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Nie zabraknie pieniędzy
na emerytury
Byliśmy jedną z najważniejszych instytucji
odpowiedzialnych za przygotowanie założeń
do tzw. Tarczy Antykryzysowej, a potem
wykonanie tych regulacji.
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Emerytury osób z rocznika 1953
po zmianach
Jesteś z rocznika 1953 lub pobierasz rentę
rodzinną po takiej osobie? Sprawdź, czy możemy
obliczyć wysokość Twojego świadczenia
na nowych zasadach.
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Nowe limity zarobkowe
dla emerytów i rencistów
Dorabiasz do wcześniejszej emerytury, renty
z tytułu niezdolności do pracy lub renty
rodzinnej? Dodatkowe zarobki mogą wpłynąć
na wysokość Twojego świadczenia. Od 1 września
obowiązują nowe limity przychodów. Gdy je
przekroczysz, będziemy musieli zmniejszyć albo
zawiesić Twoją emeryturę lub rentę.
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Kto może skorzystać
z Polskiego Bonu Turystycznego
Masz dzieci i pobierasz na nie świadczenie wychowawcze 500+ lub dodatek
wychowawczy? Złożyłeś wniosek o te świadczenia, a pracujesz za granicą?
Przysługuje Ci bon turystyczny w wysokości 500 zł na każde dziecko. Jeśli Twoje
dziecko jest niepełnosprawne, możesz otrzymać na nie dodatkowy bon o wartości
500 zł. Za pomocą bonu zapłacisz w Polsce za usługi hotelarskie lub imprezy
turystyczne.
Kto otrzyma bon
Jeśli już pobierasz świadczenia na dzieci
Otrzymasz bon, jeśli 18 lipca 2020 r. miałeś
przyznane jedno z tych świadczeń:
• świadczenie wychowawcze 500+;
• dodatek wychowawczy – dodatek w wysokości
świadczenia wychowawczego – przysługuje on
na dzieci, które znajdują się:
— w rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
— w placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu
socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce
opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
— w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego.
Jeśli będziesz mieć prawo do
świadczeń na dzieci
Otrzymasz bon, jeśli między 19 lipca 2020 r.
a 31 grudnia 2021 r. otrzymasz prawo do:
• świadczenia wychowawczego 500+ na dziecko,
na które wcześniej nie przysługiwało to świadczenie lub dodatek wychowawczy;
• dodatku wychowawczego na dziecko, na które
wcześniej nie przysługiwał dodatek, lub świadczenie wychowawcze 500+.

Gdy przebywasz za granicą
Otrzymasz bon, jeśli przebywasz za granicą
i złożysz wniosek wraz z załącznikami, w których potwierdzisz, że:
• między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyłeś tam wniosek o świadczenie wychowawcze
500+, który został przekazany do wojewody,
a ten nie rozpatrzył wniosku do 18 lipca 2020 r.;
• między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.
złożysz tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który zostanie przekazany do wojewody,
a ten nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
• wojewoda wydał Ci decyzję o odmowie prawa
do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.
Na stronie www.zus.pl znajdziesz informację
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
dla osób, które przebywają poza granicami Polski
i chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego.

Ważne!
Jeśli Twoje dziecko, jest niepełnosprawne, możesz
otrzymać na nie dodatkowy bon turystyczny.  

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z bonu
Aby skorzystać z bonu:
1. Załóż profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i zaloguj się na PUE.
2. Aktywuj bon na PUE ZUS:
• w zakładce [Ogólny], w menu bocznym wybierz zakładkę [Polski Bon Turystyczny] >
[Mój Bon];
• podaj swój aktualny adres e-mail oraz numer
telefonu komórkowego.
Bon możesz aktywować w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami. Możesz skorzystać z instrukcji na stronie www.zus.pl „Jak aktywować bon, przeglądać
dane i sprawdzać historię transakcji”.

Ważne!
Nie musisz składać wniosku o bon turystyczny.

Jak otrzymać dodatkowy bon
na dziecko niepełnosprawne
Aby skorzystać z dodatkowego bonu na dziecko
niepełnosprawne:
1. Złóż na PUE ZUS „Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego
świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego” (DBT).
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FELIETON

EMERYTURY

Emerytury osób z rocznika 1953 po zmianach
Jesteś z rocznika 1953 lub pobierasz rentę rodzinną po takiej osobie? Sprawdź,
czy możemy obliczyć wysokość Twojego świadczenia na nowych zasadach.
Paweł
Żebrowski

rzecznik prasowy
ZUS

Nie zabraknie
pieniędzy
na emerytury
Byliśmy jedną z najważniejszych
instytucji odpowiedzialnych
za przygotowanie założeń do tzw. Tarczy
Antykryzysowej, a potem wykonanie
tych regulacji. Łącznie zrealizowaliśmy
5,5 mln wniosków i udzieliliśmy wsparcia
w różnych formach na około 25 mld
zł. Najistotniejsze z punktu widzenia
bezpieczeństwa gospodarki było
trzymiesięczne zwolnienie z opłacania
składek na ubezpieczenia społeczne.
Skorzystało z niego ponad 2 mln
płatników.
Wiele osób pyta nas, czy z powodu wypłat
świadczeń z Tarczy Antykryzysowej nie
zabraknie pieniędzy na emerytury i renty.
Emeryci i renciści mogą spać spokojnie.
Otrzymujemy pieniądze z funduszu przeciwdziałania skutkom COVID-19, którym
zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.
Rekompensują one składki, których nie pobraliśmy z powodu zwolnienia z ich opłacania. Z tego funduszu finansowane są także
inne świadczenia z Tarczy Antykryzysowej,
które wypłacamy.
Ponadto z danych za lipiec i sierpień
wynika, że coraz więcej pieniędzy wpływa
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Na koniec lipca 2020 r. było zgłoszonych
w ZUS 2,77 mln firm – jest to o 24 tys. więcej niż w czerwcu i o 57 tys. więcej niż w lutym. Rośnie również liczba cudzoziemców
zgłoszonych do ubezpieczeń (na koniec lipca
– 628 tys.) – o 22 tys. więcej niż w czerwcu.
Z kolei ogólna liczba osób ubezpieczonych
wynosiła na koniec lipca 15,3 mln i nie odbiegła od wahań sezonowych.
Przed nami kolejne zadania wynikające
z Tarczy Antykryzysowej 5.0, która dotyczy
przede wszystkim branży turystycznej i kulturalno-rozrywkowej. Ustawa przewiduje
m.in. wypłatę dwóch rodzajów świadczenia
postojowego oraz zwolnienie ze składek.
Szacunkowy koszt to ok. 550 mln zł, w tym
400 mln zł zwolnienia ze składek.

Powszechna emerytura przysługuje kobiecie,
która skończyła 60 lat, i mężczyźnie, który
skończył 65 lat. Wysokość emerytury ustalamy
na podstawie składek i kapitału początkowego
po waloryzacjach. Od 1 stycznia 2013 r. odejmujemy od tej podstawy wypłacone emerytury
wcześniejsze, jeśli dana osoba je pobierała.
Zasadę tę w odniesieniu do niektórych kobiet z rocznika 1953 zakwestionował w marcu
2019 r. Trybunał Konstytucyjny. W związku
z tym od 10 lipca 2020 r. obowiązują przepisy,
które pozwalają obliczyć powszechną emeryturę
bez odejmowania wcześniejszych emerytur.

Kto może złożyć wniosek
Możesz skorzystać z nowych zasad obliczania
powszechnej emerytury, jeżeli:
• urodziłeś się w 1953 r.,
• pobierałeś wcześniejszą emeryturę na wniosek,
który złożyłeś przed 1 stycznia 2013 r. (niezależnie od tego, czy wydaliśmy decyzję w sprawie
emerytury przed tym terminem, czy po nim),
• jeszcze nie masz ustalonej powszechnej emerytury i złożysz wniosek o nią w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów, czyli
najpóźniej w poniedziałek 11 stycznia 2021 r.

Komu i kiedy ponownie ustalimy
wysokość emerytury lub renty rodzinnej
Gdy pobierasz emeryturę
Sami (bez Twojego wniosku) ustalimy Ci ponowie wysokość powszechnej emerytury, jeżeli
spełniasz następujące warunki:

• urodziłeś się w 1953 r.,
• masz ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie wniosku, który złożyłeś
przed 1 stycznia 2013 r.,
• masz ustalone prawo do powszechnej emerytury w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur.
Zrobimy to po 11 stycznia 2021 r. (czyli po
6 miesiącach od wejścia w życie nowych przepisów).
Gdy pobierasz rentę rodzinną
Sami (bez Twojego wniosku) ustalimy Ci ponownie wysokość renty rodzinnej po osobie
urodzonej w 1953 r. Zrobimy to po 11 stycznia
2021 r.
Podstawę, od której obliczymy rentę rodzinną, ustalimy bez pomniejszania o kwoty
wypłaconych wcześniejszych emerytur. Abyś
mógł skorzystać z tego przeliczenia, osoba, po
której przysługuje Ci renta, musiała wystąpić
o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia
2013 r.
Kiedy wydamy decyzję i wypłacimy
wyższe świadczenie
Decyzję, w której ustalimy Ci ponownie powszechną emeryturę lub rentę rodzinną, wydamy 12 stycznia 2021 r.
Kwoty wynikające z tej decyzji wypłacimy
w styczniowym terminie wypłaty emerytury
lub renty rodzinnej, a jeśli to nie będzie możliwe – w najbliższym możliwym terminie wypłaty
świadczenia.
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Nasze działania przyczyniają się
do zachowania miejsc pracy
Zwolniliśmy z opłacania składek ponad 2 mln firm. Wypłaciliśmy 2,9 mln
świadczeń postojowych. Dzięki temu wiele mniejszych i większych
przedsiębiorstw nadal funkcjonuje.
Ostatnie miesiące to czas intensywnych działań
ZUS, które mają zapobiegać gospodarczym skutkom
epidemii. Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu ustaw, które składają się na
Tarczę Antykryzysową. Do 6 października wpłynęło
do nas 5,5 mln wniosków w ramach Tarczy.
Osobom prowadzącym działalność lub wykonującym umowy cywilnoprawne przysługują
świadczenia postojowe. Od 20 września ponownie rozpatrujemy wnioski złożone do 30 czerwca
o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj, które
płatnicy opłacili.

Świadczenia w związku z COVID-19

Do 31 sierpnia byliśmy płatnikami dodatku
solidarnościowego dla osób, które po 15 marca
2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę.
Od połowy października będziemy rozpatrywać wnioski o świadczenia z Tarczy Antykryzysowej 5.0 płatników branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Ci płatnicy będą mogli
ubiegać się o świadczenie postojowe, dodatkowe
świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania
składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
Więcej o świadczeniach z Tarczy Antykryzysowej 5.0 możesz przeczytać na stronie
www.zus.pl.
Liczba wniosków do ZUS

świadczenie postojowe i kontynuacja wypłaty dla osób prowadzących działalność

2,3 mln (do 6 października)

świadczenie postojowe i kontynuacja wypłaty dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

604 tys. (do 6 października)

odroczenie terminu płatności składek, rozłożenie zaległości na raty

191 tys. (do 6 października)

dodatek solidarnościowy
zwolnienie ze składek

147,6 tys. (do 31 sierpnia 2020 r.)
2,1 mln (do 30 czerwca 2020 r.)
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Polski Bon Turystyczny w pytaniach i odpowiedziach
Jak wygląda bon turystyczny?
Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer. Jest na Twoim profilu na
Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę [Ogólny], a następnie [Polski Bon
Turystyczny]). Z tego dokumentu wynika m.in., kto
jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci,
jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci
oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.

Co muszę zrobić, jeśli na PUE ZUS nie
mam zakładki [Polski Bon Turystyczny]?
Jeśli w zakładce [Ogólny] nie ma zakładki [Polski
Bon Turystyczny], oznacza to, że nie masz ustalonego prawa do świadczenia w formie bonu.
W takiej sytuacji, jeśli spełniasz wymagane warunki, złóż wniosek o to świadczenie do Polskiej
Organizacji Turystycznej (POT). POT wyda w tej
sprawie decyzję.

Czy będę mogła skorzystać z bonu,
jeśli urodzę dziecko w 2021 r.?

Czy mogę sprawdzić, jaką wartość
bonu mogę jeszcze wykorzystać?

Tak. Jeśli w 2021 r. uzyskasz prawo do świadczenia wychowawczego, to będzie Ci również
przysługiwało świadczenie w formie bonu. Możesz zrealizować go do końca marca 2022 r.

Tak, aktualny stan środków, które możesz jeszcze wykorzystać, sprawdzisz na swoim profilu
na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę
[Ogólny] i przejdź do zakładki [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon].

Gdzie mogę sprawdzić swój kod obsługi płatności?
Kod obsługi płatności możesz sprawdzić
w e-mailu, który otrzymasz w dniu aktywacji
bonu oraz na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon].
Czy bonem można opłacić wyjazd zagraniczny?
Nie. Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi
hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone na
terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne
i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Listę tych
podmiotów znajdziesz na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): www.polska.travel;
www.bonturystyczny.gov.pl, oraz www.pot.gov.pl.
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2. Do oświadczenia dołącz skan lub zdjęcie orzeczenia dziecka o:
• niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności
wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
• częściowej niezdolności do pracy, całkowitej
niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności
do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
• stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej
egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym i do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
Na stronie www.zus.pl znajdziesz instrukcję „Jak
wysłać oświadczenie (DBT) na PUE ZUS, aby otrzymać dodatkowe świadczenie na dziecko niepełnosprawne w formie Polskiego Bonu Turystycznego”.

Za co i kiedy zapłacisz bonem
Bonem zapłacisz za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez
przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje
pożytku publicznego wpisane na listę, którą prowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Aktualna
lista podmiotów, w których można skorzystać
z bonu, jest na stronach:
• www.bonturystyczny.gov.pl,
• www.pot.gov.pl,
• www.polska.travel.

Czy w obiekcie, który jest na liście POT,
mogę zapłacić bonem tylko za nocleg,
czy także za posiłki i atrakcje?
Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi
hotelarskie. Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów,
mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także
miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep
samochodowych oraz świadczenie, w obrębie
obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1
pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich). Usługa
hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu. Jeśli w danym obiekcie można uzyskać
dodatkowe świadczenia (stanowią one inte-

Ważne!
• Bonem możesz zapłacić do 31 marca 2022 r.
Jeśli do tego dnia zapłacisz za usługę, możesz
z niej skorzystać po tym terminie.
• Bonu nie możesz wymienić na gotówkę, inne
środki płatnicze albo inne środki wymiany.
W zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój
Bon] na Twoim profilu na PUE ZUS będzie podana kwota, którą możesz wykorzystać. Jest to
500 zł na każde dziecko oraz dodatkowe 500 zł
na dziecko niepełnosprawne. Za pomocą bonu
możesz płacić wielokrotnie, aż wyczerpiesz
kwotę świadczenia.
Jeśli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego nie zrealizuje usługi
hotelarskiej lub imprezy turystycznej albo gdy
przedsiębiorca turystyczny jest niewypłacalny,
pieniądze z bonu zostaną zwrócone na rachunek
bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej. Ty
natomiast będziesz mógł ponownie wykorzystać bon.

gralną część usługi), to nadal jest to usługa hotelarska.
Czy rodzina może wykorzystać bon na
wakacyjne zajęcia terapeutyczne dla dzieci?
Tak, jeśli będą one stanowić element jednej
imprezy turystycznej. Nie można wykorzystać
bonu tylko na same zajęcia terapeutyczne.
Z przepisów wynika, że bonem można
zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy
turystyczne dla dziecka. Czy jeśli nasze dziecko
ma kilka miesięcy i jego pobyt w ośrodku
jest darmowy, możemy zapłacić bonem?
Tak. Usługa hotelarska lub impreza turystyczna
są świadczone na rzecz dziecka, gdy dziecko korzysta z usługi hotelarskiej lub uczestniczy w imprezie turystycznej – nawet gdy ze względu na
jego wiek nie trzeba za nie zapłacić.
Czy można opłacić bonem
wycieczki jednodniowe,
np. Augustów–Wilno–Augustów?
Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane
przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego w Polsce (art. 5
ust. 1 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym).
Z tego przepisu wynika, że nie można zapłacić
bonem za wycieczkę Augustów–Wilno–Augustów, bo odbywa się ona również poza granicami Polski.

sem), płatność zostanie anulowana. Wtedy ponownie podaj kod obsługi płatności (z e-maila
lub z PUE ZUS), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz esemesem.
• Jeśli usługa, za którą płacisz bonem, przekracza
jego wartość, to brakującą część możesz zapłać
gotówką, kartą lub przelewem.
• Stan wykorzystania środków z bonu możesz
sprawdzić na PUE ZUS.

Co z rodzicami, którzy opiekują się
dzieckiem na przemian
Rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu?
Zgodnie z orzeczeniem sądu opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się okresach? Wtedy każdemu z Was przysługuje bon w wysokości 250 zł.
Jeśli wychowujesz na przemian z drugim
rodzicem dziecko niepełnosprawne, każdemu
z Was przysługuje bon w wysokości 250 zł oraz
dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł.

W jaki sposób zapłacisz bonem

Jak zablokować bon

Gdy aktywujesz bon na PUE ZUS, otrzymasz e-mailem kod obsługi płatności. Znajdziesz go również
na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny]
> [Mój Bon]. Ten kod podasz, gdy będziesz płacić
za usługi (np. w recepcji hotelu). Następnie otrzymasz esemesem kod potwierdzający płatność. Musisz go podać osobie, która przyjmuje płatność.

Jeśli zgubiłeś telefon, na który powinieneś
otrzymać kod potwierdzający płatność, lub w innych sytuacjach, możesz zablokować (zawiesić)
aktywny bon. Zrób to na PUE ZUS lub zadzwoń
na infolinię 22 11 22 11.
Bon możesz odblokować na PUE ZUS za pomocą funkcji „Aktywuj bon”.

Ważne!

Gdzie otrzymasz pomoc w sprawie
bonu

• Jeśli pomylisz się i podasz błędny kod obsługi
płatności, osoba przyjmująca płatność może
ponownie go wpisać.
• Jeśli pomylisz się i podasz błędny kod potwierdzający płatność (ten, który dostaniesz eseme-

Jeśli masz pytania w sprawie bonu turystycznego, zadzwoń na infolinię 22 11 22 111 (czynną
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu). Pytania możesz też wysyłać na adres bon@zus.pl.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZASIŁKI

ZUS radzi

Czy na podstawie wydruku odpisu
aktu urodzenia otrzymam zasiłek
macierzyński?
Otrzymałam odpis aktu urodzenia dziecka
w formie elektronicznej. Wydruk tego
dokumentu przekazałam pracodawcy.
Czy to prawda, że na podstawie takiego
wydruku nie może wypłacić mi zasiłku
macierzyńskiego?
Tak. Jednym z dokumentów niezbędnych do
przyznania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia, potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez płatnika składek albo przez
ZUS. Odpis może mieć formę papierową albo
formę dokumentu elektronicznego z podpisem
elektronicznym. Taki podpis potwierdza autentyczność tego dokumentu. Dokument ten można
wykorzystać wyłącznie w formie elektronicznej,

Eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
są do Państwa dyspozycji. W tej rubryce
odpowiadamy na Państwa pytania.

gdyż tylko w tej formie ma walor dokumentu
urzędowego. Oznacza to, że na podstawie wydruku odpisu aktu urodzenia pracodawca nie
może ustalić prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Czy zaświadczenie inspektora
sanitarnego wystarczy do wypłaty
zasiłku chorobowego za czas
kwarantanny?
Czy pracodawca wypłaci mi zasiłek
chorobowy na podstawie zaświadczenia
inspektora sanitarnego o poddaniu się
kwarantannie?
Nie, zaświadczenie lub pismo państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego o poddaniu się kwarantannie nie stanowi podstawy do
wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Zasiłek
chorobowy przysługuje na podstawie decyzji
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o skierowaniu na obowiązkową kwarantannę.

SKŁADKI
Czy od nagród jubileuszowych trzeba
opłacać składki?
Rozwiązuję umowę o pracę, ale mam dostać
nagrodę jubileuszową. Czy będą od niej
opłacane składki?
Pracodawca nie nalicza składek na ubezpieczenia społeczne od nagród jubileuszowych
(gratyfikacji), które zgodnie z zasadami, na
jakich je przyznaje, przysługują nie częściej
niż co 5 lat. Składek nie musi też opłacać od
nagród jubileuszowych, które wypłaca w dniu
rozwiązania stosunku pracy, jeśli spełniasz
dwa warunki:
• do nabycia prawa do nagrody z tytułu upływu
kolejnych 5 lat brakuje Ci mniej niż 12 miesięcy,
licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy,
• rozwiązanie stosunku pracy ma związek z Twoim przejściem na emeryturę, rentę inwalidzką
lub świadczenie przedemerytalne.

EMERYTURY I RENTY

Nowe limity zarobkowe dla emerytów i rencistów
Dorabiasz do wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej? Dodatkowe
zarobki mogą wpłynąć na wysokość Twojego świadczenia. Od 1 września obowiązują nowe limity przychodów.
Gdy je przekroczysz, będziemy musieli zmniejszyć albo zawiesić Twoją emeryturę lub rentę.
Kiedy zawiesimy
albo zmniejszymy świadczenie
Zawiesimy Twoją wcześniejszą emeryturę, rentę
z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną, jeśli Twój przychód, np. z umowy o pracę
(działalności, od której obowiązkowe są składki
na ubezpieczenia społeczne ), przekroczy 130%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Od 1 września ten limit wynosi 6531,90 zł.
Jeśli Twój przychód będzie wyższy niż 70%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od
1 września jest to 3517,20 zł), ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia (6531,90 zł), to
będziemy musieli zmniejszyć Twoje świadczenie.
Zmniejszymy Twoją emeryturę lub rentę
o kwotę, którą obliczymy, odejmując od Twoich
zarobków 3517,20 zł (czyli 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia). Jednak maksymalnie możemy zmniejszyć Twoje świadczenie o:

• 620,37 zł, jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy,
• 465,31 zł, jeśli pobierasz rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
• 527,35 zł, jeśli pobierasz rentę rodzinną, do
której tylko Ty masz prawo.

Kiedy możesz dorabiać
bez ograniczeń
Nie zawiesimy ani nie zmniejszymy Twojego
świadczenia (niezależnie od tego, jaki przychód
będziesz uzyskiwać), jeśli:
• masz prawo do emerytury i skończone 60 lat
(kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
• masz prawo do emerytury i skończone 60 lub
65 lat oraz pobierasz inne świadczenie (np. rentę rodzinną), bo jest korzystniejsze niż emerytura,

• masz prawo do emerytury częściowej,
• masz prawo do renty inwalidy wojennego z powodu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie,
• masz prawo do renty inwalidy wojskowego
w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze
służbą wojskową.
Jeśli masz skończone 60 lub 65 lat i podejmiesz pracę po przyznaniu emerytury, nie
zmniejszymy ani nie zawiesimy Twojego świadczenia. Jeśli natomiast kontynuujesz (bez rozwiązania stosunku pracy) pracę w tym samym
miejscu, co przed przejściem na emeryturę,
to zawiesimy Twoją emeryturę (bez względu
na wysokość Twoich zarobków). Będzie tak
do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i złożysz
wniosek o wypłatę emerytury.
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