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Informacje
i komunikaty
Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
w 2017 r.
(M.P. poz. 105)
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 2017 r. poz. 1383, 1386
i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 r.
w stosunku do 2016 r. wyniósł 102,3 (wzrost cen o 2,3%).

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w 2017 r.
(M.P. poz. 106)
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 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120
oraz z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 102,0 (wzrost
cen o 2,0%).
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w IV kwartale 2017 r.
(M.P. poz. 96)
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz
z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w IV kwartale 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wyniósł 101,1 (wzrost
cen o 1,1%).

Komunikat
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.
(M.P. poz. 185)
Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, 1386
i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur
i rent w 2018 r. wynosi 102,98%.
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 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie kwoty bazowej w 2017 r.
(M.P. poz. 188)
Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120
oraz z 2018 r. poz. 138 i 357) ogłasza się, że kwota bazowa, o której mowa w art. 19
powołanej ustawy, w 2017 r. wyniosła 3731,13 zł.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 r.
(M.P. poz. 181)
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz
z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2017 r.
wyniosło 4516,69 zł.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w 2017 r.
(M.P. poz. 187)
Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, 1386
i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł.
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r.
w stosunku do 2016 r.
(M.P. poz. 180)
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383,
1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138) ogłasza się, że realny wzrost przeciętnego
wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 3,4%.

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce
narodowej w 2017 r. i w drugim półroczu 2017 r.
(M.P. poz. 197)
Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2191 i 2371) oraz w związku
z art. 110 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 357) ogłasza
się, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone
o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz
chorobowe, w 2017 r. wyniosło 3731,13 zł, a w drugim półroczu 2017 r. wyniosło
3841,39 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 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. 219)
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach
przedemerytalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2148) ogłasza się, co następuje:
1) dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia
w 2017 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi
1067,90 zł miesięcznie;
2) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia
w 2017 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi
2990,10 zł miesięcznie;
3) roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 12 814,80 zł;
4) roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 35 881,20 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(M.P. poz. 214)
Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r. kwota dodatku
do emerytury lub renty za tajne nauczanie wynosi 215,84 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty
(M.P. poz. 218)
Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 276) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r. kwota dodatku
kombatanckiego do emerytury lub renty wynosi 215,84 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego
i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń
emerytur i rent
(M.P. poz. 216)
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz
z 2018 r. poz. 138 i 357) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r.:
1) kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
a) 1029,80 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie
niezdolnych do pracy,
b) 772,35 zł miesięcznie – renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;
2) kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
a) pielęgnacyjnego – 215,84 zł miesięcznie,
b) dla sierot zupełnych – 405,67 zł miesięcznie;
3) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent 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:
a) 582,38 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b) 436,82 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c) 495,06 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r.
stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 211)
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 2017 r. poz. 1383, 1386
i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r. kwota
przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r.
wynosi 3161,70 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r.
wynosi 5871,70 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2017 r. ogłoszonego do
celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 213)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz.U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682 oraz z 2017 r.
poz. 1543) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2017 r. ogłoszonego
do celów emerytalnych wynosi 3161,70 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
(M.P. poz. 220)
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1001) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r. 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:
1) za 1 miesiąc – 10,82 zł;
2) za 2 miesiące – 21,53 zł;
3) za 3 miesiące – 32,42 zł;
4) za 4 miesiące – 43,13 zł;
5) za 5 miesięcy – 53,97 zł;
6) za 6 miesięcy – 64,70 zł;
7) za 7 miesięcy – 75,55 zł;
8) za 8 miesięcy – 86,35 zł;
9) za 9 miesięcy – 97,15 zł;
10) za 10 miesięcy – 107,92 zł;
11) za 11 miesięcy – 118,64 zł;
12) za 12 miesięcy – 129,54 zł;
13) za 13 miesięcy – 140,30 zł;
14) za 14 miesięcy – 151,09 zł;
15) za 15 miesięcy – 161,86 zł;
16) za 16 miesięcy – 172,64 zł;
17) za 17 miesięcy – 183,50 zł;
18) za 18 miesięcy – 194,25 zł;
19) za 19 miesięcy – 205,07 zł;
20) za 20 miesięcy – 215,84 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach
budowlanych
(M.P. poz. 221)
Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach
budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1373) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r.
kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach
rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania
pracy, wynosi:
1) za 1 miesiąc – 10,82 zł;
2) za 2 miesiące – 21,53 zł;
3) za 3 miesiące – 32,42 zł;
4) za 4 miesiące – 43,13 zł;
5) za 5 miesięcy – 53,97 zł;
6) za 6 miesięcy – 64,70 zł;
7) za 7 miesięcy – 75,55 zł;
8) za 8 miesięcy – 86,35 zł;
9) za 9 miesięcy – 97,15 zł;
10) za 10 miesięcy – 107,92 zł;
11) za 11 miesięcy – 118,64 zł;
12) za 12 miesięcy – 129,54 zł;
13) za 13 miesięcy – 140,30 zł;
14) za 14 miesięcy – 151,09 zł;
15) za 15 miesięcy – 161,86 zł;
16) za 16 miesięcy – 172,64 zł;
17) za 17 miesięcy – 183,50 zł;
18) za 18 miesięcy – 194,25 zł;
19) za 19 miesięcy – 205,07 zł;
20) za 20 miesięcy – 215,84 zł.

12

Biuletyn Informacyjny ZUS

styczeń–czerwiec 2018

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(M.P. poz. 223)
Na podstawie art. 15c ust. 10 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, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz
ich rodzin (Dz.U. z 2018 r. poz. 132 i 138) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r.
miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 2130,68 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
(M.P. poz. 224)
Na podstawie art. 24a ust. 9 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, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz
ich rodzin (Dz.U. z 2018 r. poz. 132 i 138) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r.
miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 1799,26 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności
do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(M.P. poz. 225)
Na podstawie art. 22a ust. 9 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, Służby Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz
ich rodzin (Dz.U. z 2018 r. poz. 132 i 138) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r.
miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
wynosi 1555,73 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty
prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2017 r.
(M.P. poz. 215)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138,
357 i 398) ogłasza się, że wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych
na subkoncie, za IV kwartał 2017 r. wynosi 100,85%.
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Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w II kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 229)
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 2017 r. poz. 1368) ogłasza się, co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2018 r. wynosi 107,0%.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
(M.P. poz. 268)
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 2017 r.
poz. 1773, 2120 i 2179) ogłasza się, co następuje:
W okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 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) 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
(art. 12 ust. 1 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 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).
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2) 854 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) 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy);
4) 14 950 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) 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub
dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy);
6) 38 444 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) 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie
małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde
z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy);
8) 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest
równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na
drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);
9) 14 950 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) 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie
rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego
i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za IV kwartał 2017 r.
(M.P. poz. 318)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, 1386
i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na
ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2017 r. wynosi 101,10%.
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 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 27 marca 2018 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 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357
i 398) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego
funduszu emerytalnego wynosi 1,50%.

Biuletyn Informacyjny ZUS

styczeń–czerwiec 2018

17

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w I kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 413)
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, 1386
i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138, 357 i 730) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2018 r. w stosunku do IV kwartału 2017 r.
wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2012 r.
(M.P. poz. 414)
Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r.
poz. 138 i 730) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2012 r. wyniósł 103,0 (wzrost cen o 3,0%).
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej
w latach 2014–2017
(M.P. poz. 417)
Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) ogłasza się, co następuje:
1) koszty systemowej reformy emerytalnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia
nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru koordynacji polityk gospodarczych
(Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 12):
a) w roku 2014 wyniosły 8 161 605 034,92 zł,
b) mając na względzie postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026
z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylającej decyzję 2009/589/WE w sprawie istnienia
nadmiernego deficytu w Polsce (Dz. Urz. UE L 163 z 30.06.2015, str. 37), w latach
2015–2017 koszty nie wystąpiły;
2) kosztami systemowej reformy emerytalnej, w rozumieniu przepisów przywołanych
w pkt 1, nie są już koszty reformy emerytalnej, które stanowią kwoty składek
przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych:
a) w roku 2015 w wysokości 2 533 207 561,62 zł,
b) w roku 2016 w wysokości 2 862 277 060,45 zł,
c) w roku 2017 w wysokości 2 931 466 916,02 zł.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 472)
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz
z 2018 r. poz. 138, 357 i 730) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale
2018 r. wyniosło 4622,84 zł.
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za 2017 r.
(M.P. poz. 493)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.2) ogłasza
się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 r. wynosi
108,68%.
1

2

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 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 1386 i 2120 oraz z 2018 r.
poz. 138, 357, 730 i 912.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
(M.P. poz. 476)
Na podstawie art. 40c ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm. 1) ogłasza się,
że 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, wyniósł 103,99 (wzrost o 3,99%).
1
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697,
730 i 771.

Biuletyn Informacyjny ZUS

styczeń–czerwiec 2018

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r.
stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 491)
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 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.1)
ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r.
wynosi 3236,00 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2018 r.
wynosi 6009,70 zł.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 1386 i 2120 oraz z 2018 r.
poz. 138, 357, 730 i 912.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów
emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 489)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz.U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682, z 2017 r. poz. 1543
oraz z 2018 r. poz. 933) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2018 r. kwota przychodu
odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2018 r.
ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3236,00 zł.
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Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w III kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 508)
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 2017 r. poz. 1368) ogłasza się, co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2018 r. wynosi 108,6%.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za I kwartał 2018 r.
(M.P. poz. 582)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.2) ogłasza
się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2018 r.
wynosi 112,41%.
1

2
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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 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 1386 i 2120 oraz z 2018 r.
poz. 138, 357, 730, 912 i 1076.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 631)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.1) ogłasza się, że
w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. wysokość odsetek
należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu
emerytalnego wynosi 1,50%.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697,
730, 771 i 1076.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty
prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2018 r.
(M.P. poz. 615)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.1) ogłasza się, że
wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków,
odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za
I kwartał 2018 r. wynosi 101,00%.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697,
730, 771 i 1076.
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