
 Platf orma Usług Elektronicznych: www.zus.pl
 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

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
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Platf orma Usług Elektronicznych: www.zus.pl 
PUE to nowoczesna i wygodna forma kontaktu z ZUS, 
dzięki której zrealizujesz większość spraw związanych 
z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – 
przez internet. W ten sposób możesz sprawdzić swoje 
dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, 
przesyłać dokumenty, śledzić stan swoich spraw, a także 
rezerwować wizyty w naszej placówce.

Skład: Poligrafi a ZUS w Warszawie. Zam. 739/18

KIEDY PRZELICZAMY ŚWIADCZENIE 

LUB KAPITAŁ POCZĄTKOWY

z uwzględnieniem 
wynagrodzenia minimalnego

www.zus.pl – Twój przewodnik po ubezpieczeniach 
społecznych

Na naszej stronie internetowej skorzystasz z aktualnych 
informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

W dziale „Biblioteka ZUS” znajdziesz również wiele 
przydatnych publikacji z zakresu ubezpieczeń 
społecznych: 
• ulotki, 
• poradniki, 
• informatory, 
• książki, 
•  kwartalnik naukowy „Ubezpieczenia Społeczne. 

Teoria i praktyka”. 

W dziale „O ZUS” zamieszczamy także kalendarium 
bezpłatnych szkoleń organizowanych przez nas dla 
płatników składek: www.zus.pl/o-zus/kalendarium.



Pobierasz emeryturę lub rentę albo masz ustalony 
kapitał początkowy? Nie masz dokumentów, które 
potwierdzają Twoje zarobki za część okresów 
pracy, i dlatego nie wliczyliśmy tych zarobków 
do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia? 
Sprawdź, czy możesz ponownie przeliczyć 
emeryturę, rentę lub kapitał początkowy 
z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego.

Do podstawy, od której ustalamy wysokość 
Twojego świadczenia lub kapitału początkowego 
(tzw. podstawy wymiaru świadczenia), wliczamy 
okresy ubezpieczenia potwierdzone dokumentami, 
które złożyłeś wraz z wnioskiem o emeryturę, 
rentę lub obliczenie kapitału początkowego. 
Gdy uwzględniliśmy dany okres Twojej pracy do 
ustalenia podstawy wymiaru, ale nie dostarczyłeś 
nam dokumentów potwierdzających Twoje 
zarobki z tego okresu, przyjęliśmy za ten okres 
wynagrodzenie równe zeru. 

KIEDY MOŻESZ ZGŁOSIĆ WNIOSEK 
O PRZELICZENIE WYSOKOŚCI 
ŚWIADCZENIA
Jeżeli przy składaniu wniosku o obliczenie 
wysokości emerytury, renty lub kapitału 
początkowego nie mogłeś udokumentować 
zarobków z okresu pozostawania w stosunku 
pracy, który uwzględniliśmy do ustalenia podstawy 
wymiaru, dlatego że:

 – Twój zakład pracy został zlikwidowany, 
 – nie możesz odnaleźć archiwum, które 
przechowuje dokumentację płacową Twojego 
zakładu pracy,

 – dokumentacja kadrowo-płacowa z tego okresu 
została zniszczona,

możesz złożyć wniosek o przeliczenie wysokości 
świadczenia lub kapitału początkowego.

Jeśli złożysz do nas wniosek, sprawdzimy, czy 
w Twoim przypadku możemy przyjąć minimalne 
wynagrodzenie pracowników za dany okres oraz 
czy możemy ponownie ustalić wysokość Twojego 
świadczenia lub kapitału początkowego.

WEDŁUG JAKICH ZASAD 
MOŻEMY PRZYJĄĆ MINIMALNE 
WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW
Minimalne wynagrodzenie za okresy, za które 
nie masz dokumentów potwierdzających Twoje 
zarobki, ustalimy proporcjonalnie do okresu 
oraz wymiaru pozostawania w stosunku pracy. 
Przykładowo, jeśli pracowałeś na pół etatu, 
wówczas uwzględnimy Ci odpowiednio do Twojego 
czasu pracy – połowę obowiązującego wówczas 
minimalnego wynagrodzenia.

w w w . z u s . p l

O przeliczeniu świadczenia lub kapitału 
początkowego poinformujemy Cię w decyzji. Na 
jej wydanie mamy 60 dni od wyjaśnienia ostatniej 
okoliczności niezbędnej do jej wydania.
Świadczenie przeliczymy od miesiąca, w którym 
zgłosisz wniosek. 

JAK ZGŁOSIĆ WNIOSEK
Możesz skorzystać z naszego formularza 
o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-
-rentowego ERPO. Jeżeli chcesz ponownie ustalić 
kapitał początkowy, skorzystaj z wniosku EKP.
Formularze znajdziesz w naszych placówkach i na 
naszej stronie internetowej www.zus.pl.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez 
pełnomocnika w każdej naszej placówce. Możesz 
go także przesłać pocztą lub elektronicznie przez 
Platf ormę Usług Elektronicznych ZUS 
na www.zus.pl. 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
Masz pytania związane ze swoją sprawą lub 
wątpliwości dotyczące Twojego świadczenia? 
Odwiedź naszą najbliższą placówkę albo skontaktuj 
się z naszym Centrum Obsługi Telefonicznej. 
Konsultanci są dostępni od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.00–18.00 pod numerem 
telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia 
według Twojej umowy z operatorem) 
lub elektronicznie za pośrednictwem Platf ormy 
Usług Elektronicznych, e-maila: cot@zus.pl lub 
Skype’a: zus_centrum_obslugi_tel.
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