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Informacje
i komunikaty

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w II kwartale 2020 r.
(M.P. poz. 624)
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, 252, 568
i 1222) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w II kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2020 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen
o 0,3%).

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2020 r.
(M.P. poz. 663)
W związku z art. 5 pkt 31 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.1) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
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przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale w 2020 r. wyniosło
5248,83 zł.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r.
poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695
i 945.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2020 r.
(M.P. poz. 711)
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568 i 1222)
ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2020 r. wyniosło 5024,48 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2020 r. ogłoszonego
do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 742)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1300) ogłasza się, że od dnia 1 września 2020 r. kwota
przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
II kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3517,20 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za II kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu
emerytur i rent
(M.P. poz. 748)
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, 252, 568
i 1222) ogłasza się, że od dnia 1 września 2020 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za II kwartał 2020 r. wynosi 3517,20 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za II kwartał 2020 r. wynosi 6531,90 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji
składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę
i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie
za II kwartał 2020 r.
(M.P. poz. 752)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568,
695, 875 i 1291) ogłasza się, że wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na
ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej,
zewidencjonowanych na subkoncie, za II kwartał 2020 r. wynosi 101,43%.
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Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w IV kwartale 2020 r.
(M.P. poz. 758)
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 2020 r. poz. 870) ogłasza się, co następuje:
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia
rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2020 r., ponieważ
wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2020 r.
do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 r. nie przekracza
100% i wynosi 96,7%.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za II kwartał 2020 r.
(M.P. poz. 853)
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, 252,
568, 1222 i 1578) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za II kwartał 2020 r. wynosi 100,30%.
1

6

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 23 września 2020 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 867)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291)
ogłasza się, że w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek
do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 0,10%.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w III kwartale 2020 r.
(M.P. poz. 965)
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, 252,
568, 1222 i 1578) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w III kwartale 2020 r. w stosunku do II kwartału 2020 r. wyniósł 100,1
(wzrost cen o 0,1%).
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem we wrześniu 2020 r. w stosunku do września 2014 r.
(M.P. poz. 953)
Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 105) ogłasza się,
że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2020 r.
w stosunku do września 2014 r. wyniósł 108,2 (wzrost cen o 8,2%).

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale 2020 r.
(M.P. poz. 985)
W związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398,
1492, 1493 i 1578) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale w 2020 r. wyniosło
5371,81 zł.
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej1
z dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 r.
(M.P. poz. 1031)
Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) ogłasza się, że wysokość świadczenia
pielęgnacyjnego w 2021 r. wynosi 1971,00 zł.
1

Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej –
zabezpieczenie społeczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1723).

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2020 r.
(M.P. poz. 1030)
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53, 252,
568, 1222 i 1578) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2020 r.
wyniosło 5168,93 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2020 r. stosowanych przy
zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 1053)
Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53, 252,
568, 1222 i 1578) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2020 r. wynoszą
odpowiednio:
1) 43 187,90 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających
70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
—— 3452,20 zł – od 1 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
—— 3639,10 zł – od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.,
—— 3732,10 zł – od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,
—— 3517,20 zł – od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.,
—— 3618,30 zł – od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
2) 80 205,20 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających
130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
—— 6411,10 zł – od 1 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
—— 6758,20 zł – od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.,
—— 6931,00 zł – od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,
—— 6531,90 zł – od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.,
—— 6719,70 zł – od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2020 r. ogłoszonego
do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 1054)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1300) ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2020 r. kwota
przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
III kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3618,30 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za III kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu
emerytur i rent
(M.P. poz. 1055)
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, 252,
568, 1222 i 1578) ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2020 r. kwota przychodu
odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał
2020 r. wynosi 3618,30 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał
2020 r. wynosi 6719,70 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę
i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie
za III kwartał 2020 r.
(M.P. poz. 1066)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291)
ogłasza się, że wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej,
zewidencjonowanych na subkoncie, za III kwartał 2020 r. wynosi 101,43%.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej1
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek
dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego
pracowniczego programu emerytalnego w 2021 r.
(M.P. poz. 1058)
Na podstawie art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
programach emerytalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 686) ogłasza się, że wysokość
kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika
do jednego pracowniczego programu emerytalnego, o której mowa w art. 25 ust. 4
wymienionej ustawy, w 2021 r. wynosi 23 665,50 zł.
1
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej1
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne
konto emerytalne w 2021 r.
(M.P. poz. 1057)
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1808) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat dokonywanych
na indywidualne konto emerytalne, o której mowa w art. 13 ust. 1 powołanej
ustawy, w 2021 r. wynosi 15 777 zł.
1

Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej –
zabezpieczenie społeczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1723).

Obwieszczenie
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej1
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego w 2021 r.
(M.P. poz. 1059)
Na podstawie art. 13a ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
o której mowa w art. 13a ust. 1 powołanej ustawy, w 2021 r. wynosi 6310,80 zł;
2) wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
o której mowa w art. 13a ust. 1a powołanej ustawy, w 2021 r. wynosi 9466,20 zł.
1

Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej –
zabezpieczenie społeczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1723).
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Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w I kwartale 2021 r.
(M.P. poz. 1056)
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 2020 r. poz. 870) ogłasza się, co następuje:
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia
rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2021 r., ponieważ wskaźnik
waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2020 r. do przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2020 r. nie przekracza 100%
i wynosi 97,0%.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej1
z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r. oraz przyjętej do jej
ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
(M.P. poz. 1061)
Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291)
ogłasza się, że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r. wynosi 157 770 zł, a przyjęta do jej
ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5259 zł.
1
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r.
do dnia 31 grudnia 2021 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu
chorobowemu podlegają dobrowolnie
(M.P. poz. 1118)
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291)
ogłasza się, że kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia,
stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób,
które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie
13 147,50 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 1140)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291)
ogłasza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.
wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek
do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 0,10%.
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej1
z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za III kwartał 2020 r.
(M.P. poz. 1171)
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, 252,
568, 1222 i 1578) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za III kwartał 2020 r. wynosi 100,10%.
1

Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej –
zabezpieczenie społeczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1723).

Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek
na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń–grudzień 2021 r.
dla niektórych grup ubezpieczonych
Grupa I
Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie prawa
przedsiębiorców [1] lub innych przepisów szczególnych przez pierwsze 24 miesiące
kalendarzowe od rozpoczęcia działalności gospodarczej, oprócz osób, które:
1) prowadzą lub w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem
działalności gospodarczej prowadziły już działalność,
2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego
przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim
roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności
gospodarczej.

16

Biuletyn Informacyjny ZUS

lipiec–grudzień 2020

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tych osób jest
zadeklarowana kwota, nie niższa niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia
w 2021 r.) [2].
Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł [3].
Za miesiące styczeń–grudzień 2021 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej
wymienionych osób nie może być niższa od:
•• 163,97 zł (czyli 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
•• 67,20 zł (czyli 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
•• 20,58 zł (czyli 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.
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,
•• prowadzą 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 2021 r. dla tych osób jest
zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego) [4].
Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. wynosi 5259 zł [5].
Za miesiące styczeń–grudzień 2021 r. składka na ubezpieczenia społeczne
wymienionych w grupie II nie może być niższa od:
•• 615,93 zł (czyli 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
•• 252,43 zł (czyli 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
•• 77,31 zł (czyli 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.
Grupa III
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę (opłacają mały
ZUS plus).
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Informacje w zakresie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne w 2021 r. dla tej grupy zostaną opublikowane odrębnie.
Ubezpieczenie wypadkowe i roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek
1. O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
obowiązującej w danym roku składkowym ZUS 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],
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 ZUS.
2. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w 2021 r. wynosi 157 770 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 2020 r. poz. 266, z późn. zm.), zwana ustawą systemową.
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej
w 2021 r. (Dz.U. poz. 1596).
[4] Art. 18 ust. 8 ustawy systemowej.
[5] Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada
2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r. oraz przyjętej do jej ustalenia
kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1061).

18

Biuletyn Informacyjny ZUS

lipiec–grudzień 2020

[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 i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r. oraz przyjętej do jej ustalenia
kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1061).

Biuletyn Informacyjny ZUS

lipiec–grudzień 2020

19

