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Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek
na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń–grudzień 2020 r.
dla niektórych grup ubezpieczonych
Grupa I
Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie prawa
przedsiębiorców [1] lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych
24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
z wyłączeniem osób, które:
1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego
przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku
kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku
pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. dla tych osób jest
zadeklarowana kwota, nie niższa niż 780 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia
w 2020 r.) [2].
Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł [3].
Za miesiące styczeń–grudzień 2020 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej
wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:
• 152,26 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
• 62,40 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
• 19,11 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.
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Grupa II
Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, czyli:
1) osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie prawa
przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,
2) twórcy i artyści,
3) osoby, które prowadzą 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,
4) wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy
spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5) osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania
przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie
oświaty
oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. dla tych osób jest
zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3136,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego) [4].
Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. wynosi 5227 zł [5].
Za miesiące styczeń–grudzień 2020 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób
wymienionych w grupie II nie może być niższa od kwoty:
• 612,19 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
• 250,90 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
• 76,84 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.
Grupa III
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę (opłacają mały ZUS).
Informacje w zakresie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne w 2020 r. dla tej grupy zostaną opublikowane odrębnie.
Ponadto:
1. O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia
danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za
trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe [6].
Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy
pozostali płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:
A. co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji
ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę procentową
składki na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej
dla grupy działalności, do której należą [7],
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B. nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie
wypadkowe ustalają w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej
na dany rok składkowy dla grup działalności [8].
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku
składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku
do 31 marca następnego roku [9].
Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na
ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych,
znajdziesz w poradniku „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe”. Ponadto pomocy przy ustalaniu wysokości składki udzielają oddziały
Zakładu.
2. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w 2020 r. wynosi 156 810 zł [10].
Podstawa prawna
[1]

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1292, z późn. zm).
[2] Art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), zwanej ustawą systemową.
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki
godzinowej w 2020 r. (Dz.U. poz. 1778).
[4] Art. 18 ust. 8 ustawy systemowej.
[5] Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2020 r. oraz przyjętej do jej ustalenia
kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1147).
[6] 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 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.), zwanej ustawą wypadkową.
[7] Art. 33 ust. 1 ustawy wypadkowej.
[8] Art. 28 ust. 1 ustawy wypadkowej.
[9] Art. 2 pkt 8 ustawy wypadkowej.
[10] Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2020 r. oraz przyjętej
do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
(M.P. poz. 1147).
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
w 2019 r.
(M.P. poz. 77)
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 53) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2019 r.
w stosunku do 2018 r. wyniósł 102,6 (wzrost cen o 2,6%).

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w 2019 r.
(M.P. poz. 72)
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 53) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 102,3 (wzrost cen
o 2,3%).
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w IV kwartale 2019 r.
(M.P. poz. 71)
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53) ogłasza się,
że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2019 r.
w stosunku do III kwartału 2019 r. wyniósł 100,6 (wzrost cen o 0,6%).

Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwoty
składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. dla niektórych grup
ubezpieczonych
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. dla:
1) osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
2) twórców i artystów,
3) osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność
w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych,
4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5) osób, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania
przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie
oświaty,
6) osób, które korzystają z ulg w składkach na ubezpieczenia społeczne (ulga na
start, preferencyjne składki, mały ZUS, mały ZUS plus)
7) oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
lub korzystającymi z ulg
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stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4026,01 zł (75% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia) [1].
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie
z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2019 r. wyniosło 5368,01 zł [2].
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. nie może być niższa od kwoty
362,34 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki) [3].
Podstawa prawna
[1] Art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373,
z późn. zm.).
[2] Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia
2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2019 r.
(M.P. poz. 97).
[3] Art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.

Komunikat
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r.
(M.P. poz. 177)
Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53) ogłasza się,
że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. wynosi 103,56%.
1

8

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji
rządowej – zabezpieczenie społeczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2267).
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu
oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty
przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń
przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych
(M.P. poz. 193)
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach
przedemerytalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2173 oraz z 2020 r. poz. 252) ogłasza się,
co następuje:
1) dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia
w 2019 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2020 r. wynosi
1229,60 zł miesięcznie;
2) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia
w 2019 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2020 r. wynosi
3442,80 zł miesięcznie;
3) roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2020 r. wynosi
14 755,20 zł;
4) roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 41 313,60 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r.
stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 192)
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 2020 r. poz. 53 i 252)
ogłasza się, że od dnia 1 marca 2020 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za IV kwartał 2019 r. wynosi 3639,10 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za IV kwartał 2019 r. wynosi 6758,20 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2019 r. ogłoszonego do
celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 191)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1455, 1622, 1818 i 2473) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2020 r.
kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
IV kwartał 2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3639,10 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę
i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie
za IV kwartał 2019 r.
(M.P. poz. 207)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266) ogłasza się, że wskaźnik
kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za
zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za IV kwartał
2019 r. wynosi 101,25%.
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Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w II kwartale 2020 r.
(M.P. poz. 206)
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 2019 r. poz. 645 i 1590) ogłasza się, co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do
obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2020 r. wynosi 107,4%.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty
przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty
przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za
tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego
i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego
przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud
uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego
przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub
renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń
(M.P. poz. 197)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz. 252) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2020 r.:
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1) miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 2279,02 zł;
2) miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
wynosi: 1695,73 zł;
3) miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 1939,26 zł;
4) kwoty dodatków do emerytury lub renty wynoszą:
a) 229,91 zł – dla dodatku za tajne nauczanie,
b) 229,91 zł – dla dodatku kombatanckiego,
c) 229,91 zł – dla dodatku pielęgnacyjnego,
d) 432,12 zł – dla dodatku dla sierot zupełnych;
5) kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach,
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych wynosi 229,91 zł;
6) kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy
trwania pracy, wynosi:
a) za 1 miesiąc – 11,53 zł,
b) za 2 miesiące – 22,94 zł,
c) za 3 miesiące – 34,54 zł,
d) za 4 miesiące – 45,94 zł,
e) za 5 miesięcy – 57,49 zł,
f) za 6 miesięcy – 68,92 zł,
g) za 7 miesięcy – 80,48 zł,
h) za 8 miesięcy – 91,98 zł,
i) za 9 miesięcy – 103,49 zł,
j) za 10 miesięcy – 114,96 zł,
k) za 11 miesięcy – 126,37 zł,
l) za 12 miesięcy – 137,98 zł,
m) za 13 miesięcy – 149,45 zł,
n) za 14 miesięcy – 160,94 zł,
o) za 15 miesięcy – 172,42 zł,
p) za 16 miesięcy – 183,90 zł,
q) za 17 miesięcy – 195,47 zł,
r) za 18 miesięcy – 206,92 zł,
s) za 19 miesięcy – 218,45 zł,
t) za 20 miesięcy – 229,91 zł;
7) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania
przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego
wynagrodzenia, wynoszą:
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a) 620, 37 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b) 465,31 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c) 527,35 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba;
8) kwoty emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń wynoszą:
a) 532,61 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów
wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami
i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych
na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu
wykonawczego,
b) 878,81 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów
wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
c) 703,05 zł – przy potrącaniu:
—— świadczenia wypłacanego w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty
świadczenia lub świadczeń podlegającego rozliczeniu w trybie określonym
w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53),
—— kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu
zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu ubezpieczeń
społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266), wraz
z odsetkami za zwłokę w ich spłacie oraz z tytułu zaopatrzenia określonego
w odrębnych przepisach,
—— kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych,
świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie
braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych,
pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz
z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego
wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny,
—— kwot nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego,
—— kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
—— zasiłków wypłaconych z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie
zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłku stałego lub zasiłku okresowego
wypłaconych na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za
który przyznano emeryturę lub rentę,
—— zasiłków i świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do
emerytury lub renty,
d) 213,04 zł – przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób
uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach
opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na
wniosek dyrektorów tych placówek.
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
(M.P. poz. 279)
Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1205) ogłasza się, co następuje:
W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. kwoty jednorazowych
odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa
w art. 12 i art. 14 ust. 1–4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej
„ustawą”, wynoszą:
1) 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
(art. 12 ust. 1 ustawy);
2) 984 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) 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy);
4) 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
(art. 12 ust. 4 ustawy);
5) 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są małżonek
lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy);
6) 44 264 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);
7) 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie
małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde
z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy);
8) 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest
równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie
i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);
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9) 17 214 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);
10) 44 264 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko
członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego
lub rencisty, oraz 17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania
przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14
ust. 4 ustawy).
1

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji
rządowej – zabezpieczenie społeczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2267).

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za IV kwartał 2019 r.
(M.P. poz. 303)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53 i 252)
ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za
IV kwartał 2019 r. wynosi 100,60%.
1

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji
rządowej – zabezpieczenie społeczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2267).
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 325)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 i 321) ogłasza się, że w okresie
od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. wysokość odsetek należnych
z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
wynosi 1,50%.
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