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Emerytura – Twoja
przyszjoঋࣀ w Twoich
r<kach

ZUS i FUS
to nie to samo

Im dÊu×ej bÇdziesz pracowaÅ ibim wiÇcej
odÊo×ysz skÊadek, tym wy×szÃ otrzymasz
emeryturÇ.

SkÊadki na ubezpieczenia spoÊeczne traĆajÃ do Funduszu UbezpieczeÌ SpoÊecznych
(FUS). ZUS jedynie obsÊuguje ten fundusz
ib zarzÃdza jego Ðrodkami, m.in. zapisuje
skÊadki na indywidualnych kontach ibdba
obterminowÃ wypÊatÇ emerytur, rent, zasiÊków ibinnych ÐwiadczeÌ.

>>> czytaj więcej na s. 2

OFE.
Co warto o nim wiedzieࣀ?
Gdy rozpoczynasz pierwszÃ pracÇ ibzaczynasz odkÊadaÅ swoje pierwsze skÊadki emerytalne, powinieneÐ zdecydowaÅ,
czy ich czÇÐÅ bÇdzie traĆaÅ do otwartego
funduszu emerytalnego (OFE).
>>> czytaj więcej na s. 3

Kto mo৵e skorzystaࣀ
z ulgi na start
i preferencyjnych skjadek
JeÐli rozpoczynasz dziaÊalnoÐÅ gospodarczÃ,
mo×esz przez 6 miesiÇcy nie pÊaciÅ skÊadek na
ubezpieczenia spoÊeczne, abnastÇpnie przez
2blata pÊaciÅ ni×sze skÊadki.
Warunki
Mo৹esz skorzystaࣗ z ulgi na start, czyli
przez 6 miesiõcy kalendarzowych nie pĚaciࣗ
skĚadek na ubezpieczenia spoĚeczne, jeঔli
speĚniasz oba nastõpujíce warunki:
q podejmujesz dziaĚalnoঔࣗ gospodarczí po
raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiícach kalendarzowych od
ostatniego jej zawieszenia lub zakoक़czenia,
q nie wykonujesz dla byĚego pracodawcy
tego, co robiĚeঔ dla niego jako pracownik
w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym.
Skutki
Jeঔli korzystasz z ulgi na start, nie masz
ubezpieczeक़ spoĚecznych. Dlatego gdy
w tym czasie zachorujesz, bõdziesz opiekowaࣗ siõ chorym czĚonkiem rodziny albo

Czõsto sĚyszymy, ৹e opĚacamy skĚadki na
ZUS. Nie jest to jednak prawda. Trzeba odró৹niࣗ ZUS od FUS. Choࣗ skróty te ró৹ni
tylko jedna litera, oznaczají one zupeĚnie co
innego. Ten pierwszy zna wiõkszoঔࣗ z nas –
to ZakĚad Ubezpieczeक़ SpoĚecznych. Natomiast ju৹ zdecydowanie mniej osób wie
cokolwiek o Funduszu Ubezpieczeक़ SpoĚecznych.
Mówiíc w bardzo du৹ym uproszczeniu,
FUS to skarbonka, do której wpĚywají co

urodzi Ci siõ dziecko, nie otrzymasz ৹adnych
ঔwiadczeक़ z ubezpieczenia chorobowego:
q zasiĚku chorobowego,
q ঔwiadczenia rehabilitacyjnego,
q zasiĚku macierzyक़skiego,
q zasiĚku opiekuक़czego.
W okresie ulgi na start nie bõdziesz mieࣗ
tak৹e prawa do ঔwiadczeक़ w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

miesiíc skĚadki od wynagrodzeक़ czy przychodów i z której wypĚacane sí ঔwiadczenia. Ta ogromna skarbonka dzieli siõ na kilka
mniejszych. I tak emerytury )nansuje siõ
z funduszu emerytalnego, renty – z rentowego, a ঔwiadczenia w razie choroby i macierzyक़stwa – z chorobowego. Jeঔli komuঔ
zdarzy siõ wypadek przy pracy lub choroba
zawodowa, to przysĚugují mu ঔwiadczenia
z funduszu wypadkowego.
FUS jest obsĚugiwany przez ZakĚad
Ubezpieczeक़ SpoĚecznych. Oznacza to,
৹e ZUS pobiera skĚadki i wypĚaca ঔwiadczenia. Nie prowadzi przy tym wĚasnej
polityki )nansowej – realizuje tylko przepisy. Nie ustala samodzielnie wysokoঔci
skĚadek czy ঔwiadczeक़, bo o tym decyduje
parlament.
ZUS i FUS to dwa odrõbne byty. Ta rozdzielnoঔࣗ gwarantuje, ৹e ani jedna zĚotówka ze skĚadek nie wpĚywa na konto ZakĚadu Ubezpieczeक़ SpoĚecznych. ZUS zapisuje
skrupulatnie ka৹dí skĚadkõ na indywidualnych kontach osób ubezpieczonych. Nie
ma zatem mo৹liwoঔci, by jakiekolwiek wydatki ZUS pomniejszaĚy ঔwiadczenia wypĚacane obecnie lub w przyszĚoঔci. ZUS
otrzymuje wynagrodzenie za obsĚugõ FUS
i milionów klientów. Jest to tzw. odpis,
którego wysokoঔࣗ co roku ustalají sejm
i senat, a pochodzi on z bud৹etu paक़stwa.

(zasiĚku chorobowego, ঔwiadczenia rehabilitacyjnego).
Okresu, w którym nie bõdziesz opĚacaࣗ
skĚadek na ubezpieczenie emerytalne, nie
uwzglõdnimy te৹, gdy bõdziemy ustalaࣗ
Twoje prawo do emerytury, ani nie podwy৹szy on jej wysokoঔci.
Czas, w którym korzystasz z ulgi na start,
nie bõdzie siõ liczyĚ, gdy bõdziemy ustalaࣗ
prawo do renty z tytuĚu niezdolnoঔci do
pracy i jej wysokoঔࣗ.
Po uldze na start
preferencyjne skÊadki
Gdy wykorzystasz 6 miesiõcy ulgi na start
lub wczeঔniej z niej zrezygnujesz, bõdziesz
mógĚ opĚacaࣗ preferencyjne skĚadki. Mo৹esz te৹ opĚacaࣗ preferencyjne skĚadki od
razu po rozpoczõciu dziaĚalnoঔci.
Preferencyjne skĚadki bõdziesz opĚacaࣗ,
jeঔli speĚnisz oba nastõpujíce warunki:
q nie prowadziĚeঔ pozarolniczej dziaĚalnoঔci w ostatnich 60 miesiícach kalendarzowych przed rozpoczõciem dziaĚalnoঔci gospodarczej (nie wlicza siõ w to
okres, gdy korzystaĚeঔ z ulgi na start),
q nie wykonujesz dla byĚego pracodawcy
tego, co robiĚeঔ dla niego jako pracownik
w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym.
>>> ciąg dalszy na s. 2

Z U S D L A S T U D E N TA
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Dowiesz się z niego o sprawach z zakresu
ubezpieczeń społecznych, które mogą Cię dotyczyć.

Czy wierzysz, że pewnego dnia obudzisz się w świecie, w którym
nie będzie starości ani chorób?
Mało prawdopodobne, prawda?
W Polsce żyje około 38 mln ludzi.
Obecnie obsługujemy prawie 30 mln klientów.
Dlatego jesteśmy jednym z największych pracodawców na polskim rynku
pracy.
W ubiegłym roku w ZUS pracowały 45

392 osoby.

A Ty jakie masz plany na przyszłość?
W naszej instytucji pracują nie tylko osoby, które skończyły administrację
i prawo. Zatrudniamy również lekarzy, filologów, informatyków, inżynierów,
ekonomistów, pedagogów i wiele innych osób z różnym wykształceniem.
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Możesz u nas odbyć:
t bezpłatne praktyki,
t płatny staż.
Bezpłatne praktyki:
t mogą odbywać się na podstawie umowy między ZUS a szkołą
lub uczelnią, gdy szkoła lub uczelnia kieruje Cię do odbycia
praktyk (harmonogram i program praktyk ZUS ustala ze szkołą lub
uczelnią);
t mogą odbywać się na podstawie umowy między ZUS a Tobą,
gdy sam zgłaszasz się do nas, aby rozpocząć praktyki.
Takie praktyki mogą trwać od 3 tygodni (120 godzin) do 3 miesięcy (480 godzin).
Płatny staż:
t odbywa się na podstawie umowy między Tobą a ZUS.

Staż trwa od 3 tygodni (120 godzin) do 3 miesięcy (480 godzin).

Kogo szukamy
Możesz zostać naszym praktykantem lub stażystą, jeśli ukończyłeś
przynajmniej gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
i w dniu rozpoczęcia praktyk lub stażu nie będziesz miał
skończonych 30 lat.
Zachęcamy też studentów II–V roku i absolwentów uczelni wyższych,
którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, aby nadsyłali formularze
aplikacyjne, CV i listy motywacyjne.
Najczęściej praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywają u nas studenci
kierunków społecznych (polityka społeczna, ekonomia, zarządzanie,
administracja), humanistycznych (prawo), ścisłych (finanse, rachunkowość,
ekonometria, informatyka) lub pokrewnych.
Nie ograniczamy się jednak do wymienionych specjalizacji.
Rozważymy każde zgłoszenie.
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Praktyki – od czego zacząć
1. Wypełnij formularz aplikacyjny i prześlij do nas lub doręcz do naszej
dowolnej placówki.
Formularz możesz pobrać ze strony: www.zus.pl, z zakładki [Praca w ZUS] >
[Praktyki i staże].

=DáąF]QLNQUGR3URFHGXU\-
Ä3URZDG]HQLHSUDNW\NVWXGHQFNLFKLXF]QLRZVNLFK´

FORMULARZ APLIKACYJNY
'27<&=Ą&<678'(1&.,(-8&=1,2:6.,(-35$.7<.,=$:2'2:(-
:=$.à$'=,(8%(=3,(&=(ē632à(&=1<&+
Preferowane komórki
organizacyjne, w których
PLDáDE\VLĊRGE\ZDüSUDNW\ND

=QDMRPRĞüMĊ]\NyZREF\FK
inne
'27<&+&=$635=(%<7(35$.7<.,
Data

1.
2.

RG
dd-mm-rrr

GR
dd-mm-rrr

dd-mm-rrr

dd-mm-rrr

Firma

=DNUHVRERZLą]NyZ

3.
'$1(262%2:(
8]DVDGQLHQLHXELHJDQLDVLĊRSUDNW\NĊZ=DNáDG]LH8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FK" PD[
]QDNyZ

,PLĊL1D]ZLVNR
'DWDXURG]HQLD
AGUHV]DPLHV]NDQLD
Nr telefonu
DGUHVH-mailowy
:<.6=7$à&(1,(
1D]ZDLDGUHVXF]HOQLV]NRá\
.LHUXQHNVWXGLyZSURILOV]NRá\
5RNVHPHVWUQDXNL
'DWDUR]SRF]ĊFLDVWXGLyZV]NRá\
'DWD]DNRĔF]HQLDVWXGLyZV]NRá\
OXESODQRZDQDGDWD
6SHFMDOL]DFMD
3URSRQRZDQ\RNUHVRGE\ZDQLD
SUDNW\NL


1LQLHMV]\P ZQLRVNXMĊ R SU]\MĊFLH PQLH QD SUDNW\NĊ Z =DNáDG]LH 8EH]SLHF]HĔ 6SRáHF]Q\FK
=RERZLą]XMĊ VLĊ VWDUDQQLH Z\NRQ\ZDü SRZLHU]RQą PL SUDFĊ SU]HVWU]HJDü RERZLą]XMąFHJR
Z=DNáDG]LH SRU]ąGNX RUD] Z\NRQ\ZDü ]DOHFHQLD RSLHNXQD SUDNW\NL :\UDĪDP ]JRGĊ QD
SU]HWZDU]DQLHPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FKGRFHOyZ]ZLą]DQ\FK]RGE\FLHPSUDNW\NL





0LHMVFRZRĞüLGDWD3RGSLV

.856<6=.2/(1,$
Data
RG
dd-mm-rrr

GR
dd-mm-rrr

dd-mm-rrr

dd-mm-rrr

)LUPDRUJDQL]XMąFD

6NLHURZDQLHGRNRPyUNLRUJDQL]DF\MQHM
:\]QDF]HQLHRNUHVXSUDNW\NL

=1$-202ĝû$3/,.$&-,352*5$0Ï:
Nazwa
Ms Word
Ms Excel
MS Power Point

Temat

6WRSLHĔ=QDMRPRĞFL

$NFHSWDFMDNLHUXMąFHJRNRPyUNą
RUJDQL]DF\MQą
:\]QDF]HQLHRSLHNXQDSUDNW\NL
$NFHSWDFMD'\UHNWRUD'HSDUWDPHQWX6SUDZ
3UDFRZQLF]\FKG\UHNWRUDRGG]LDáX
Z\SHáQLD=DNáDG8EH]SLHF]HĔ6SRáHF]Q\FK

2. Kiedy otrzymamy Twój formularz, sprawdzimy, czy możesz odbyć
praktyki w jednej z komórek, które wybrałeś (niektóre cieszą się większą
popularnością niż inne).
Skontaktujemy się z Tobą i powiemy Ci dokładnie, co jeszcze musisz zrobić,
żeby odbyć u nas praktyki.
Na koniec praktyk otrzymasz zaświadczenie o odbyciu praktyk.

WAŻNE!
Jeśli zdecydujesz się odbyć praktyki, musisz w czasie ich trwania mieć ważną
polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
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Staż – od czego zacząć
1. Wejdź na stronę www.zus.pl w zakładki [Praca w ZUS] > [Praktyki i staże] >
[Ogłoszenia o stażach] i sprawdź, gdzie aktualnie możesz odbyć staż.
2. Wypełnij formularz aplikacyjny i prześlij go do nas lub doręcz do naszej
dowolnej placówki.
Formularz możesz pobrać ze strony www.zus.pl, z zakładki [Praca w ZUS] >
[Praktyki i staże].

ZaųČcznikNr4doTrybuprowadzeniapraktykistaǏy
wZakųadzieUbezpieczeŷSpoųecznych

FORMULARZAPLIKACYJNY
DOTYCZCYSTAUABSOLWENCKIEGO

Preferowanekomórki
organizacyjne,wktórychmiaųby
siħodbywađstaǏabsolwencki

1.
2.
3.


DANEOSOBOWE
ImiħiNazwisko

Dataurodzenia

PESEL

Adreszamieszkania

Nrtelefonu

adreseͲmailowy


WYKSZTABCENIE
Nazwaiadresuczelni/szkoųy

Kierunekstudiów/profilszkoųy

Rok/semestrnauki

Datarozpoczħciastudiów/szkoųy 
Datazakoŷczeniastudiów/szkoųy 
(lubplanowanadata)
Specjalizacja


KURSY,SZKOLENIA
Data
FirmaorganizujČca
Temat
od
do
ddͲmmͲrrr ddͲmmͲrrr 


ddͲmmͲrrr ddͲmmͲrrr 



ZNAJOMO_APLIKACJI/PROGRAMÓW
Nazwa
StopieŷZnajomoƑci
MsWord

MsExcel

MSPowerPoint

ZnajomoƑđjħzykówobcych 
inne


PROPONOWANYOKRESODBYWANIASTAUABSOLWENCKIEGO**



ZaųČcznikNr4doTrybuprowadzeniapraktykistaǏy
wZakųadzieUbezpieczeŷSpoųecznych


DOTYCHCZASPRZEBYTEPRAKTYKI/STAE
Data
Firma
ZakresobowiČzków
od
do
ddͲmmͲrrr
ddͲmmͲrrr



ddͲmmͲrrr
ddͲmmͲrrr



UzasadnienieubieganiasiħostaǏpųatnywZakųadzieUbezpieczeŷSpoųecznych?(max600
znaków)



NiniejszymwnioskujħoprzyjħciemnienastaǏabsolwenckiwZakųadzieUbezpieczeŷSpoųecznych.
ZobowiČzujħ siħ starannie wykonywađ powierzone mi czynnoƑci, przestrzegađ obowiČzujČcego
wZakųadzie Regulaminu pracy oraz wykonywađ zalecenia opiekuna. WyraǏam zgodħ na
przetwarzaniemoichdanychosobowychdocelówzwiČzanychzodbyciemstaǏuabsolwenckiego.




MiejscowoƑđidataPodpis


Skierowaniedokomórkiorganizacyjnej*
WyznaczenieokresustaǏuabsolwenckiego*
AkceptacjakierujČcegokomórkČ
organizacyjnČ*
Wyznaczenieopiekuna*






AkceptacjaDyrektoraDepartamentuSpraw
Pracowniczych/dyrektoraoddziaųu

*wypeųniaZakųadUbezpieczeŷSpoųecznych

** W przypadku staǏu absolwenckiego maksymalny okres trwania umowy wynosi 3 miesiČce.
ZawarciekolejnejumowypomiħdzyStaǏystČatymsamympodmiotemprzyjmujČcymnapraktykħ
jestmoǏliwetylkonaųČcznyokres3miesiħcy.

3. Skontaktujemy się z Tobą e-mailowo lub telefonicznie i potwierdzimy,
że przyjęliśmy Twoje zgłoszenie. Poinformujemy Cię również, czy możesz
odbyć płatny staż w jednej z komórek, które proponowałeś.
Jeśli będziesz mógł odbyć płatny staż, zaprosimy Cię na rozmowę
kwalifikacyjną. Jeśli jej wynik będzie pozytywny, poinformujemy Cię
o zgodzie na rozpoczęcie stażu.
4. Gdy załatwimy wszystkie formalności, a także ustalimy z Tobą program
i harmonogramu stażu, zaprosimy Cię do podpisania umowy. Udzielimy Ci
także wskazówek odnośnie do Twoich pierwszych dni stażu.
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Możemy również zorganizować na Twojej uczelni spotkanie lub wykład
i opowiedzieć, czym się zajmujemy i jak mogą wyglądać praktyki
dla studentów Twojego kierunku.
Ponadto za zgodą władz uczelni możemy poprowadzić wykład
ogólnouniwersytecki lub fakultet na temat ubezpieczeń społecznych.
Kontakt do osób, które zajmują się organizacją praktyk, staży i wykładów,
znajdziesz na stronie www.zus.pl w zakładce [Praca w ZUS] > [Praktyki
i staże].

Zdjęcia: okładka yanlew, s. 3 stokkete, s. 7 Jakub Jirsák – Fotolia.com
Skład i druk: Poligrafia ZUS w Warszawie. Nakł. 3500 egz. Zam. nr 679/19
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ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
r Platforma Usług Elektronicznych: www.zus.pl
r Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS:

– 22 560-16-00* dla tel. komórkowych i stacjonarnych
* koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

– Skype: zus_centrum_obslugi_tel
– e-mail: cot@zus.pl

