskowych
i osób
represjonowanych
2545,28 zł

świadczenia
rentowe
powypadkowe
2781,30 zł

emerytury
i renty
górników**
3796,10 zł

W IV kwartale
emerytury i renty
miało 7,3 mln osób
(w województwach***)

renty
rodzinne ogółem

1,2 mln

renty z tytułu
niezdolności
do pracy ogółem

0,9 mln

pomorskie

warmińsko-mazurskie

413 tys.

249 tys.

74
51

288

55

43

42

39

167

kujawsko-pomorskie

zachodniopomorskie

116

135

415

łódzkie

97

510 tys.

177 tys.
33
130

59
239

świętokrzyskie

374

236 tys.
43

15
166

dolnośląskie

27

lubelskie

353 tys.

221

600 tys.

108

131

65

82

761
*** PRZYPORZĄDKOWANIE
DO WOJEWÓDZTWA WEDŁUG
SIEDZIBY ODDZIAŁU ZUS
WYPŁACAJĄCEGO EMERYTURĘ
BĄDŹ RENTĘ DANEMU
ŚWIADCZENIOBIORCY

55

55

opolskie

430

707

80

632 tys.
71

946 tys.

173 tys.

142

101

wielkopolskie

99

mazowieckie

58

256

lubuskie

198 tys.

podlaskie

69

331 tys.

31
32

127

384 tys.

235

26
20

431
śląskie

1112 tys.

małopolskie

621 tys.

54
260
podkarpackie

379 tys.
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Emeryci i renciści preferują bezpośredni
kontakt z Zakładem. W zeszłym roku sale obsługi klientów odwiedzili 7,3 mln razy.
Świadczeniobiorcy zgłosili do ZUS ponad
174 tys. wniosków o przyznanie im emerytury
lub renty (do tej pory dostawali inne świadczenia). Zakład przyjął też ponad 4 mln wniosków
o zmianę wysokości świadczeń. Część świadczeniobiorców otrzymuje dodatki do emerytur
i rent (pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych, kombatancki, kompensacyjny, za tajne nauczanie
oraz inne świadczenia: ryczałt energetyczny,
świadczenia pieniężne dla żołnierzy, górników,
świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej, ekwiwalent
węglowy dla emerytów i rencistów – byłych
pracowników kolejowych, górników oraz pracowników przedsiębiorstw robót górniczych).
Wszystkie oblicza Zakład. ZUS refundował
również składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i składki na dobrowolne ubezpieczenia autocasco inwalidom
wojennym i wojskowym posiadającym samochód. Te świadczenia są wypłacane przez ZUS,
ale nie są finansowane ze składek ubezpiecze-

4 mln
świadczeniobiorców
wystąpiło
z wnioskiem
o zmianę decyzji
w sprawie
świadczenia

3,7

(w mln spraw)

0,15
emerytur
i rent

34

rent
socjalnych

0,07
zasiłków
i świadczeń
przedemerytalnych

niowych, a z puli przeznaczonej na wykonanie
zadań zleconych przez państwo.
Od emerytur i rent nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, są zaś z nich
potrącane co miesiąc składki na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy. Zajmuje się tym ZUS. Zakład
także rozlicza świadczeniobiorców z podatku
dochodowego co roku. W zeszłym roku ZUS
wysłał 9,2 mln deklaracji PIT do świadczeniobiorców oraz do Ministerstwa Finansów.
Po raz pierwszy ZUS składał deklaracje
PIT-40A/11A urzędom skarbowym za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
Wszyscy świadczeniobiorcy raz do roku na
początku marca mają podnoszone świadczenia. Przeprowadzana jest waloryzacja, czyli
podnoszenie wysokości świadczeń, by zachowały realną wartość.
Zeszłoroczna była o tyle niestandardowa, że do procentowego podniesienia kwoty
świadczeń dla wszystkich ZUS obliczył i wypłacił jednorazowe dodatki dla 4,9 mln osób.
Wyniosły od 50 zł do 400 zł w zależności od
wysokości podstawowego świadczenia. Wypłacono je sześciu na dziesięciu świadczeniobiorcom.
Część emerytów i rencistów dodatkowo
pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli nie są jeszcze w powszechnym wieku emerytalnym, muszą co roku wysłać do
Zakładu oświadczenie, na podstawie którego
można stwierdzić, czy ich świadczenia powinny być zawieszone lub zmniejszone z powodu
dodatkowych zarobków, czy nie. Zależne jest
to od wysokości dodatkowych dochodów.
Przeciętnie co miesiąc ZUS zawieszał 5,4 tys.
świadczeń.
Z różnych badań opinii publicznej wynika,
że najwięcej osób pozytywnie oceniających
pracę ZUS jest wśród emerytów i rencistów.
Gdy poproszono ich o ocenienie pracy instytucji w skali od jednego do pięciu, to ponad
połowa wystawiła ocenę „więcej niż cztery”.
Najwięcej osób (ponad 80 proc.) pozytywnie
wypowiedziało się o jakości kontaktu bezpośredniego. Nieco mniej (75 i 70 proc.) dobrze
ocenia kontakt telefoniczny i internetowy.

Wypłata dodatku do waloryzacji w 2016 roku
wysokość (w zł)

50

2

ile osób dostało (w mln)

150

Procent
świadczeniobiorców
z dodatkiem
waloryzacyjnym

1,4

300

0,7

56,7

79,8

emerytury

renty z tytułu
niezdolności do pracy

400

0,8

64,5

renty rodzinne

99,4

95,2

34,7

66,2

95,4

świadczenia
przedemerytalne

zasiłki
przedemerytalne

emerytury
pomostowe

nauczycielskie
świadczenia
kompensacyjne

renty socjalne
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VI. ZUS zarządza
czterema funduszami
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest największym,
jakim zarządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jego roczny budżet, z którego wypłacane jest gros
świadczeń wynikających z ubezpieczeń społecznych,
to połowa budżetu państwa.

ZUS zarządza czterema państwowymi funduszami celowymi – ubezpieczeniowymi. Zakład nadzoruje wpłaty składek, ich ewidencję
i wypłatę świadczeń. Dodatkowo w imieniu
państwa zbiera inne daniny publiczne i przekazuje je do odpowiednich instytucji – funduszy. W ten sposób współpracuje z Funduszem
Pracy, Narodowym Funduszem Zdrowia, Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i otwartymi funduszami emerytalnymi. Przychody ZUS pochodzą z dwóch
źródeł – z odpisów z funduszy (FUS i FEP)
oraz pieniędzy wyznaczanych określonym
wskaźnikiem procentowym od zadań zleco-

nych ZUS. Pieniądze na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych są starannie wydzielane w budżecie państwa i nie łączą się
z funduszami składkowymi i nieskładkowymi,
którymi ZUS zarządza.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarządza:
1.	Funduszem Ubezpieczeń Społecznych
(FUS),
2.	Funduszem Rezerwy Demograficznej
(FRD),
3.	Funduszem Emerytur Pomostowych
(FEP),
4.	a także Funduszem Alimentacyjnym
w Likwidacji (FAL).

Wpływy ze składek a wydatki w FUS
(w mld zł)

wpływy ze składek

2012

121,2

175,2

2013

122,9

180,1

2014

131,1

188,1

wydatki na świadczenia

2015

143,3

2016

199,5

153,2

201,6

procent wystarczalności

69,2

36

68,2

69,7

71,8

76

Do FUS trafiają składki z ubezpieczenia
emerytalnego, rentowego, chorobowego
i wypadkowego. Z uwagi na to, że od lat
składki nie pokrywają wydatków FUS, głównie, choć nie tylko, z przyczyn demograficznych, państwo wspiera fundusz dotacjami
lub ZUS bierze krótkoterminowe pożyczki
na zrównoważenie wydatków.
Z pieniędzy gromadzonych w Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych finansowane są
wypłaty emerytur, rent, rozmaitych zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz emerytury kapitałowe, środki gwarantowane
i wypłaty jednorazowe ustalane ze składek
zapisanych na subkoncie, a także wydatki
na prewencję rentową. W ramach Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są
fundusze odpowiadające poszczególnym rodzajom ubezpieczenia, tj.: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy oraz fundusze
rezerwowe dla ubezpieczenia chorobowego, rentowego i wypadkowego. Największy
jest fundusz emerytalny. W ciągu ostatnich
lat rosną wydatki z funduszu chorobowego w związku ze zmianą systemu ubezpieczeniowego wynikającego z rodzicielstwa.
Wydłużono urlop macierzyński, wprowadzono ojcowski oraz rodzicielski. Ponieważ
nie wzrósł przypis składek na ubezpieczenie chorobowe, różnica pomiędzy wpłatami składek a pieniędzmi potrzebnymi na
świadczenia w tym subfunduszu rośnie coraz szybciej.
Zarządzając funduszami, ZUS odpowiada
za równowagę ich przychodów i wydatków.
Wskaźnik ściągalności bieżących składek na
ubezpieczenia społeczne (łącznie ze składkami na OFE) w 2016 roku wyniósł 99,5 proc.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził działania zmierzające do odzyskania należności z tytułu składek, ale jednak
z uwzględnieniem sytuacji podatnika. Firmy i instytucje są zadłużone w FUS na ponad 21,7 mld zł. Są to wierzytelności, które
nagromadziły się w ciągu ostatnich 20 lat.
Najczęściej są trudno egzekwowalne, np. ze
względu na brak majątku dłużnika. W 2016
roku Zakład skierował do przymusowego

dochodzenia 4,1 mld zł należności. Odzyskał
1,3 mld zł.
Zakład zawierał też układy ratalne oraz
odraczał terminy płatności składek. W 2016
roku zawarł 47 950 układów ratalnych na
2 mld zł oraz zgodził się na 1630 odroczeń
płatności składek na 132,8 mln zł. ZUS zachęca płatników do dobrowolnej spłaty zadłużenia i uruchomił w Zakładzie usługę
doradcy ds. ulg i umorzeń, która zwiększyła
skalę udzielonych ulg. Te działania wpływają
na poprawę ściągalności.
Fundusz Rezerwy Demograficznej powstał w 2002 roku, by zrównoważyć przyszłe wydatki na emerytury i renty pokolenia

Pieniądze na działalność
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych są starannie
wydzielane w budżecie
państwa i nie łączą się
z funduszami składkowymi
i nieskładkowymi, którymi
ZUS zarządza
wyżu powojennego oraz kolejnych roczników po 2020 roku. Według założeń reformy
emerytalnej z 1999 roku miał być zasilany
środkami z prywatyzacji spółek państwowych. Do FRD trafiają również pieniądze
znajdujące się 31 grudnia każdego roku na
rachunku funduszu emerytalnego, pomniejszone o kwotę niezbędną na wypłaty świadczeń w styczniu, a także od kilku lat 0,35 proc.
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie
emerytalne (procent ten zmieniał się na
przestrzeni lat) i odsetki od lokat, które nie
są przychodem FUS. Fundusz ten jest traktowany jako fundusz rezerwowy dla FUS i kilkakrotnie już go zasilił, zapewniając płynne
wypłacanie świadczeń.
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Pieniądze, którymi
Ile wpłynęło składek
na fundusze w 2016 roku
(przypis)

Dodatkowe zasilenie
funduszy z pieniędzy
budżetowych

fundusz
emerytalny

93,9
mld zł

fundusz
rentowy

40,5 mld zł

fundusz
wypadkowy

inne
przychody FUS

4,4 mld zł

(w tym 3,2 mld zł
refundacji składek
do OFE)

6,7 mld zł

wpłaty z OFE w ramach
suwaka bezpieczeństwa

3,5 mld zł
dotacja
z budżetu
państwa

44,9 mld zł

Fundusz
Ubezpieczeń
Społecznych

FUS ogółem

208,7 mld zł

153,2 mld zł

pieniądze z FRD
pochodzące
z przeniesienia
aktywów z OFE

720 mln zł

fundusz chorobowy

12,1 mld zł

Fundusz Emerytur Pomostowych

238 mln zł

FEP ogółem 488

mln zł

dotacja z budżetu

250 mln zł

Fundusz Rezerwy Demograﬁcznej

4,4 mld zł

FRD ogółem 4,5

mld zł

wpływy z prywatyzacji

80 mln zł

ZUS zarządza:
Funduszem
Funduszem
Funduszem
Alimentacyjnym Emerytur
Rezerwy
w Likwidacji Pomostowych Demograﬁcznej

74
mln zł

488 21,8 mld zł
mln zł

Funduszem
Ubezpieczeń
Społecznych

208,7 mld zł

własnym
budżetem

4,4 mld zł
w tym odpis z FUS

3,6 mld zł

zarządza ZUS
Wydatki na świadczenia z poszczególnych funduszy w 2016 roku
Fundusz Emerytur
Pomostowych

520 mln zł
wypłaty
środków
z subkonta

Fundusz
emerytalny

Emerytury

131,1 mld zł

130,8 mld zł

275 mln zł
pozostałe świadczenia

4 mln zł

dodatki do emerytur
i rent: pielęgnacyjne,
dla sierot zupełnych
i za tajne nauczanie

emerytury
przyznane z urzędu
zamiast renty

1,5 mld zł

5,6 mld zł

Renty

37,1 mld zł

Fundusz
chorobowy

20 mld zł

Fundusz
Ubezpieczeń
Społecznych

prewencja
rentowa

3 mln zł

187 mln zł

wynagrodzenia
dla płatników
składek
zasiłki
opiekuńcze

790 mln zł

1,3 mld zł

Fundusz wypadkowy
renty 3,9 mld zł

dodatki
do rent:
pielęgnacyjne
i dla sierot zupełnych

185 mln zł

zasiłki chorobowe

10 mld zł 1,4 mld zł

zasiłki
pogrzebowe

5,1 mld zł

4 mln zł

zasiłki
świadczenia
chorobowe rehabilitacyjne

2 mln zł

45,7
mld zł

201,8 mld zł

pozostałe
świadczenia

pozostałe
świadczenia

Fundusz
rentowy

zasiłki
macierzyńskie

7,7 mld zł

575 mln zł

jednorazowe odszkodowania

306 mln zł

prewencja wypadkowa

56 mln zł

pozostałe świadczenia

0,9 mln zł

świadczenia rehabilitacyjne

112 mln zł
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Wpływy i stan Funduszu Rezerwy Demograficznej (w mld zł)
wpływy ze składek

wpływy z prywatyzacji

2010

1,34

2011

1,41

2012

1,46

2013

1,49

2014

1,56

2015

1,64

0,02

2016

1,74

0,08

uruchomienia do FUS

8,34

7,5

5,06

4

3,6

0,4

1,7

Fundusz Rezerwy
Demograficznej

2,9

21,8 mld zł

2,5

dodatkowe
zasilenie
funduszy
z pieniędzy
budżetowych

2,5

wpływy ze składek

1,7 mld zł

Pod koniec 2016 roku wartość aktywów
finansowych Funduszu Rezerwy Demograficznej łącznie ze środkami pieniężnymi na
rachunku bankowym wyniosła 21,8 mld zł.
ZUS dobrze inwestował i pomnażał pieniądze funduszu. Stopa zwrotu w polskich
papierach skarbowych wyniosła w 2016 r.
1,32 proc. i była o 0,52 pkt proc. wyższa od
inflacji. Stopa zwrotu z portfela akcji FRD
wyniosła 12,28 proc. i była o 0,90 pkt proc.
wyższa od WIG.

70 mln zł

Fundusz Emerytur Pomostowych istnieje
od 2010 roku. Powstał, by sfinansować emerytury pomostowe, które wypłaca ZUS jako
dysponent funduszu. Do FEP trafiają składki płacone przez pracodawców w wysokości
1,5 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Daninę tę
opłaca się za pracowników, którzy urodzili się
po 31 grudnia 1948 roku oraz wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pomimo że FEP rok zaczął

Struktura i wartość portfela Funduszu Rezerwy Demograficznej*
akcje

depozyty bankowe

obligacje korporacyjne

17,17

13,5

78,9

*stan na 31 grudnia

40

%

obligacje skarbowe

7,4
0,2

21,76

wartość w mld zł

0,05

1,61

2,93

Wpływy i koszty Funduszu Emerytur Pomostowych w 2016 roku (w mln zł)
249,55

dotacja z budżetu
państwa

58,17

236,80
składki*

517,04

488,54 520,35
przychody

Stan funduszu
na początek roku

emerytury
pomostowe

26,36

koszty

Stan funduszu
na koniec roku
0,03

pozostałe świadczenia
na rzecz ludności

2,11

pozostałe
przychody*

0,08

*przypis

pozostałe
zwiększenia

z nadwyżką finansową w wysokości ponad
58 mln zł, został zasilony w zeszłym roku także dotacją z budżetu – prawie 250 mln zł. Dotacja przewyższała w zeszłym roku wysokość
wpłaconych składek. Z funduszu wypłacono
w 2016 roku 517 mln zł w formie świadczeń
dla średnio 19 tys. osób miesięcznie.
ZUS za obsługę FEP otrzymuje wynagrodzenie, którego wartość jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. W 2016 roku
było to 2,6 mln zł.
ZUS ponadto zarządza Funduszem Alimentacyjnym w Likwidacji, odzyskując należności. W wyniku działań Zakładu oraz komorników sądowych w 2016 roku wpływy od
osób zobowiązanych do alimentacji wyniosły
76,4 mln zł, a od osób, które oddały bezprawnie otrzymane świadczenia – 374 tys. zł.
Pomimo to na koniec roku 276 tys. osób
miało zaległości w spłacie alimentów (na
kwotę 4,4 mld zł), a ponad 3 tys. osób nie
oddało jeszcze bezpodstawnie pobranych
świadczeń (5 mln zł).
Egzekucja należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
od osób zobowiązanych do alimentacji prowadzona jest w trybie egzekucji sądowej.
Likwidator FAL może zmniejszać te zobo-

2,63

odpis na działalność Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych

0,65

pozostałe zmniejszenia

wiązania lub je umarzać z uwagi na sytuację
dłużnika.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest
państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.
Utrzymuje się z wynagrodzenia za swoje
usługi. Przychody Zakładu jako część kosztów FUS i FEP zapisane są w ustawie budżetowej. W 2016 roku wyniosły 3,57 mld zł.
Na kwotę tę składają się koszty obsługi FUS
– 3,573 mld zł i FEP – 2,6 mln zł.
Poza tym ZUS uzyskuje przychody z tytułu wykonywanych zadań zleconych, w tym
przede wszystkim z tytułu poboru i przekazywania składek uzyskanych od: Narodowego Funduszu Zdrowia, OFE, Funduszu Pracy,
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – ponad 434 mln zł. ZUS ma też
przychody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych (84 mln zł).

Przychody ZUS w 2016 roku

Ostatnią grupę przychodów tworzą rozwiązane rezerwy na nagrody jubileuszowe,
przychody uzyskane z tytułu dotacji unijnych
otrzymanych na realizację projektów rozwojowych oraz wynagrodzenie za terminowe
wpłacanie podatku dochodowego i składek.
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Przychody ZUS w 2016 roku
(w tys. zł)
29 710

255 012

przychody
finansowe

pozostałe
przychody
operacyjne

4 379 260
przychody

4 094 538
przychody z zasadniczej
działalności operacyjnej

Koszty podstawowej działalności ZUS to
wydatki na płace i ubezpieczenia społeczne na rzecz pracowników, podatki i opłaty,
amortyzacja, zużycie materiałów i energii,
usługi obce oraz pozostałe koszty rodzajowe.
Koszty osobowe stanowią większość wydatków ZUS – prawie 62 proc.

Jak ZUS wydał pieniądze w 2016 roku

ZUS wydał ponad 231 mln zł na inwestycje
w nieruchomości, infrastrukturę informatyczną oraz zakup środków trwałych.
Zakład musi mieć zabezpieczenie finansowe potrzebne do stałego technologicznego
kontaktu z klientami oraz do przeprowadzenia
akcji masowych. Wśród kosztów administracyjnych sporą pozycją są: zakup papieru do
urządzeń drukujących – 6,9 mln zł czy świadczenie usług pocztowych – 73 mln zł. Papier
i znaczki są potrzebne do tego, by ZUS zrealizował ustawowy obowiązek wysyłania korespondencji do ubezpieczonych i świadczeniobiorców z informacją o wysokości waloryzacji,
o wysokości składek na kontach i prognozie
przyszłego świadczenia czy rozliczenia PIT.
W 2016 roku ZUS złożył wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich dla
1
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Porównaj następny rozdział.

sześciu projektów inwestycyjnych z zakresu
termomodernizacji i poprawy efektywności
energetycznej budynków oddziałów. Otrzymał zgodę na cztery projekty na ogółem
18,09 mln zł, w tym kwota dofinansowania
stanowi 10,9 mln zł. Umowy o dofinansowanie ww. projektów zostaną podpisane
w I/II kwartale 2017 roku.
ZUS zajmuje się także działalnością wydawniczą, edukacyjną w zakresie ubezpieczeń społecznych, współpracą naukową, jak
również współpracą międzynarodową dotyczącą emerytur i rent zagranicznych1.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja publiczna wydaje pieniądze zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych.
W 2016 roku udzielono ogółem 479 zamówień o wartości przekraczającej 30 tys. euro
na ogólną kwotę 428 mln zł.
Ważnym elementem zarządzania ZUS są
systemy informatyczne, służące zarówno do
obsługi procesów wewnątrz ZUS, jak i kontaktów z klientami. W 2016 roku rozszerzony został katalog formularzy dostępnych na
portalu PUE, za pomocą którego klienci mogą
załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia
z domu, a treść niektórych formularzy została
zaktualizowana. Od początku roku na portalu
PUE dla lekarzy została wprowadzona możliwość wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA). Wprowadzono nowe
usługi dostępne w formie elektronicznej: dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego oraz możliwość logowania do portalu
PUE z wykorzystaniem bankowości elektronicznej dla klientów banków, z którymi ZUS
zawarł porozumienia. Od kwietnia 2016 roku
za pośrednictwem portalu Platformy Usług
Elektronicznych ZUS możliwe jest złożenie
wniosku w ramach programu Rodzina 500+.
Poza tym rozwijano systemy elektronicznej
wymiany danych z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi, wdrożono wspólnotowy system elektronicznej wymiany danych
EESSI w zakresie obsługi formularzy SED.

VII. Z
 akład jako pracodawca
Większość kadry zatrudnionej w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych ma wyższe wykształcenie
i przynajmniej 15-letni staż zajmowania się
problematyką ubezpieczeń społecznych.
Gros pracowników to osoby z doświadczeniem.
Pomimo to wszyscy pracownicy podnoszą
kwalifikacje. Zakład dąży do najwyższej jakości
obsługi klientów. Prawo o ubezpieczeniach
społecznych jest zmieniane kilka razy w roku
co dodatkowo zwiększa konieczność
doskonalenia zawodowego kadry.

W ZUS pracowało pod koniec grudnia 2016
roku ponad 45,5 tys. osób, a w ciągu całego
roku przeciętnie nieco ponad 46 tys. osób.
Obsługują rocznie około 24,5 mln klientów.
Co ósmy pracownik ma z nimi kontakt codzienny i bezpośredni lub równie częsty, ale
z oddalenia. Pracownik w sali obsługi klientów
przeciętnie spotyka się z 530 osobami miesięcznie, a osoba zajmująca się korespondencją odpowiada na 5,5 tys. listów co miesiąc.
W ciągu roku pracownicy przyjęli i rozpatrzyli
ok. 29 mln wniosków, około 23 mln zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA oraz 80 mln dokumentów ubezpieczeniowych. Odebrali też
3 mln telefonów w ramach telefonicznej obsługi klientów.
Dostęp klientów do placówek ZUS jest powszechny, ponieważ instytucja ma placówki
w każdym powiecie. Wszędzie jest też znaczącym pracodawcą. Ponad 44,78 tys. osób pracuje w jednostkach terenowych: w 43 oddziałach,
210 inspektoratach, 70 biurach terenowych
oraz 17 punktach informacyjnych. W centrali
w Warszawie zatrudnionych jest 1450 osób.

Zakład jako pracodawca
w 2016 roku

46 239
osób pracowało

2052
osób przyjęto do pracy

2866
pracowników odeszło z ZUS

2,72 mld zł

ZUS wydaje na pensje
i ubezpieczenia dla pracowników
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45,5 tys.
pracowników
ZUS obsługuje
25 mln
klientów

Jak ocenili

przedsiębiorcy

JAKOŚĆ UDZIELANYCH INFORMACJI
KLIENTOM W PLACÓWCE ZUS
(w proc.)
5 8
8

źle
obojętnie

SKUTECZNOŚĆ ZAŁATWIENIA SPRAWY,
KTÓRĄ ZGŁOSILI W PLACÓWCE ZUS
(w proc.)

obojętnie

14

84

świadczeniobiorcy

9

źle

9 12

7

10
10

2

2
1

80

80

(w tym
(w tym
bardzo dobrze bardzo dobrze
52)
53)

dobrze

77

nie umiem
powiedzieć

9
10

78

(w tym
(w tym
bardzo dobrze bardzo dobrze
47)
44)

dobrze

ubezpieczeni

78

(w tym
bardzo dobrze
43)
nie umiem
powiedzieć

4
2

1

(w tym
bardzo dobrze
52)

Pracownicy ZUS*
płeć

kobiety 86%

wiek

mężczyźni 14%

do 25 lat

1%

26–34

15%

34–45

37%

46–55

28%

56–64

18%
65+

1%
poniżej
średniego

1%

średnie

38%

wyższe

61%

wykształcenie

* stan na 31 grudnia 2016
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Wykształcenie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
wyższe

58%

60%

61%

średnie

41%

39%

38%

poniżej średniego

2014 r.

1%

ZUS jest instytucją sfeminizowaną. Ośmiu
pracowników na dziesięciu to kobiety. Ponad
60 proc. zatrudnionych ma wykształcenie
wyższe, a 37 proc. – średnie. Większość pracowników to osoby dojrzałe – 35-letnie lub
starsze. Co siódmy pracownik ma od 25 do 35
lat. Nieliczni (po ok. 1 proc.) są młodsi niż 25
lat lub mają powyżej 65 lat.
Wiele osób ma długi staż w Zakładzie. Ponad 60 proc. pracuje ponad 15 lat, w tym co
piąta osoba – ponad 20 lat. Pomimo stabilności zatrudnienia w instytucji istnieje zjawisko
fluktuacji kadr. W zeszłym roku z pracy odeszło ponad 2,8 tys. osób. Spora część (ponad
1,2 tys.) – na emeryturę lub rentę. Przyjęto
zaś do pracy 2 tys. nowych pracowników.
95 proc. osób było zatrudnionych na umowę
o pracę, w tym większość na czas nieokreślony,
a tylko co 11. miał umowę czasową. Pozostali pracownicy byli zatrudnieni w Zakładzie na
podstawie powołania (dyrektorzy oddziałów
i ich zastępcy, główni księgowi oddziałów, kierownicy inspektoratów i biur terenowych oraz
inspektorzy kontroli Zakładu). Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3,33 tys. zł brutto.
Dodatkowo w 2016 roku (dane za 10 miesięcy) w ZUS ponad 1,4 tys. osób odbywało
staż dla bezrobotnych oraz praktyki studenckie i uczniowskie.
Zakład dba o to, żeby pracownicy podnosili
swoje kompetencje, aby byli przygotowani do
realizacji dotychczas wykonywanych zadań,
które zmieniają się wraz z przepisami, zmianami technologicznymi i nowymi zadaniami, zlecanymi ZUS. Szkolenia służą również
temu, by przygotować pracowników do podejmowania nowych zadań.
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2015 r.

1%

2016 r.

1%

W zeszłym roku przeciętnie każdy pracownik szkolił się niecałe trzy dni. Wszystkie szkolenia przeznaczone były dla ponad 132 tys.
osób, połowę z nich zorganizowano w trybie
tradycyjnym, a połowę – internetowym. Były
to kursy e-learningowe.
Co 10. pracownik ZUS uczestniczył w spotkaniach zwiększających efektywność obsługi klientów, w tym z: technik obsługi klientów,
obsługi klientów z niepełnosprawnością, obsługi telefonicznej oraz języka migowego.
Ze względu na to, iż przepisy na temat
ubezpieczeń często się zmieniają i są skomplikowane, zorganizowano w 2016 roku
927 grup szkoleniowych z ponad 16,3 tys.
pracowników. Pracujący w ZUS trenerzy
przeszkolili ich z zagadnień dotyczących
ubezpieczeń i składek, realizacji dochodów,
emerytur i rent, zasiłków, kontroli płatników
składek, obsługi klienta oraz ochrony informacji.
Z osobnych szkoleń (z rozwoju kompetencji zarządczych) skorzystało ponad 4,2 tys.
przedstawicieli średniej kadry kierowniczej.
ZUS stara się, by odpowiedzi, jakie uzyskują klienci, zaprezentowane były w sposób
przejrzysty i zrozumiały pomimo skomplikowania materii ubezpieczeniowej. By pomóc
pracownikom w upraszczaniu języka i zachowaniu przy tym precyzji odpowiedzi, ZUS
zorganizował szkolenia e-learningowe dla
ponad 17 tys. pracowników Zakładu dotyczące usprawnienia komunikacji wewnętrznej.
W szkoleniach e-learningowych wzięło też
udział 3,5 tys. osób z kadry kierowniczej, podnosząc swoje kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji kierowniczej.

VIII. K
 rąg instytucjonalny
Zakładu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych pełni funkcję
służebną wobec swoich klientów. Ale jest też
partnerem wielu publicznych i prywatnych instytucji
w działalności wykraczającej poza ubezpieczeniowe
zadania. Dysponuje obszerną bazą danych, czyli wie,
co dzieje się na rynku pracy, ile ludzie zarabiają i jak
długo pracują, czy zaczynają pracę tuż po studiach,
czy później, kiedy decydują się na dzieci, jaki typ umów
zawiera z nimi pracodawca, jakiej wielkości są firmy,
jak zatrudniają/zwalniają, kiedy Polacy przechodzą
na emeryturę i czy pracują wówczas nadal, jak często
i długo chorują itd. Ta baza danych umożliwia np.
planowanie polityki społecznej i prowadzenie badań
nad sytuacją życiową Polaków, dlatego o analizy i dane
ZUS proszą ministerstwa oraz naukowcy. ZUS prowadzi
także własne badania usprawniające zarządzanie
funduszami, którymi dysponuje.
Własne prace badawcze ZUS

Najważniejszym badaniem własnym ZUS
w 2016 roku była „Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku”.
Objęła nie tylko wpływy i wydatki Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych do 2060 roku, ale
również Funduszu Emerytur Pomostowych.
ZUS przedstawił ją rządowi, który na tej podstawie planuje działania w obszarze emerytalnym.
ZUS prowadził w ubiegłym roku także
wiele badań, które umożliwiły planowanie
wydatków na rehabilitację ubezpieczonych,
zwolnienia lekarskie, weryfikację przyznawa-

nych grup niezdolności do pracy, planowanie
wydatków na renty, szacowanie kosztów waloryzacji i wypłat emerytur.
Wyniki tych badań statystycznych, bo wykonanych na podstawie danych, jakimi ZUS
dysponuje, zostały umieszczone na portalu
statystycznym ZUS psz.zus.pl, który obecnie
zawiera ponad 1000 tablic podzielonych na
10 kategorii tematycznych. Do tej pory portal
statystyczny ZUS odwiedziło ponad 330 tys.
użytkowników. ZUS wydał też wiele publikacji z tymi danymi oraz przedstawiał wyniki badań na konferencjach.
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Współpraca z uczelniami

ferencje i seminaria, publikacje w kwartalniku
ZUS „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”), a w ZUS odbywają się praktyki i staże
dla studentów.
Zakład współpracuje z mediami akademickimi, a także bibliotekami uczelnianymi.
Przykładem takiej współpracy jest cykl
wykładów pt. „System ubezpieczeń społecznych w Polsce. Rola i zadania ZUS” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. W każdym uczestniczyło ok.
150 osób. Zorganizowano tam także stoiska
informacyjne i PUE-roomy (stoiska Platformy
Usług Elektronicznych). ZUS przygotował też
specjalne oferty staży dla studentów. Uczelnie, z którymi ZUS zawarł umowy, uzyskały
od Zakładu dane do badań np. losów zawodowych swoich absolwentów.

W 2016 roku ZUS podpisał 39 umów z uczelniami kształcącymi na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych oraz technicznych.
Są wśród nich: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ale także państwowe wyższe
szkoły zawodowe oraz niewielkie, prywatne
szkoły wyższe. W ramach tych umów eksperci ZUS przygotowują i wygłaszają wykłady
dla studentów, a dodatkowo także podczas
wyznaczonych dni udzielają porad z zakresu
ubezpieczeń społecznych; uczelnie z kolei
organizują studia podyplomowe z zakresu
ubezpieczeń społecznych. Instytucje współpracują ze sobą w zakresie prac naukowo-badawczych (wspólne projekty badawcze, kon-

Gdańsk

(Uniwersytet Gdański)

Elbląg

(Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa)

Olsztyn

Szczecin

(Uniwersytet
Szczeciński)

Toruń
Bydgoszcz

(Wyższa Szkoła Gospodarki,
Wyższa Szkoła Bankowa)

Gorzów
Wlkp.

Poznań

(Wyższa Szkoła
Bankowa,
Uniwersytet
Mikołaja
Kopernika)

Ostrołęka

Kalisz

(Państwowa
Wyższa Szkoła
Zawodowa)

Wrocław

Łódź

Gliwice

(Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Zawodowego)

Uczelnie wyższe,
Uczelnie wyższe,
z którymi ZUS podpisał
z którymi ZUS podpisał
porozumienie o współpracy
porozumienie o współpracy

Warszawa

Lublin

(Uniwersytet
Łódzki)

(Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej)

Częstochowa

(Politechnika
Częstochowska)

(Wyższa Szkoła
Biznesu)

Katowice

(Uniwersytet
w Białymstoku)

(Państwowa
(Uniwersytet Warszawski,
Wyższa Szkoła Uniwersytet Kardynała Stefana
Zawodowa)
Wyszyńskiego, Wojskowa
Akademia Techniczna, Politechnika
Warszawska, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego)

Dąbrowa
Górnicza

(Uniwersytet
Wrocławski)

Białystok

(Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej)

Płock

(Uniwersytet
Ekonomiczny)
(Akademia
im. Jakuba
z Paradyża,
Wyższa Szkoła
Biznesu)
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(Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski)

(Uniwersytet
Ekonomiczny)

Kielce

Chełm

(Uniwersytet Jana
Kochanowskiego)

(Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa)

Zamość

Kraków

(Uniwersytet
Pedagogiczny,
Uniwersytet
Ekonomiczny)

Nowy Sącz

(Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa)

(Wyższa Szkoła
Humanistyczno
-Ekonomiczna,
Tarnów Wyższa Szkoła
(Tarnowska
Zarządzania
Szkoła
i Administracji,
Wyższa,
Państwowa
Państwowa
Wyższa
Wyższa
Szkoła
Szkoła
Zawodowa)
Zawodowa)

Od 2017
roku konkurs
zamieniono
w olimpiadę,
w której
nagrodą jest
indeks

ZUS wspólnie z Polską Akademią Nauk
zorganizował konkurs na najlepsze prace
o charakterze naukowym, badawczym i podręcznikowym ze specjalności: polityka społeczna, rynek pracy i zarządzanie zasobami
ludzkimi. Z kolei wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych wydał numer specjalny
czasopisma naukowego „Polityka Społeczna”
poświęcony dokonanemu w 2016 roku przeglądowi emerytalnemu. W zeszłym roku w ramach doskonalenia swojego funkcjonowania
oraz innych instytucji publicznych Zakład
wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim realizował warsztaty na forum Akademii
Zarządzania Instytucjami Publicznymi.

Współpraca z biznesem

W 2016 roku pracownicy Zakładu wygłosili
67 wykładów dla w sumie 3200 studentów
pt. „Ubezpieczenia społeczne niezbędne
w prowadzeniu firmy i codziennym życiu
każdego człowieka”. Było to działanie we
współpracy ze Związkiem Banków Polskich
– Centrum Prawa Bankowego i Informacji.
W ten sposób ZUS uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Nowoczesne zarządzanie biznesem”. Zakład udzielił także porad
8400 studentom podczas 57 dni otwartych,
zwanych strefami NZB. W porozumieniu ze

Związkiem Banków Polskich przygotował
też wykład „ZUS dla studenta – prowadzenie
działalności gospodarczej”.
W 2016 roku Zakład przeprowadził przegląd systemu emerytalnego „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności” i zorganizował
27 debat z udziałem pracodawców, pracowników, dziennikarzy, naukowców i ekspertów.
W efekcie opracował „zieloną księgę” z wnioskami z debat, a następnie „białą księgę” z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.
Nad „białą księgą” debatuje rząd, który na jej
podstawie planuje zmiany w systemie emerytalnym w dłuższej perspektywie.

Dla dzieci i młodzieży

W 2016 roku konkurs wiedzy „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
przekształcono w olimpiadę o ubezpieczeniach społecznych. Wzięło w niej udział
prawie 24,5 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy objęły Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do
wygrania są indeksy szkół wyższych (w kwietniu 2017 roku finał olimpiady). Materiały
dydaktyczne, prezentacje multimedialne, filmy wideo są na stronie internetowej ZUS.
Część materiałów jest dostępna również po
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angielsku. Najpierw szkoły zgłaszają, że chcą
uczestniczyć w projekcie „Lekcje z ZUS”.
Składają się na niego cztery tematy: „Świadomy zawsze ubezpieczony”, „Płacisz i masz,
czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki”,
„Emerytura – twoja przyszłość w Twoich
rękach”, „e-ZUS, czyli firma pod ręką”. Specjaliści z ZUS prowadzą też szkolenia dla
nauczycieli z tematyki zajęć przygotowujące do prowadzenia lekcji z ubezpieczeń społecznych. W 2016 roku w „Lekcjach z ZUS”
wzięło udział 913 szkół ponadgimnazjalnych
i 46,7 tys. uczniów. Następnie chętni zgłaszają
się do udziału w olimpiadzie. Laureaci otrzy-

Radio, telewizja, prasa,
internet – ZUS korzystał
z tych mediów, by
przekazać wiedzę
o ubezpieczeniach
społecznych
mują cenne nagrody rzeczowe. Dodatkowo
– dzięki umowom i współpracy ZUS z uczelniami – od edycji 2016/2017 laureaci staną
się posiadaczami indeksów na wybrane uczelnie lub dodatkowych punktów w rekrutacji.
Od 2016 roku Zakład obecny jest także
w gimnazjach z „Projektem z ZUS”. Uczniowie podczas jednej lekcji poznają podstawowe zagadnienia związane z tematyką ubezpieczeń społecznych, a następnie – pracując
w grupach – przygotowują projekt (film, plakat, komiks lub prezentację), którego celem
jest uzasadnienie, dlaczego ubezpieczenia
społeczne są ważne. W pierwszej edycji
wzięło udział ponad 10 tys. uczniów z blisko
300 szkół z całego kraju.
Materiały edukacyjne do obu projektów
(„Lekcje z ZUS” i „Projekt z ZUS”) są dostępne
on-line na stronie internetowej Zakładu, jak
również drukowane i udostępnianie bezpłatnie uczniom i nauczycielom.
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Upowszechnianie wiedzy

Radio, telewizja, prasa, internet – ZUS korzystał z tych mediów, by przekazać wiedzę
o ubezpieczeniach społecznych. W środowe
poranki w „Sygnałach Dnia” (Program I Polskiego Radia) wyemitowano 20 audycji poświęconych tematyce ubezpieczeń społecznych.
Natomiast w Programie III Polskiego Radia
tematyka ubezpieczeniowa gościła w paśmie
ekonomiczno-gospodarczym z cyklu „Bardzo
ważny projekt”.
Ubezpieczenia społeczne prezentowane
były również w gazetach oraz w mediach
branżowych, w tym dla lekarzy i nauczycieli,
w pismach studenckich, prasie kobiecej. Stałym działaniem były wyjaśnienia ekspertów
ZUS na łamach „Dobrej Firmy”, dodatku do
„Rzeczpospolitej”.
W 2016 roku zorganizowano Dzień Osób
z Niepełnosprawnością w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS w całym kraju. Akcji towarzyszyły publikacje w prasie,
radiu i telewizji oraz poradniki, ulotki i plakaty wydane przez ZUS.
Dziennikarzy mediów regionalnych Zakład zaprosił na wizyty u siebie (w kwietniu,
czerwcu, wrześniu i listopadzie). W spotkaniach wzięło udział 28 dziennikarzy z 19
redakcji. Ponadto w ramach współpracy
z uczelniami ZUS zorganizował wizytę studyjną dla ok. 20 przedstawicieli mediów
akademickich w Centrali ZUS. Dziennikarze po tej wizycie poprosili rzecznika ZUS
o wygłoszenie wykładu „O permanentnej
komunikacji kryzysowej, czyli dlaczego tak
trudno być skutecznym rzecznikiem prasowym” podczas II Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich
w Gdańsku (28–29.11.2016 r.).
Zakład we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy uczestniczył w kampanii na
rzecz przeciwdziałania wypadkom przy pracy realizowanej pod hasłem „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” – poprzez
emisję dwóch 30-sekundowych spotów
w stacjach radiowych: RMF FM, Program
I i III Polskiego Radia.

„ZUS dla Ciebie”
to 137 odcinków
filmów z poradami
ekspertów

Wydawnictwa i materiały informacyjne

W 2016 roku opublikowano 250 pozycji nieperiodycznych (o łącznym nakładzie
1,37 mln egzemplarzy) oraz sześć periodyków
(o łącznym nakładzie 1,25 mln egzemplarzy).
ZUS wydawał m.in. miesięczniki: dla ubezpieczonych i świadczeniobiorców – „ZUS dla
Ciebie”, a dla płatników składek – „ZUS dla
Biznesu”, które były dostępne m.in. na salach
obsługi klientów w każdej placówce Zakładu
oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej ZUS. Ponadto kwartalnik naukowy
„Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”
o profilu teoretyczno-eksperckim. Redakcja
prowadzi go zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Materiały filmowe z poradami ekspertów
ZUS pod tytułami „ZUS dla Ciebie” i „ZUS
dla Biznesu” emitowane są w telewizji internetowej na portalu Onet.tv, na monitorach
multimedialnych w salach obsługi klientów
oraz na elektronicznym kanale ZUS na portalu YouTube. W 2016 roku zamieszczono
tam 25 odcinków.

ZUS w mediach społecznościowych

W 2016 roku ZUS prowadził kanał w serwisie YouTube. Zakład napisał tam ponad
2 tys. komentarzy, internauci oglądali materiały ZUS ponad 5 tys. godzin. Kanał ma
180 tys. wyświetleń, 4,5 tys. ocen, 600 subskrypcji, 60 opublikowanych filmów edukacyjnych.

Upraszczanie języka komunikacji
ZUS z klientami

W 2016 roku prezes ZUS zdecydował
o uproszczeniu i ujednoliceniu wzorów pism,
formularzy i wniosków. Zmieniono w nich język urzędowy na bardziej zrozumiały. W tych
działaniach ZUS wsparli naukowcy z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, która opracowała polski wariant
standardu plain language i od lat wdraża go
w instytucjach publicznych i komercyjnych.
Pracownia zrecenzowała również przygotowane w ZUS podręczniki dotyczące pism
i formularzy oraz przeprowadziła szkolenia
dla pracowników.
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IX. Z
 US na arenie
międzynarodowej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych współpracuje
z kilkudziesięcioma instytucjami zagranicznymi
i międzynarodowymi. Z częścią z nich wspólnie
realizuje możliwość otrzymywania świadczeń
przez osoby pracujące w kilku krajach.
Dla innych jest partnerem w rozmowach
i poszukiwaniach rozwiązań na temat efektywnych
systemów zabezpieczenia społecznego
oraz sprawnego i przyjaznego klientom
zarządzania instytucją.

W państwach Unii Europejskiej obowiązują
zasady koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego. Przepisy wspólnotowe uzupełniają prawa krajowe i powodują między innymi to, że każdy, kto pracował i płacił składki
ubezpieczeniowe w różnych krajach UE zsumowany czas legalnej aktywności zawodowej
będzie miał wliczony do przyszłego świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada w Polsce za tę część koordynacji systemu, która dotyczy świadczeń: emerytalnych
i rentowych, z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych oraz chorobowych (zasiłków chorobowych i rodzicielskich). Z tego
powodu współpracuje z instytucjami – swoimi odpowiednikami z wszystkich krajów Unii
Europejskiej oraz krajów zrzeszonych (EFTA).
Dodatkowo Polska podpisała dwustronne
umowy z 11 państwami spoza UE na temat
nabywania świadczeń ubezpieczeniowych.
Efektem tych umów jest również bieżąca
współpraca ZUS z instytucjami zabezpieczenia społecznego w tych państwach.
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Emerytury i renty wynikające
z zasad koordynacji
liczba osób w tys.

87,1

kwota w mld zł

1,669

osoby mieszkające
w Polsce

49,7

0,63

osoby
z zagranicy

W roku 2016 sprawami emerytalno-rentowymi osób, które przez jakiś czas pracowały i były ubezpieczone w krajach, z którymi
Polska podpisała umowy ubezpieczeniowe,
zajmowały się wyznaczone przez prezesa
oddziały ZUS w: Gdańsku, I Oddział w Łodzi,
Nowym Sączu, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie,
Tarnowie i Warszawie.

W 2016 roku wpłynęło około 200 tys. wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe. ZUS
wydał 30,4 tys. decyzji przyznających lub odnawiających prawa do świadczeń. Wypłacał
136,8 tys. świadczeń, w przypadku których
część stażu ubezpieczeniowego wynikała z pracy w innych krajach, oraz 1,1 tys. świadczeń zagranicznych osobom zamieszkałym w Polsce,
emitując zlecenia dewizowe ZUS – w tym 1 tys.
świadczeń niemieckich, przekazywanych przez
urzędy zaopatrzenia dla ofiar wojny.

ZUS otrzymał wnioski
o nowe świadczenia Polaków
pracujących za granicą lub
obcokrajowców zatrudnionych
w Polsce (w tys.)
63,2

30,9
10,2
od zamieszkujących w Polsce

od zamieszkują- od mieszkańców
cych w UE
innych państw*

*z którymi mamy podpisane umowy

Po to, by współpraca pomiędzy instytucjami w poszczególnych krajach przebiegała
sprawnie, wdrażane są systemy wymiany informacji międzynarodowej. SWIM to właśnie taki system, zaczął działać w zeszłym
roku i umożliwił pobieranie danych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS
koniecznych do wytworzenia formularzy bilateralnych, przekazywanych do zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych: Stanów
Zjednoczonych, Kanady i Australii. Trwają
również prace w Europie nad wdrożeniem
systemu elektronicznej wymiany informacji
dotyczących zabezpieczenia społecznego
między instytucjami zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/EFTA.

Obsługa przez ZUS osób
ze stażem w kilku krajach
(w tys.)

335

przyjętych pism, formularzy i wniosków

172,3
udzielonych osobiście lub telefonicznie
informacji w sprawie świadczeń
międzynarodowych

ZUS stara się, by informacje na temat
systemu ubezpieczeń społecznych były na
bieżąco, w przystępnej, profesjonalnej formie dostępne dla odbiorców zagranicznych
oraz Polonii. W 2016 roku wydano aktualną
edycję publikacji „Zabezpieczenie społeczne
w Polsce” w językach: polskim, angielskim,
niemieckim i rosyjskim.
W ramach Dni Poradnictwa dla Polonii zamieszkałej w państwach członkowskich Unii
Europejskiej oraz w krajach, z którymi łączą
Polskę dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym, we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi kontynuowano
spotkania informacyjne połączone z poradnictwem. Odbyły się w 14 krajach: Austrii,
Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii (po raz
pierwszy), Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Szwecji, USA, na Węgrzech i we Włoszech. Dodatkowo w ramach polsko-niemieckiego poradnictwa emerytalno-rentowego
i we współpracy z niemieckimi instytucjami
ubezpieczenia emerytalno-rentowego przeprowadzono osiem spotkań w Polsce i Niemczech (Słubice, Zgorzelec, Szczecin, Görlitz,
Frankfurt nad Odrą, Berlin, Toruń, Hamburg).
Łącznie w ramach Dni Poradnictwa w 2016
roku odbyły się 44 spotkania z Polakami
w 14 krajach i 35 miejscowościach, w trakcie
których ponad 3,7 tys. osób otrzymało indywidualne porady.
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Islandia

Liczba świadczeń
wypłacanych
za granicą
15

Emerytury i renty wypłacone przez ZUS
w 2016 roku osobom, które pracowały
w Polsce i w innym państwie

Irlandia

173

49,7 tys.

wypłaty (transfery) za granicę (dla osób,
które pracowały w różnych krajach,
w tym w Polsce, ale mieszkają za granicą)

Wielka Brytania

1148
Belgia

35,4 tys.

669

w tym
do państw
UE
do państw EFTA

586

ogółem

136,8 tys.

Francja

do państw,
z którymi
łączą Polskę
13,7 tys. umowy
dwustronne
o zabezpieczeniu
społecznym

4264

Hiszpania
Portugalia

11

87,1 tys.

446

wypłaty w kraju (dla osób,
które pracowały w różnych krajach,
ale mieszkają w Polsce)
KRAJE, DO KTÓRYCH ZUS TRANSFERUJE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA
UE

kraje EFTA i kraje, z którymi Polska zawarła porozumienie dwustronne

Kanada

3481

Korea
Południowa

USA

4588

2

Australia

5163

Finlandia

84

Norwegia

211

Estonia

3

Szwecja

2890

Łotwa

19

Dania

354

Litwa

73

Holandia

577

16 489 Niemcy
Luksemburg

42

Ukraina

Czechy

56

2518
Liechtenstein

4

Słowacja

469

Austria

Szwajcaria

Mołdawia

Węgry

2679

1

434

Słowenia
Chorwacja
35

356

99

Bośnia
i Hercegowina

Rumunia

11

Serbia

89

8

Bułgaria

348

Czarnogóra

Włochy

9

602

Macedonia

323

Grecja
Malta

3

943

Cypr

16

Izrael

2
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Zakład jest aktywnym członkiem wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń.
	Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (The International
Social Security Association – ISSA)
To najstarsza i największa organizacja,
zrzeszająca 350 instytucji ze 140 krajów
świata. Jest światową organizacją oficjalnych przedstawicieli różnych systemów
zabezpieczenia społecznego. Polska należy do niej od początku jej istnienia, czyli
od 1927 roku.
	
Europejska Platforma Zabezpieczenia Społecznego (European Social Insurance Platform – ESIP). Międzynarodowa organizacja
o charakterze non profit. Zrzesza ponad
40 instytucji ubezpieczenia społecznego
z wielu państw europejskich (Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia,
Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwecja,
Szwajcaria, Włochy).
	
Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy
Orzeczników (European Union of Medicine in Assurance and Social Security
– EUMASS) z siedzibą w Brukseli. Jest stowarzyszeniem non profit, które zrzesza lekarzy orzeczników orzekających dla celów
zabezpieczenia społecznego.
	
Krajowy Punkt Kontaktowy powstał w wyniku realizacji projektu Komisji Europejskiej
H5-National Contact Points (dot. krajów UE
i EFTA)
	
Komisja Techniczna przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
	
Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization – ILO, Organisation Internationale du Travail – OIT)
	
World Bank (Bank Światowy) – w zakresie
szkoleń i wizyt studyjnych w Polsce
	
European Forum of the insurance against accidents at work and occupational
diseases (Europejskie Forum przeciwdziałania wypadkom w pracy i chorobom
zawodowym)
	
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety
and Health at Work – EU-OSHA)
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Współpraca w zeszłym roku polegała między innymi na:

Komisja Europejska

– przedstawiciele Zakładu uczestniczyli w pracach Komisji Technicznej przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Brali również udział
w pracach roboczych dotyczących weryfikacji
uwag i przygotowania ostatecznych wersji
strukturalnych dokumentów elektronicznych
(SEDs) oraz w warsztatach przygotowujących
do wdrożenia projektu elektronicznej wymiany
informacji zabezpieczenia społecznego (EESSI).
Łącznie w 2016 roku odbyło się 31 spotkań.

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Zabezpieczenia Społecznego (ISSA)

– ZUS pełni funkcję Sekretariatu Komitetu
Sterującego Europejskiej Sieci ISSA, a członek
zarządu ZUS jest przewodniczącym Komitetu
Sterującego.
Przedstawiciele ZUS są wiceprzewodniczącymi trzech komisji technicznych ISSA (ds. Inwestowania Funduszy Ubezpieczeń Społecznych, ds. Organizacji, Zarządzania i Innowacji,
ds. Analiz Statystycznych, Aktuarialnych i Finansowych). Pracownicy Zakładu wzięli udział
w warsztatach i konferencjach zorganizowanych przez ISSA. Na Regionalnej Konferencji
ISSA dla Europy w Sztokholmie w kwietniu
2016 roku ZUS uzyskał sześć nagród w ramach programu „Dobre praktyki dla Europy”.

Europejska Platforma Zabezpieczenia
Społecznego (ESIP)

– przedstawiciel ZUS – wiceprzewodniczący
Komitetu Emerytalnego oraz członek Rady
ESIP (Board of Governors) – uczestniczył
w czterech spotkaniach tej organizacji oraz
w międzynarodowej konferencji „Europejski
filar praw społecznych: perspektywy dla zabezpieczenia społecznego”.

Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy
Orzeczników (EUMASS)

– przedstawiciel ZUS został wybrany na
wiceprzewodniczącego EUMASS. ZUS był

reprezentowany na trzech spotkaniach stowarzyszenia. Jedno odbyło się w Warszawie
i poświęcone było roli odpowiedniej komunikacji między lekarzem i pacjentem w medycynie ubezpieczeniowej, e-zwolnieniom
w Polsce, metodom stosowanym do oceny
stopnia uszkodzenia ciała w ubezpieczeniach osobowych oraz znaczeniu poprawy
umiejętności komunikacji interpersonalnej
personelu medycznego dla minimalizowania
roszczeń medycznych.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy

–	ZUS jest uczestnikiem Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego
EU-OSHA istniejącej przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy
–	Zakład współpracuje też z ekspertami zajmującymi się kwestiami zabezpieczenia
społecznego z różnych instytucji publicznych i prywatnych (naukowych) w wielu
krajach świata
W kwietniu w Warszawie odbyły się konsultacje z Funduszem Emerytalno-Rentowym
Federacji Rosyjskiej (FERR) na temat elektronicznych zwolnień lekarskich, automatycznego systemu rozliczania składek, sposobu
przechowywania danych oraz Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.
W maju 2016 roku w Wilnie podpisano
protokół o współpracy pomiędzy Zakładem
a Państwowym Funduszem Ubezpieczeń
Społecznych Litwy (SODRA). W ciągu roku
kilka razy rozmawiano na temat zmian w polskim i litewskim systemie zabezpieczenia społecznego, strategii komunikacji oraz realizacji
rozporządzenia unijnego o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
We wrześniu 2016 roku w Warszawie
i w Legnicy odbyło się spotkanie z Węgierską Centralną Administracją Ubezpieczenia
Emertytalnego (ONYF) poświęcone wymianie

doświadczeń dotyczących przechowywania
dokumentacji.
W październiku w Warszawie odbyło się
spotkanie z ekspertami Narodowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych Bułgarii (NSII) na
temat elektronicznej wymiany danych, współpracy obu instytucji z administracją publiczną
i instytucjami finansowymi oraz pracodawcami.
Ponadto Zakład gościł delegacje zagraniczne z Finlandii, Indonezji (przedstawiciele ambasady), Mołdawii (delegacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Republiki Mołdawskiej),
Włoch (przedstawiciele Włoskiego Instytutu
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
– INAIL) oraz Czech (przedstawiciele parlamentu czeskiego).

Spotkania z instytucjami
za granicą

Przedstawiciele ZUS spotykali się z przedstawicielami zagranicznych instytucji łącznikowych (czyli takich, które koordynują kwestie
zabezpieczenia społecznego dla osób z innych państw w swoim w kraju), by omówić:
	
doświadczenia z realizacji wniosków emerytalno-rentowych – z niemiecką instytucją łącznikową DRV Bund (Deutsche Rentenversicherung Bund);
	
współpracę elektronicznej wymiany danych o zgonach emerytów i rencistów
– z czeską instytucją łącznikową CSSZ
(Czech Social Security Administration)
i włoską instytucją łącznikową INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);
	
współpracę dotyczącą świadczeń długo- i krótkoterminowych, orzekania o niezdolności do pracy oraz wymiany danych
o zgonach emerytów i rencistów – z brytyjską instytucją łącznikową Department
for Work and Pensions;
	
współpracę na temat realizacji postanowień polsko-kanadyjskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym – z kanadyjską instytucją łącznikową Service Canada (S.C.).
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X. R
 ok 2016
w kalejdoskopie
2016 rok był znaczący dla Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzono
nowe standardy komunikacji z klientami,
uproszczono wewnętrzne procedury.
Zakończono prace nad nową stroną
internetową. Zmienił się również zarząd ZUS,
a potem kierownictwo oddziałów. Zakład
przygotował też szczegółową analizę systemu
emerytalno-rentowego w Polsce w ramach
rządowego „Przeglądu emerytalnego 2016
– Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.
ZUS jest obecny w życiu każdego obywatela ze względu na materię ubezpieczeniową.
Dlatego sposób zorganizowania instytucji
ma poprawiać efektywność funkcjonowania
organizacji, ale też wpływa na standard życia społecznego w Polsce. Usprawnienia wewnątrzorganizacyjne zmniejszają obciążenia
biurokratyczne firm oraz podnoszą poczucie
bezpieczeństwa socjalnego świadczeniobiorców. Dlatego ważne jest, by procesy, które
mają miejsce w ZUS, były proste w sensie
organizacyjnym, zrozumiałe komunikacyjnie
i skuteczne.
By spełnić ten wymóg, ZUS realizuje założenia zapisane w strategii rozwoju na lata
2016–2020. Przyjęto w niej, iż wizją ZUS
jest osiągnięcie statusu innowacyjnej instytucji zaufania społecznego. A misja ZUS to:
„sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa klientów, realizowana na podstawie przepisów
prawa, zasad racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami finansowymi, wyko-
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rzystująca nowoczesne technologie i potencjał pracowników” .
Za wszystkie swe działania Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2016 roku otrzymał
kolejną nagrodę Najwyższa Jakość QI. Została przyznana w kategorii QI Order za System
Zarządzania Jakością wprowadzony w salach
obsługi klientów. Wyróżnienie potwierdza, że
ZUS gwarantuje swoim klientom obsługę na
najwyższym poziomie. Zakład został uhonorowany także nagrodą specjalną – Perłą Jakości.
Jest przyznawana, gdy firma/instytucja kolejno
trzykrotnie zdobędzie wyróżnienie. ZUS spełnia ten wymóg. W 2014 roku Zakład otrzymał
wyróżnienie Quality International – Srebrne
Godło w kategorii QI Product – produkt najwyższej jakości za Platformę Usług Elektronicznych, a w 2015 roku został wyróżniony
Złotym Godłem Quality International 2015
QI Services – usługi najwyższej jakości – za
opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi klientów.

Działania wewnętrzne

W zeszłym roku uproszczono i zmniejszono
liczbę procedur opisujących odpowiedzialność
pracowników i zakres ich obowiązków. Opisano je w 15 głównych kategoriach, w których
zawiera się praca wszystkich 46 tys. osób zatrudnionych w ZUS.
Wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje, ale też
w kursach dotyczących usprawnienia komunikacji z klientami oraz wewnątrz instytucji.
Uporządkowano także procedury związane z zamówieniami publicznymi, szczególną
uwagę zwrócono na zakupy dotyczące IT.
W 2016 roku we wszystkich oddziałach
ZUS zorganizowano konkursy na stanowiska dyrektorów. W trzyetapowym konkursie
oceniana była m.in. wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, doświadczenie i kompetencje kierownicze. W 19 oddziałach wygrali dotychczasowi dyrektorzy, w kolejnych
17 pracownicy ZUS. Siedmioma oddziałami
kierują osoby, które do tej pory nie pracowały w Zakładzie.

Działania zewnętrzne

ZUS od kilku lat zmienia sposób komunikowania się z klientami i poprawia jakość ich obsługi.
W zeszłym roku na szeroką skalę wprowadzono uproszczony język decyzji i dokumentów.
Kontynuowano dobre standardy współpracy z płatnikami składek w tym współdziałanie doradców płatników strategicznych
z największymi przedsiębiorcami. Dodatkowo
stworzono możliwość kooperacji pracodawców z konsultantami do spraw ulg i umorzeń.
Przeprowadzono kilkadziesiąt audytów, podczas których sprawdzono, w jakim stopniu
poszczególne departamenty i placówki terenowe działają zgodnie ze standardami jakości
obsługi klientów. Uruchomiono nową stronę
internetową www.zus.pl, a na niej między
innymi katalog i karty usług świadczeń długoterminowych (o 80 najpopularniejszych
usługach). To bardziej przystępna forma przekazywania informacji z zakresu emerytur
i rent. Ma pomóc klientom dowiedzieć się, jak
krok po kroku załatwić swoją sprawę w ZUS.

Ubezpieczeni uzyskują informacje o usługach
oraz świadczeniach emerytalno-rentowych,
o jakie mogą się ubiegać w ZUS.
Strona internetowa Zakładu jest jedną
z największych witryn publicznych w Polsce.
Składa się z około 1,5 tys. podstron. W nowym portalu uproszczone zostało nazewnictwo poszczególnych kategorii klientów ZUS.
Zostali oni przyporządkowani do jednej
z czterech grup: pracujący (poprzednio ubezpieczeni), firmy (poprzednio płatnicy), świadczenia (poprzednio świadczeniobiorcy), lekarze. W jednym miejscu umieszczone zostały
wszystkie formularze, pogrupowane na kate-

Za wszystkie swe działania
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w 2016 roku
otrzymał kolejną nagrodę
Najwyższa Jakość QI. Została
przyznana w kategorii QI
Order za System Zarządzania
Jakością wprowadzony
w salach obsługi klientów
gorie spraw, takie jak: emerytury, renty, zasiłki, formularze dla przedsiębiorców czy pracujących. Ponadto strona zawiera intuicyjną
nawigację i czytelną ikonografię. Co ważne,
nowy portal to także połączenie wszystkich
zbiorów informacji ZUS rozproszonych dotychczas na różnych podstronach. Ponadto zintegrowano serwis informacyjny zus.pl
z serwisem transakcyjnym pue.zus.pl (Platforma Usług Elektronicznych). Nowy portal
ZUS jest także dostosowany do wymogów
WCAG 2.0, czyli standardu umożliwiającego
osobom niedosłyszącym oraz niedowidzącym
korzystanie z serwisu. Przy tworzeniu serwisu
Zakład współpracował z Fundacją Integracja,
która zajmuje się m.in. dostosowaniem stron
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ZARZĄD ZUS:
1	
prof. Gertruda Uścińska,

3

Antoni Kolek,
6	
dyrektor gabinetu prezesa

członek Zarządu ZUS
3	
Marcin Wojewódka,
członek Zarządu ZUS
4	
Paweł Jaroszek,
członek Zarządu ZUS
5	
Michał Możdżonek,
członek Zarządu ZUS
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2

12 Jarosław Socha, Radom
13 Antoni Malaka, Opole
14 Ewa Skąpska-Wilk, Tarnów

prezes ZUS
2	
Dorota Bieniasz,

1

DYREKTORZY ODDZIAŁÓW ZUS

15 Karina Podlaszewska, Elbląg

7 Beata Dyko, Wałbrzych

16 Zbigniew Wasąg, Biłgoraj

Ewa Papiewska-Borkowska,
8	

17 Marek Magiera, Bielsko-Biała

Rzeszów
9 Janusz Woźniak, Częstochowa
10	Małgorzata Zdrodowska,
Warszawa I
11 Beata Pawińska-Wiak, Płock

18 Piotr Waszak, Lublin
19	Jolanta Malińska,
Tomaszów Mazowiecki
20 Marek Paczuski, Siedlce
21 Dobrochna Bubnowska, Poznań I

25

31

27
26

35

38

32

46

42

39

47

36

28
33

24

44

40

34

4

45

41

29

48

30

43
37

22 Krzysztof Saczka, Nowy Sącz
23	Dariusz Obiegło,

30 Krzysztof Jędrzejewski, Łódź II
31 Tomasz Klaman, Słupsk

41	Jakub Lewandowski,
Warszawa III

32 Zbigniew Zalewski, Szczecin

42 Paweł Kaleta, Kielce

24 Jerzy Kraszewski, Białystok

33 Romana Mierzejewska, Łódź I

43	Mariusz Jaroniewski,

25 Cyprian Surma, Rybnik

34 Aneta Pawłowska, Gdańsk

26	Małgorzata Książek-Grelewicz,

35 Bronisław Pierzynowski, Toruń

Gorzów Wielkopolski

Sosnowiec

36 Ewa Brożek, Zabrze

Bydgoszcz
44 D
 onata Szopińska-Frąszczak,
Ostrów Wielkopolski

27 Roman Śniedziewski, Wrocław

37 Piotr Burtowski, Zielona Góra

45 Marcin Kopeć, Kraków

28 Helena Fuśnik, Chorzów

38 Marek Pogonowski, Koszalin

46 Mirosław Drjański, Poznań II

29	Grażyna Szczesna,

39 Mirosław Bujnowski, Olsztyn

47 Jerzy Ulewski, Legnica

40 Jerzy Sawicz, Piła

48 Marta Pieczka, Chrzanów

Warszawa II
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internetowych do standardów WCAG oraz
nadzorem nad utrzymaniem tego standardu.
To ważne, bo w Polsce jest ok. 5 mln osób
z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
W 2016 roku ZUS opublikował 287 pozycji wydawniczych w nakładzie 2,6 mln egz.
Między innymi w ten sposób wypełnia swoje
ustawowe zadanie, jakim jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.
Informacje są zmieniane zgodnie z zasadami prostego języka (ang. plain language).
Jest to standard języka przyjaznego obywatelowi. Dzięki temu wydawnictwa ZUS stają
się bardziej zrozumiałe dla każdego odbiorcy.
Potwierdzają to badania satysfakcji klienta,
w których wydawnictwa są coraz lepiej oceniane przez respondentów.
Od 1 stycznia 2016 roku na portalu PUE
została wprowadzona możliwość wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego
(e-ZLA) dla lekarzy posiadających profil na
PUE lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. Uzupełniono PUE o nowe usługi
dotyczące przekazywania składki do ZUS,
informacje o stanie konta ubezpieczonego
i przewidywanej wysokości jego emerytury.
Na portalu PUE została również udostępniona usługa zakładania profilu oraz logowania
z wykorzystaniem bankowości elektronicznej
dla klientów banków, z którymi ZUS zawarł
stosowne porozumienie. Aktualnie dotyczy
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to klientów PKO Banku Polskiego (iPKO, Inteligo), BOŚ Banku, Banku Millennium, banku
Citi Handlowy, Alior Banku.
Ponadto ZUS aktywnie wspiera realizację
projektów zwiększających dostęp do e-usług
świadczonych przez administrację. Od kwietnia ubiegłego roku za pośrednictwem portalu
Platformy Usług Elektronicznych ZUS możliwe jest złożenie wniosku w ramach programu
Rodzina 500+.
ZUS zaczął wykorzystywać wiedzę ekspercką swoich pracowników w ramach
współpracy z uczelniami i naukowcami. Dodatkowo Zakład był odpowiedzialny za przeprowadzenie rządowego „Przeglądu emerytalnego 2016 – Bezpieczeństwo dzięki
odpowiedzialności”. W całym kraju odbyło
się 27 debat naukowych. Przedstawiono na
nich ponad 100 wystąpień i artykułów. Wyniki dyskusji i konsultacji społecznych zostały
przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie opracowana została „biała księga” z rekomendacjami
i planem wprowadzania niezbędnych zmian
do systemu emerytalnego.
Jak wynika z badań CBOS przeprowadzonych we wrześniu 2016 roku, opinia klientów o ZUS się poprawiła. W ciągu pół roku
o 5 pkt proc. wzrosło zadowolenie z funkcjonowania instytucji (do 39 proc.), co jest najwyższym wynikiem od 2011 roku.

Wizja ZUS
Wizją Zakładu jest osiągnięcie statusu innowacyjnej instytucji zaufania społecznego.

Misja ZUS
Sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa klientów realizowana na podstawie przepisów
prawa, zasad racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami finansowymi,
wykorzystująca nowoczesne technologie i potencjał pracowników.
źródło: „Strategia ZUS 2016-2020”
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01-748 Warszawa
www.zus.pl

