nr 2 (61) 2015

SPIS TREŚCI

t

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości kosztów reformy
emerytalnej w latach 2011–2014		

2

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniający komunikat w sprawie wysokości
kosztów reformy emerytalnej w latach 2011–2014		

2

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2014 r.		

2

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 2015 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń
lekarskich o czasowej niezdolności do pracy		

3

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu
albo zawieszaniu emerytur i rent		

3

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych, stosowanej
przy zawieszaniu renty socjalnej		

4

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2015 r.		

4

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2015 r.		

4

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych
z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego		

5

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie
za I kwartał 2015 r.		

5

t

AKTUALNE DANE

Aktualne wysokości świadczeń, wskaźniki, składki, odsetki		

t

6

DZIENNIK PRAWA

Nowe akty prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych		

13

WYKAZ ADRESÓW ODDZIAŁÓW ZUS		

16

t

KWIECIEŃ–CZERWIEC 2015

BIULETYN INFORMACYJNY ZUS

1

INFORMACJE I KOMUNIKATY

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011–2014
(M.P. poz. 354)
Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f inansach publicznych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1) ogłasza się, co
następuje:
1) koszty reformy emerytalnej w 2011 r. wyniosły
14 979 937 119,14 zł,
1

2) koszty reformy emerytalnej w 2012 r. wyniosły
7 964 524 767,96 zł,
3) koszty reformy emerytalnej w 2013 r. wyniosły
10 223 834 346,96 zł,
4) koszty reformy emerytalnej w 2014 r. wyniosły
4 084 915 358,47 zł.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626
i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
zmieniający komunikat w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011–2014
(M.P. poz. 399)
Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.1) ogłasza się, co następuje:
W komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 2015 r.
1

w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej
w latach 2011–2014 (M.P. poz. 354) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) koszty reformy emerytalnej w 2014 r. wyniosły 8 161 605 034,92 zł”.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626
i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

OBWIESZCZENIE
Ministra Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2014 r.
(M.P. poz. 442)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r.
1

2

2

poz. 1440 z późn. zm.2) ogłasza się, że wskaźnik
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za 2014 r. wynosi 102,06%.

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki
Społecznej (Dz.U. poz. 1260).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734, z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684
i 1682 oraz z 2015 r. poz. 552.
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INFORMACJA
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 14 maja 2015 r.
o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich
o czasowej niezdolności do pracy
Zgodnie z art. 55 ust. 6 ustaw y z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159) lekarze zobowiązani są do zawiadamiania terenowej
jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druSeria

Numery

ki zaświadczeń lekarskich, o każdym przypadku
zagubienia, zaginięcia lub kradzieży druków zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA).
Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia
druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:
Seria

od

do

BE

9600604

9600604

BG

2808857

BG

Numery
od

do

BK

5585869

5585875

2808857

BK

6392454

6392475

2808859

2808875

BK

7888101

7888200

BH

4822099

4822100

BK

8363362

8363375

BH

7756476

7756500

BK

8728551

8728575

BI

1253264

1253275

BK

9781076

9781125

BJ

2663753

2663753

BK

9781176

9781200

BJ

2663756

2663775

BL

5113676

5113750

BK

3542471

3542475

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ogłoszonego za I kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu
albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 430)
Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.1) ogłasza się,
że od dnia 1 czerwca 2015 r. kwota przychodu
odpowiadająca:
1

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2015 r. wynosi
2838,50 zł,
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2015 r. wynosi
5271,40 zł.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734, z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684
i 1682 oraz z 2015 r. poz. 552.
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KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2015 r.
ogłoszonego do celów emerytalnych, stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 431)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982
z późn. zm.1) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2015 r.
1

kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2838,50 zł.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1175 i 1682.

OBWIESZCZENIE
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2015 r.
(M.P. poz. 413)
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U. z 2014 r. poz. 159) ogłasza się, co następuje:

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2015 r.
wynosi 107,2%.

OBWIESZCZENIE
Ministra Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2015 r.
(M.P. poz. 546)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r.
1

4

poz. 748) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji
składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2015 r. wynosi 112,30%.

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki
Społecznej (Dz.U. poz. 1260).
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KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek
do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 557)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 i 689) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 lipca 2015 r.

do dnia 30 września 2015 r. wysokość odsetek
należnych z tytułu nieprzekazania w terminie
składek do otwartego funduszu emerytalnego
wynosi 4,51%.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne,
środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2015 r.
(M.P. poz. 556)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121
i 689) ogłasza się, że wskaźnik kwartalnej walo-
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ryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne,
środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie, za I kwartał 2015 r. wynosi
101,22%.
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AKTUALNE DANE

AKTUALNE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ,
WSKAŹNIKI, SKŁADKI, ODSETKI
DANE PODSTAWOWE
Minimalne
wynagrodzenie za pracę
Od 1 stycznia 2015 r.

1750,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej
W 2012 r.
W I kwartale 2013 r.
W II kwartale 2013 r.
W III kwartale 2013 r.
W IV kwartale 2013 r.
W 2013 r.
W I kwartale 2014 r.
W II kwartale 2014 r.
W III kwartale 2014 r.
W IV kwartale 2014 r.
W 2014 r.
W I kwartale 2015 r.

3521,67 zł
3740,05 zł
3612,51 zł
3651,72 zł
3823,32 zł
3650,06 zł
3895,31 zł
3739,97 zł
3781,14 zł
3942,67 zł
3783,46 zł
4054,89 zł

SKŁADKI
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych
Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia wynosi:
t ubezpieczenie emerytalne (od 1 stycznia 1999 r.)
– 19,52% podstawy wymiaru,
t ubezpieczenia rentowe:
od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2007 r. –
13,00% podstawy wymiaru,
od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. – 10,00%
podstawy wymiaru,
od 1 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2012 r. –
6,00% podstawy wymiaru,
od 1 lutego 2012 r. – 8,00% podstawy wymiaru,
t ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy
wymiaru,
t ubezpieczenie wypadkowe:

6
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od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2002 r. –
1,62% podstawy wymiaru,
od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r. –
od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru,
od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. –
od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru,
od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2009 r. –
od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru,
od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2012 r. –
od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru,
od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r. –
od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru,
od 1 kwietnia 2015 r. –
od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru.
Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1 kwietnia 2006 r., stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe
dla płatników składek, którzy byli zobowiązani
i przekazali informację ZUS IWA za 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe, jest ustalana przez Zakład.
O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.
t Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy wymiaru.
t Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r.
wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
t Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r. wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Minimalna podstawa wymiaru i wysokość
składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy
I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnych, które:
— nie prowadzą lub w okresie ostatnich
60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej
działalności,
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— nie wykonują działalności gospodarczej na
rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności
gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzow ym w ykony wały
w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące
w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2015 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 525 zł
(30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które
w 2015 r. wynosi 1750 zł).
W 2015 r. składka na ubezpieczenia społeczne
wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:
— 102,48 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne,
— 42,00 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe,
— 12,86 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe,
— do 31 marca 2015 r. – 10,13 zł (tj. 1,93%) na
ubezpieczenie wypadkowe, przy założeniu, że
osoba prowadząca pozarolniczą działalność
zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie
więcej niż 9 osób,
— od 1 kwietnia 2015 r. – 9,45 zł (tj. 1,80%) na
ubezpieczenie wypadkowe, przy założeniu,
że osoba prowadząca pozarolniczą działalność
zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie
więcej niż 9 osób.
II. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą to:
— osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub
innych przepisów szczególnych niewymienione w punkcie I,
— twórcy i artyści,
— osoby prowadzące działalność w zakresie
wolnego zawodu w rozumieniu przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego
zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych,
— wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
— osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przed-

KWIECIEŃ–CZERWIEC 2015

szkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
— osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne tych osób w 2015 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej
podstawy wymiaru składek, ogłoszonego za dany
rok kalendarzowy w trybie art. 19 ust. 10 ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych; w 2015 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne
wynosi 3959 zł – M.P. z 2014 r. poz. 1137).
W 2015 r. składka na ubezpieczenia społeczne
wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:
— 463,68 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne,
— 190,03 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe,
— 58,20 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe,
— do 31 marca 2015 r. – 45,85 zł (tj. 1,93%) na
ubezpieczenie wypadkowe przy założeniu, że
osoba prowadząca pozarolniczą działalność
zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie
więcej niż 9 osób,
— od 1 kwietnia 2015 r. – 42,76 zł na ubezpieczenie
wypadkowe przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.
t Podstawa wymiaru składek na dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe dla osób wymienionych w punktach I i II w 2015 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9897,50 zł (tj. 250%
prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w 2015 r.).
t Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne dla osób wymienionych w punktach I i II w 2015 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3104,57 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 r., włącznie z wypłatami z zysku).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r.
nie może być niższa niż 279,41 zł (tj. 9% podstawy
wymiaru).
t Składka na Fundusz Pracy w 2015 r. nie może
być niższa niż 58,20 zł (tj. 2,45%).
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322), o wysokości stopy
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procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
obowiązującej w danym roku składkowym Zakład
powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników
składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za
3 kolejne lata kalendarzowe. Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy
procentowej składki na ten rok składkowy, czyli:
— płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia
wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy
ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej
dla grupy działalności, do której należą,
— płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy ustalają stopę
procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla
grup działalności.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego,
który zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, obejmuje
okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.
Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych) zawiera poradnik Ustalanie stopy procentowej
składki na ubezpieczenie wypadkowe. Poradnik w formie papierowej dostępny jest w oddziałach ZUS,
które udzielają również pomocy przy ustalaniu
wysokości składki.
Ograniczenie podstawy wymiaru składek
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w 2015 r. – 118 770 zł.
Terminy rozliczania i opłacania składek
Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc
kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:
— do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
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— do 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
— do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali
płatnicy.
ZASIŁKI
Wskaźnik waloryzacji
podstawy wymiaru
zasiłku chorobowego
przyjmowanej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego
W I kwartale 2015 r.
97,1%
W związku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia
rehabilitacyjnego w I kwartale 2015 r. nie podlega
waloryzacji.
W II kwartale 2015 r.
105,4%
W III kwartale 2015 r.
107,2%
Zasiłek pogrzebowy
Od 1 marca 2011 r.

4000 zł

EMERYTURY I RENTY
Najniższe emerytury i renty
Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń
emerytalno-rentowych od 1 marca 2015 r.:
— emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 880,45 zł,
— renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 675,13 zł,
— renta z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą
zawodową i renta rodzinna wypadkowa –
1056,54 zł,
— renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 810,16 zł.
Dodatki do emerytur i rent
Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2015 r.:
— dodatek pielęgnacyjny – 208,17 zł,
— dodatek za tajne nauczanie – 208,17 zł,
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— dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 312,26 zł,
— dodatek dla sieroty zupełnej – 391,26 zł,
— dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 208,17 zł,
— dodatek kompensacyjny – 31,23 zł,
— świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach,
zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby
pełnych miesięcy trwania pracy – od 10,43 zł
do 208,17 zł,
— świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy przez
III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby
pełnych miesięcy trwania pracy – od 10,43 zł
do 208,17 zł.
— świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych – 739,58 zł.
Kwota bazowa
Od 1 marca 2015 r.

3308,33 zł

Renta socjalna
t

Od 1 marca 2015 r.
739,58 zł
Przychód, którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej:
od 1 września 2014 r.
2618,00 zł
od 1 grudnia 2014 r.
2646,80 zł
od 1 marca 2015 r.
2759,90 zł
od 1 czerwca 2015 r.
2838,50 zł

Świadczenie przedemerytalne
t

Od 1 marca 2015 r.
1027,39 zł
Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie
lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od
1 marca 2015 r.:
— dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2014 r. – 945,90 zł,
— graniczna miesięczna kwota przychodu
równa 70% przeciętnego wynagrodzenia
z 2014 r. – 2648,50 zł,
— dopuszczalna roczna kwota przychodu –
11 350,80 zł,
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— graniczna roczna kwota przychodu –
31 782 zł,
— gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia,
nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia –
513,70 zł.
Kwoty jednorazowych odszkodowań
z tytułu uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego wypadkiem przy pracy
lub chorobą zawodową
Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
kwota jednorazowych odszkodowań z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
wynosi:
— 730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
— 730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów
procentowych,
— 12 775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
— 12 775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się
stanu zdrowia rencisty,
— 65 701 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
— 32 851 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż
małżonek lub dziecko,
— 65 701 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek
i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 775 zł z tytułu
zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
— 65 701 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub
więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub
rencisty oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia
tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
— 12 775 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do
jednorazowego odszkodowania uprawnieni są
równocześnie inni członkowie rodziny zmar-
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łego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu
z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub
dzieciom,
— 32 851 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny
inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego
uprawnionego.
Od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
wynoszą:
— 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
— 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów
procentowych,
— 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
— 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się
stanu zdrowia rencisty,
— 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
— 34 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego
ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
— 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek
i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu
zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
— 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub
więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub
rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia
tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
— 13 242 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do
jednorazowego odszkodowania uprawnieni
są równocześnie inni członkowie rodziny
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależ-
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nie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
— 35 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny
inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego
uprawnionego.
Wysokość kwot przychodu
powodujących zmniejszenie lub zawieszenie
świadczeń emerytów i rencistów
Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:
— rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po
tym inwalidzie,
— rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą
wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć pozostaje w związku ze
służbą wojskową.
Zawieszeniu ani zmniejszeniu – bez względu na
wysokość osiąganego przychodu – nie podlegają
emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek
emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności
od daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy
to jednak tych osób, których emerytura została
zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed
jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).
Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70%
kwoty przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni
kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa
GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.
t Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego:
od 1 września 2014 r.
2618,00 zł
od 1 grudnia 2014 r.
2646,80 zł
od 1 marca 2015 r.
2759,90 zł
od 1 czerwca 2015 r.
2838,50 zł
t Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
od 1 września 2014 r.
4862,00 zł
od 1 grudnia 2014 r.
4915,50 zł
od 1 marca 2015 r.
5125,50 zł
od 1 czerwca 2015 r.
5271,40 zł
Graniczne kwoty przychodu
Graniczne kwoty przychodu dla 2014 r. wynoszą
odpowiednio:
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— 31 822,80 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2014 r.,
— 59 099,00 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2014 r.
Kwoty maksymalnego zmniejszenia
W przypadku gdy przychód osiągany przez
świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130%
przeciętnego wynagrodzenia – emerytura, renta
z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę
przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych
waloryzacjach), tj. od 1 marca 2015 r.:
— 561,70 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
— 421,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
— 477,47 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.
Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.
ODSETKI
Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa.
Od 1 stycznia 1998 r.
54% kwoty
zaległości
w stosunku
rocznym

Od 21 maja 1998 r.
Od 17 lipca 1998 r.
Od 29 października 1998 r.
Od 10 grudnia 1998 r.
Od 21 stycznia 1999 r.
Od 18 listopada 1999 r.
Od 24 lutego 2000 r.
Od 31 sierpnia 2000 r.
Od 1 marca 2001 r.
Od 29 marca 2001 r.
Od 28 czerwca 2001 r.
Od 23 sierpnia 2001 r.
Od 26 października 2001 r.
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52%
48%
44%
40%
34%
41%
43%
46%
44%
42%
39%
37%
34%

Od 29 listopada 2001 r.
Od 31 stycznia 2002 r.
Od 26 kwietnia 2002 r.
Od 30 maja 2002 r.
Od 27 czerwca 2002 r.
Od 29 sierpnia 2002 r.
Od 26 września 2002 r.
Od 24 października 2002 r.
Od 28 listopada 2002 r.
Od 30 stycznia 2003 r.
Od 27 lutego 2003 r.
Od 27 marca 2003 r.
Od 25 kwietnia 2003 r.
Od 29 maja 2003 r.
Od 26 czerwca 2003 r.
Od 1 lipca 2004 r.
Od 29 lipca 2004 r.
Od 26 sierpnia 2004 r.
Od 31 marca 2005 r.
Od 28 kwietnia 2005 r.
Od 30 czerwca 2005 r.
Od 28 lipca 2005 r.
Od 1 września 2005 r.
Od 1 lutego 2006 r.
Od 1 marca 2006 r.
Od 26 kwietnia 2007 r.
Od 28 czerwca 2007 r.
Od 30 sierpnia 2007 r.
Od 29 listopada 2007 r.
Od 31 stycznia 2008 r.
Od 28 lutego 2008 r.
Od 27 marca 2008 r.
Od 26 czerwca 2008 r.
Od 27 listopada 2008 r.
Od 24 grudnia 2008 r.
Od 28 stycznia 2009 r.
Od 26 lutego 2009 r.
Od 26 marca 2009 r.
Od 25 czerwca 2009 r.
Od 9 listopada 2010 r.
Od 20 stycznia 2011 r.
Od 6 kwietnia 2011 r.
Od 12 maja 2011 r.
Od 9 czerwca 2011 r.
Od 10 maja 2012 r.
Od 8 listopada 2012 r.
Od 6 grudnia 2012 r.
Od 10 stycznia 2013 r.
Od 7 lutego 2013 r.
Od 7 marca 2013 r.
Od 9 maja 2013 r.
Od 6 czerwca 2013 r.

31%
27%
25%
24%
23%
21%
20%
18%
17,5%
17%
16%
15,5%
14,5%
14%
13,5%
14,5%
15%
16%
15%
14%
13%
12,5%
12%
11,5%
11%
11,5%
12%
12,5%
13%
13,5%
14%
14,5%
15%
14,5%
13%
11,5%
11%
10,5%
10%
12%
12,5%
13%
13,5%
14%
14,5%
14%
13,5%
13%
12,5%
11,5%
11%
10,5%
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Od 4 lipca 2013 r.
Od 9 października 2014 r.

10%
8%

Wysokość odsetek ustawowych
Od 15 kwietnia 1998 r.
Od 1 lutego 1999 r.
Od 15 maja 1999 r.
Od 1 listopada 2000 r.
Od 15 grudnia 2001 r.
Od 25 lipca 2002 r.
Od 1 lutego 2003 r.
Od 25 września 2003 r.
Od 10 stycznia 2005 r.
Od 15 października 2005 r.
Od 15 grudnia 2008 r.
Od 23 grudnia 2014 r.

33% kwoty
zaległości
w stosunku
rocznym
24%
21%
30%
20%
16%
13%
12,25%
13,5%
11,5%
13%
8%

Wysokość odsetek należnych z tytułu
nieprzekazanych w terminie składek do OFE
Od 1 stycznia
do 31 marca 2003 r.
Od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2003 r.
Od 1 lipca
do 30 września 2003 r.
Od 1 października
do 31 grudnia 2003 r.
Od 1 stycznia
do 31 marca 2004 r.
Od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2004 r.
Od 1 lipca
do 30 września 2004 r.
Od 1 października
do 31 grudnia 2004 r.
Od 1 stycznia
do 31 marca 2005 r.
Od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2005 r.
Od 1 lipca
do 30 września 2005 r.
Od 1 października
do 31 grudnia 2005 r.
Od 1 stycznia
do 31 marca 2006 r.
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5,95% kwoty
zaległości
w stosunku
rocznym
5,85%
4,82%
4,83%
5,98%
5,84%
6,75%
7,28%
6,78%
5,87%
5,14%
4,30%
4,30%

Od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2006 r.
Od 1 lipca
do 30 września 2006 r.
Od 1 października
do 31 grudnia 2006 r.
Od 1 stycznia
do 31 marca 2007 r.
Od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2007 r.
Od 1 lipca
do 30 września 2007 r.
Od 1 października
do 31 grudnia 2007 r.
Od 1 stycznia
do 31 marca 2008 r.
Od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2008 r.
Od 1 lipca
do 30 września 2008 r.
Od 1 października
do 31 grudnia 2008 r.
Od 1 stycznia
do 31 marca 2009 r.
Od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2009 r.
Od 1 lipca
do 30 września 2009 r.
Od 1 października
do 31 grudnia 2009 r.
Od 1 stycznia
do 31 marca 2010 r.
Od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2010 r.
Od 1 lipca
do 30 września 2010 r.
Od 1 października
do 31 grudnia 2010 r.
Od 1 stycznia
do 31 marca 2011 r.
Od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2011 r.
Od 1 lipca
do 30 września 2011 r.
Od 1 października
do 31 grudnia 2011 r.
Od 1 stycznia
do 31 marca 2012 r.
Od 1 kwietnia 2012 r.
do 30 września 2015 r.

4,15%
4,00%
4,40%
4,32%
4,13%
4,38%
4,62%
5,10%
5,46%
6,36%
6,64%
6,66%
4,92%
5,07%
4,23%
4,29%
3,85%
3,76%
3,96%
3,96%
4,21%
4,46%
4,46%
4,46%
4,51% t
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NOWE AKTY PRAWNE
Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
USTAWY
Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 552) – ustawa weszła
w życie 1 kwietnia 2015 r.
Ustawa ma na celu podwyższenie świadczeń
emerytalnych ustalonych według nowych i starych zasad. Zmienia ona sposób ustalania wymiaru
świadczeń dla różnych grup emerytów, dla których
emerytury są wyliczane zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 1999 r. (czyli w starym
systemie, określanym jako system zdefiniowanego
świadczenia) oraz na podstawie przepisów wprowadzonych wraz z reformą ubezpieczeń społecznych,
obowiązującą od 1 stycznia 1999 r. (nowy system,
określany jako system zdefiniowanej składki).
W ustawie wprowadzono następujące zmiany:
1) przy obliczaniu wysokości emerytury – możliwość stosowania tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął
wiek emerytalny (tablice średniego dalszego
trwania życia kobiet i mężczyzn ogłaszane są co
roku, począwszy od 1999 r., dane w nich zawarte mają wpływ na wysokość emerytury),
2) dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.,
które pobierały wcześniejsze emerytury – możliwość obliczania wysokości emerytury z tytułu
osiągnięcia wieku emerytalnego, zgodnie z nowymi zasadami, przy jednoczesnym pomniejszeniu podstawy obliczania emerytury z tytułu
osiągnięcia wieku emerytalnego o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur,
3) możliwość ponownego przeliczenia emerytury
osobom:
— wobec których miało zastosowanie ograniczenie podstawy wymiaru emerytury do
250% przeciętnego wynagrodzenia,
— którym przed 1 stycznia 1999 r. odprowadzano składki od całego wynagrodzenia, przekraczającego 250% przeciętnego wynagrodzenia,
— które były aktywne zawodowo po uzyskaniu prawa do tych świadczeń,
t
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4) przy ustalaniu kapitału początkowego – uregulowanie, na podstawie którego okres urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego
na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych
urlopów dla matek pracujących opiekujących
się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym
celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem
traktuje się jako okres składkowy,
5) przy ustalaniu kapitału początkowego – zaliczenie całego okresu nauki w szkole wyższej
ubezpieczonym, wobec których dotychczas
ma zastosowanie (zawarte w art. 5 ust. 2) ograniczenie okresu nieskładkowego do wymiaru
1/3 okresu składkowego.
Przyjęto, że wysokość emerytury przysługującej
w dniu wejścia w życie ustawy ustala się ponownie
na wniosek osoby uprawnionej. Prawo do emerytury w nowej wysokości przysługuje od pierwszego
dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o jej
ponowne ustalenie, nie wcześniej jednak niż od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
W sprawach, w których organ rentowy ustalił kapitał początkowy z uwzględnieniem przepisów art. 174
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym przed
wejściem w życie jej nowelizacji z 5 marca 2015 r.,
kapitał początkowy ustala się ponownie na wniosek
osoby uprawnionej, a jeżeli nie wystąpi ona z takim
wnioskiem – przy obliczaniu emerytury na podstawie
art. 26, jeżeli jest to korzystniejsze dla emeryta.
t Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 613).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 581).
t
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W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
t Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. poz. 689).
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje zmianę przepisów art. 29 ust. 1
i art. 30 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121)
przez dopuszczenie odroczenia terminu płatności lub
rozłożenia na raty całej zaległości dłużnika z tytułu
składek na ubezpieczenia, w tym należności finansowanej przez ubezpieczonego. Ponadto w ustawie
wprowadzono zmiany związane z ewidencjonowaniem opłaty prolongacyjnej na subkoncie ubezpieczonego oraz na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, aby zabezpieczyć interesy ubezpieczonego
i aby mógł on otrzymać rekompensatę związaną ze
spłatą należności z tytułu składek.
W dotychczasowym stanie prawnym Zakład
Ubezpieczeń Społecznych może na wniosek płatnika składek (dłużnika) – z powodów gospodarczych
lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie
– odroczyć termin płatności składek lub rozłożyć
spłatę należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Powyższe ulgi mogły dotyczyć
jedynie należności z tytułu składek finansowanych
przez płatnika składek. Nie dotyczyły one składek
finansowanych przez ubezpieczonych niebędących
płatnikami składek, potrącanych przez płatnika z ich
wynagrodzenia. Stanowi to często barierę uniemożliwiającą spłatę zadłużenia.
t Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 748).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
t
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Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Dz.U. poz. 900).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
t Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U. poz. 965).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

ROZPORZĄDZENIA
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób
niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 690).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity
rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
osób niepełnosprawnych.
t

OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
t Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości
kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 251).
W obwieszczeniu ogłoszono, że od 1 kwietnia
2015 r. do 31 marca 2016 r. kwoty jednorazowych
odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:
1) 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy),
2) 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy),
3) 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
(art. 12 ust. 3 ustawy),
13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się
stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy),
68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
(art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy),
34 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego
ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek
lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy),
68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego
lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia
tego odszkodowania przysługującego na każde
z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy),
68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania
uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy),
13 242 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do
jednorazowego odszkodowania uprawnieni są
równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu
z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14
ust. 3 ustawy),
34 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny
inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego
uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2014 r. (M.P. poz. 284).
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za IV kwartał 2014 r. wynosi 100,00%.
t

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (M.P. poz. 296).

t
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W komunikacie przedstawiono w formie tabelarycznej średnie dalsze trwanie życia kobiet
i mężczyzn wyrażone w miesiącach. Wartości te
stosuje się do obliczania emerytur.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w I kwartale 2015 r. (M.P. poz. 360).
Stanowiący podstawę do ustalania wskaźnika waloryzacji składek i kapitału początkowego
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w I kwartale 2015 r. w stosunku do IV kwartału 2014 r. wyniósł 99,5 (spadek cen o 0,5%).
t

t Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2015 r.
(M.P. poz. 410).
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2015 r.,
uwzględniane przy ustalaniu granicznych kwot przychodu dla emerytów i rencistów od 1 czerwca 2015 r.
do 30 sierpnia 2015 r. wyniosło 4054,89 zł.
t Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne (M.P. poz. 442).
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2014 r. wynosi 102,06%.
t Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2015 r. (M.P. poz. 546).
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za I kwartał 2015 r. wynosi 112,30%.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji (M.P. poz. 404).
Wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach
konta ubezpieczonego, równy średniorocznej
dynamice wartości produktu krajowego brutto
w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wynosi 104,89
(wzrost o 4,89%).
t

Opracowali
Mariusz Cisek, Łukasz Jurek i Sebastian Kamiński
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WYKAZ
WYKAZ ADRESÓW ODDZIAŁÓW
ODDZIAŁÓWZUS
ZUS

Zachęcamy do kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem

CENTRUM OBSŁUGI TELEFONICZNEJ ZUS
22 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem
telekomunikacyjnym) – pon.–pt. (w dni robocze) w godz. 7–18
Skype: zus_centrum_obslugi_tel, e-mail: cot@zus.pl

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1. ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok

13. ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Fałata 30
75-950 Koszalin

2. ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Krasińskiego 34
43-300 Bielsko-Biała
ul. Traugutta 2
43-300 Bielsko-Biała

14. ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków

3. ODDZIAŁ W BIŁGORAJU
ul. Kościuszki 103
23-400 Biłgoraj
4. ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
ul. Świętej Trójcy 33
85-224 Bydgoszcz (do korespondencji)
ul. Konopnickiej 18A
85-124 Bydgoszcz
5. ODDZIAŁ W CHORZOWIE
ul. Dąbrowskiego 45
41-500 Chorzów
6. ODDZIAŁ W CHRZANOWIE
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów
7. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
ul. Dąbrowskiego 43/45
42-218 Częstochowa
8. ODDZIAŁ W ELBLĄGU
ul. Teatralna 4
82-300 Elbląg
9. ODDZIAŁ W GDAŃSKU
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk
10. ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Sikorskiego 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
11. ODDZIAŁ W JAŚLE
ul. Rynek 18B
38-200 Jasło
12. ODDZIAŁ W KIELCACH
ul. Piotrkowska 27
25-510 Kielce
ul. Kolberga 2A
25-620 Kielce
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15. ODDZIAŁ W LEGNICY
ul. Grabskiego 26
59-220 Legnica
16. ODDZIAŁ W LUBLINIE
ul. Zana 36, 38C
20-601 Lublin
17. I ODDZIAŁ W ŁODZI
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź
18. II ODDZIAŁ W ŁODZI
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola
19. ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz
20. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn
21. ODDZIAŁ W OPOLU
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
22. ODDZIAŁ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Wysocka 1B
63-400 Ostrów Wielkopolski
23. ODDZIAŁ W PILE
ul. Drygasa 7
64-920 Piła
24. ODDZIAŁ W PŁOCKU
al. Jachowicza 1
09-402 Płock
25. I ODDZIAŁ W POZNANIU
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań
26. II ODDZIAŁ W POZNANIU
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań
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27. ODDZIAŁ W RADOMIU
ul. Czachowskiego 21A
26-600 Radom
28. ODDZIAŁ W RYBNIKU
ul. Reymonta 2
44-200 Rybnik
29. ODDZIAŁ W RZESZOWIE
al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
30. ODDZIAŁ W SIEDLCACH
ul. Browarna 12
08-110 Siedlce

35. ODDZIAŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Mościckiego 40/42
97-200 Tomaszów Mazowiecki
36. ODDZIAŁ W TORUNIU
ul. Mickiewicza 33/39
87-100 Toruń
ul. Mickiewicza 10/16
87-100 Toruń
37. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych
38. I ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa

31. ODDZIAŁ W SŁUPSKU
pl. Zwycięstwa 8
76-200 Słupsk

39. II ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

32. ODDZIAŁ W SOSNOWCU
ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec

40. III ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

33. ODDZIAŁ W SZCZECINIE
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin (do korespondencji)
ul. Citroena 2
70-769 Szczecin
34. ODDZIAŁ W TARNOWIE
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

41. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
ul. Pretficza 11
50-930 Wrocław
42. ODDZIAŁ W ZABRZU
ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze
43. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kupiecka 65
65-426 Zielona Góra

www.zus.pl    pue.zus.pl

WYDAWCA:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Monika Marczyk

ADRES REDAKCJI:
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
pokój A343
tel. 22 667 24 82

ŁAMANIE:
Poligrafia ZUS
ul. Podskarbińska 25A
03-829 Warszawa
Zamówienie nr 1671/15

