W NUMERZE

ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

Nowy próg dochodowy
do 500 plus
dla osób niesamodzielnych

Do końca maja rozlicz się
z dodatkowych przychodów

Od 1 marca 2021 r. zmienił się limit świadczeń,
które mogą pobierać osoby występujące
o świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do
samodzielnej egzystencji. Łączna kwota brutto
emerytury, renty albo innych świadczeń ze
środków publicznych lub z zagranicznej instytucji
emerytalno-rentowej nie może przekroczyć
1772,08 zł.
s. 3

Jeśli pobierasz świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny
i jednocześnie osiągasz dodatkowe przychody, to co roku musisz rozliczyć
się z ZUS. Masz taki obowiązek, nawet jeśli na bieżąco informowałeś nas
o przychodzie i jego wysokości.

Twoje dane adresowe są dla nas bardzo istotne.
Korespondencję wysyłamy na adres, który
ostatnio nam podałeś. Jeśli Twój adres jest
nieaktualny, a my wyślemy tam korespondencję,
to uznamy, że została doręczona. Skutki tego
będą Cię obciążały. Dlatego zgłaszaj nam każdą
zmianę adresu, także elektronicznego.
s. 3

Nowy wniosek
do zmiany danych w ZUS
Na uproszczonym wniosku EZP możesz zgłosić
zmianę danych osobowych i adresowych oraz
sposób wypłaty świadczeń.
s. 3

Do końca maja musisz dostarczyć nam zaświadczenie (lub oświadczenie – gdy sam płacisz za
siebie składki) o wysokości przychodu za ubiegły rok rozliczeniowy (od 1 marca 2020 r. do
28 lutego 2021 r.). Na tej podstawie ustalimy,
czy wypłacaliśmy Ci świadczenie w prawidłowej
wysokości, czy też powinno być ono zmniejszone albo zawieszone.
Możemy rozliczyć Twoje świadczenie w wariancie miesięcznym lub rocznym, w zależności
od tego, który z nich jest dla Ciebie korzystniejszy. Będziemy mogli wybrać najkorzystniejszy
dla Ciebie sposób rozliczenia, jeśli przedstawisz
zaświadczenie, w którym będą przychody, jakie
uzyskałeś w kolejnych miesiącach rozliczanego
roku.

Wariant miesięczny
Miesięczne rozliczenie przychodu polega na porównaniu Twojego przychodu w poszczególnych
miesiącach (od 1 marca 2020 r. do 28 lutego
2021 r.) z obowiązującą w danym miesiącu:
• dopuszczalną miesięczną kwotą przychodu –
1229,60 zł (25% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z 2019 r.) oraz
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Zawiadom nas
o każdej zmianie adresu

Jak i kiedy rozliczymy Twój przychód

• graniczną miesięczną kwotą przychodu –
3442,80 zł (70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z 2019 r.).
Jeżeli Twój przychód z poszczególnych miesięcy nie przekroczył dopuszczalnej miesięcznej
kwoty przychodu, to przysługuje Ci świadczenie
w pełnej wysokości. Jeżeli wypłacaliśmy Ci wtedy świadczenie zmniejszone albo je zawiesiliśmy,
to przysługuje Ci wyrównanie.
Jeżeli Twój przychód z poszczególnych miesięcy jest wyższy od dopuszczalnej miesięcznej
kwoty przychodu, ale nie przekroczył granicznej
miesięcznej kwoty przychodu, to za takie miesiące przysługuje Ci niższe świadczenie. Obniżymy je o tyle, o ile Twój przychód z danego
miesiąca przekracza dopuszczalną kwotę przychodu (jednak obniżone świadczenie nie może
być niższe od gwarantowanej kwoty świadczenia, która wynosiła od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 605,50 zł).
Jeżeli w miesiącu, w którym powinieneś mieć
zmniejszone świadczenie, dostawałeś je w pełnej wysokości, ustalimy, jaką kwotę musisz nam
zwrócić. Jeśli miałeś zawieszone świadczenie,
a w danym miesiącu przysługiwało Ci obniżone,
to otrzymasz wyrównanie.
Gdy Twój przychód w danym miesiącu przekroczył graniczną kwotę, zawiesimy Twoje
świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Jeżeli
w miesiącu, w którym powinieneś mieć zawieszone świadczenie, dostawałeś je w pełnej lub
zmniejszonej wysokości, to ustalimy, jaką kwotę
musisz nam zwrócić.
Przykład 1
Pani Barbara w roku rozliczeniowym 2020/2021
pobierała świadczenie przedemerytalne w wysokości 1210,99 zł miesięcznie. W maju 2021 r.
powiadomiła nas, że w kolejnych miesiącach roku
rozliczeniowego uzyskała następujący przychód:
• w marcu 2020 r. – 1300 zł,
• w kwietniu 2020 r. – 1300 zł,
• w maju 2020 r. – 1000 zł,
• w czerwcu 2020 r.– 1300 zł,
• w lipcu 2020 r. – 1300 zł,
• w sierpniu 2020 r. – 1300 zł,
• we wrześniu 2020 r. – 1300 zł,
• w październiku 2020 r. – 1250 zł,
• w listopadzie 2020 r. – 2000zł
• w grudniu 2020 r. – 2000 zł,
• w styczniu 2021 r. – 2000 zł,
• w lutym 2021 r. – 2000 zł.
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W roku rozliczeniowym 2020/2021 wypłacaliśmy pani Barbarze świadczenie w pełnej wysokości. Dopuszczalna kwota przychodu wynosiła 1229,60 zł.
Jeśli wybierzemy wariant rozliczenia miesięcznego, to:
• za marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień świadczenie pani Barbary
powinniśmy zmniejszyć o 70,40 zł (1300 zł –
1229,60 zł), a więc łącznie o 422,40 zł
(70,40 zł × 6);
• za maj świadczenie przysługuje jej w pełnej wysokości;
• za październik świadczenie powinniśmy zmniejszyć o 20,40 zł (1250 zł – 1229,60 zł);
• od listopada 2020 r. do lutego 2021 r. przychód
pani Barbary przekraczał dopuszczalną kwotę
przychodu o 770,40 zł (2000 zł – 1229,60 zł),
więc świadczenie za ten okres przysługiwało
jej w gwarantowanej kwocie 605,50 zł miesięcznie. Nienależnie pobrane świadczenie
w każdym z tych miesięcy wynosi 605,49 zł
(1210,99 zł – 605,50 zł), czyli razem 2421,96 zł
(605,49 zł × 4).
W wariancie rozliczenia miesięcznego pani
Barbara powinna nam zwrócić 2864,76 zł
(422,40 zł + 20,40 zł + 2421,96 zł).

Wariant roczny
W rocznym wariancie rozliczenia przychodu
porównujemy Twój przychód z całego roku rozliczeniowego (od 1 marca 2020 r. do 28 lutego
2021 r.) z obowiązującymi w danym roku:
• dopuszczalną roczną kwotą przychodu
(14 755,20 zł) oraz
• graniczną
roczną
kwotą
przychodu
(41 313,60 zł).
Są to sumy miesięcznych dopuszczalnych
kwot przychodu i granicznych kwot przychodu
w danym roku rozliczeniowym.
Roczne kwoty przychodu zmienią się, gdy
w roku rozliczeniowym:
• uzyskałeś prawo do świadczenia przedemerytalnego;
• ustało Twoje prawo do świadczenia lub zasiłku
przedemerytalnego;
• wstrzymaliśmy Ci wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego z innych przyczyn niż
osiąganie przychodu;
• zawiesiliśmy świadczenie lub zasiłek przedemerytalny na Twój wniosek.

W takich przypadkach roczne kwoty przychodu (graniczną i dopuszczalną) ustalamy
tylko dla tego okresu, w którym miałeś prawo
do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego – z dokładnością co do dnia i z zaokrągleniem
do pełnych 10 groszy w górę.
Przykład 2
Pan Marek pobierał świadczenie przedemerytalne. 1 czerwca 2020 r. skończył 65 lat, więc
od tego dnia świadczenie przedemerytalne
już mu nie przysługiwało. W czasie pobierania
świadczenia pan Marek pracował na umowę
o pracę i zarabiał 2000 zł miesięcznie. Przy
ustalaniu rocznej granicznej kwoty przychodu i rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu dla pana Marka uwzględniliśmy kwoty
obowiązujące za pełne miesiące od marca
do maja 2020 r. Roczna dopuszczalna kwota
przychodu dla tego okresu wynosi 3688,80 zł
(3 × 1229,60 zł), a roczna graniczna kwota
przychodu – 10 328,4 zł (3 × 3442,80 zł). Przy
rocznym wariancie rozliczenia porównaliśmy
przychód, jaki pan Marek uzyskał od 1 marca
do 31 maja 2020 r., z wyliczonymi rocznymi
kwotami przychodu.
Jeśli Twój przychód z całego roku nie przekroczy dopuszczalnej rocznej kwoty przychodu,
to przysługuje Ci świadczenie w pełnej wysokości. Jeżeli wypłacaliśmy Ci zmniejszone świadczenie albo je zawiesiliśmy, otrzymasz wyrównanie.
Jeśli Twój przychód z całego roku był wyższy od dopuszczalnej rocznej kwoty przychodu,
ale nie przekroczył rocznej kwoty granicznej,
przysługuje Ci zmniejszone świadczenie. Obniżymy je o tyle, o ile Twój roczny przychód przekracza dopuszczalną kwotę przychodu. Jednak
zmniejszone świadczenie nie może być niższe
od wysokości gwarantowanej. Gwarantowana
kwota świadczenia wynosiła od 1 marca 2020 r.
do 28 lutego 2021 r. 605,50 zł.
Jeżeli w całym roku dostawałeś świadczenie
w pełnej wysokości, to ustalimy kwotę, jaką musisz nam zwrócić. Jeśli zawiesiliśmy Ci świadczenie, a przysługiwało Ci obniżone, to otrzymasz
wyrównanie.
Jeśli Twój roczny przychód przekracza
roczną graniczną kwotę przychodu, to Twoje świadczenie powinno być zawieszone
przez cały rok rozliczeniowy. Jeżeli jednak

w tym czasie dostawałeś pełne lub obniżone
świadczenie, ustalimy, jaką kwotę musisz nam
zwrócić.
Przykład 3
Pani Maria od 1 maja 2020 r. miała prawo
do świadczenia przedemerytalnego w wysokości 1210,99 zł. W lipcu 2020 r. powiadomiła
nas, że pracuje i zarabia 2500 zł. Obliczyliśmy,
że przychód ten przekroczył dopuszczalną kwotę o 1270,40 zł (2500 zł – 1229,60 zł). Kwota
przekroczenia była wyższa od świadczenia. Dlatego od 1 lipca 2020 r. wypłacaliśmy je w gwarantowanej wysokości – 605,50 zł miesięcznie.
Gdy dostaliśmy od pani Marii zaświadczenie
o przychodzie, jaki uzyskała w roku rozliczeniowym 2020/2021, rozliczyliśmy przychód w wariancie miesięcznym i rocznym.
Przy rozliczeniu miesięcznym ustaliliśmy,
że w kolejnych miesiącach od maja 2020 r. do lutego 2021 r. przychód pani Marii wynosił:
• w maju – 0 zł (nie pracowała),
• w czerwcu – 0 zł (nie pracowała),
• w lipcu – 4150 zł,
• w sierpniu – 4150 zł,
• we wrześniu – 4000 zł,
• w październiku – 4000 zł,
• w listopadzie – 4300 zł,
• w grudniu – 4300 zł,
• w styczniu – 5600 zł,
• w lutym – 4300 zł.
Z rozliczenia miesięcznego wynika, że za maj
i czerwiec pani Marii przysługuje świadczenie
przedemerytalne w pełnej wysokości, ponieważ wtedy nie pracowała i nie miała dodatkowych przychodów. Przez kolejne 8 miesięcy
(od lipca 2020 r. do lutego 2021 r.) jej świadczenie powinno być zawieszone, ponieważ jej
przychód przekraczał miesięczną kwotę graniczną (3442,80 zł). Ustaliliśmy, że w roku rozliczeniowym 2020/2021 zmniejszyliśmy świadczenie. Pani Maria nienależnie pobrała 4844 zł
(605,50 zł × 8). Tyle musi zwrócić do ZUS.
Gdybyśmy zastosowali wariant roczny,
okazałoby się, że przychód pani Marii w roku
rozliczeniowym 2020/2021 wynosi 34 800 zł
i przekroczył roczną kwotę graniczną, którą
ustaliliśmy na 34 428 zł (3442,80 zł × 10). Dlatego świadczenie w całym rozliczanym roku powinno być zawieszone (także w maju i czerwcu).
Rozliczenie miesięczne jest więc korzystniejsze
dla pani Marii.

ŚWIADCZENIA

Nowy próg dochodowy do 500 plus
dla osób niesamodzielnych
Od 1 marca 2021 r. zmienił się limit świadczeń, które mogą pobierać osoby występujące o świadczenie uzupełniające
dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń ze środków
publicznych lub z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej nie może przekroczyć 1772,08 zł.
Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać
osoby, które:
• ukończyły 18 lat,
• mieszkają na terytorium Polski,
• mają obywatelstwo polskie, prawo pobytu lub
prawo stałego pobytu w Polsce (jeśli są obywatelami jednego z państw członkowskich
Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej) lub zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli są obywatelami państwa spoza UE albo EFTA),

• są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli
potrzebują pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, takich
jak przygotowywanie posiłków, mycie itd.,
i mają orzeczenie, które potwierdza tę niesamodzielność.

Kiedy świadczenie wynosi 500 zł
Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeżeli osoba uprawniona:
• nie ma prawa do emerytury ani renty i nie ma
prawa do innego świadczenia pieniężnego ze
środków publicznych,

• ma prawo do tych świadczeń, ale ich łączna
kwota brutto nie przekracza od 1 marca 2021 r.
1272,08 zł.
Na stronie internetowej ZUS znajdziesz katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
Przy ustalaniu kwoty pobieranych świadczeń
nie bierzemy pod uwagę renty rodzinnej dla
dziecka, które stało się:
• całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej
egzystencji lub
• całkowicie niezdolne do pracy – przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed
ukończeniem 25 lat.

Nie zawsze 500 zł
Świadczenie uzupełniające nie zawsze wypłacimy w wysokości 500 zł.
Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę,
rentę lub inne świadczenie ze środków publicznych i łączna kwota brutto wynosi więcej niż
1272,08, ale mniej niż 1772,08 zł, to świadczenie uzupełniające będzie niższe niż 500 zł. Będzie wynosiło tyle, ile różnica między 1772,08 zł
a łączną kwotą świadczeń ze środków publicznych dla danej osoby. Możemy przyznać świadczenie uzupełniające nawet w wysokości kilku
złotych.
ŚWIADCZENIA
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Nowy wniosek
do zmiany danych
w ZUS
Na uproszczonym wniosku EZP
możesz zgłosić zmianę danych
osobowych i adresowych
oraz sposób wypłaty świadczeń.

OBOWIĄZKI

Zawiadom nas o każdej zmianie adresu
Twoje dane adresowe są dla nas bardzo istotne. Korespondencję wysyłamy
na adres, który ostatnio nam podałeś. Jeśli Twój adres jest nieaktualny,
a my wyślemy tam korespondencję, to uznamy, że została doręczona. Skutki
tego będą Cię obciążały. Dlatego zgłaszaj nam każdą zmianę adresu, także
elektronicznego.
Jeśli upoważniłeś przedstawiciela lub pełnomocnika do załatwiania spraw w ZUS w Twoim
imieniu, to również on musi poinformować nas
o zmianie adresu do korespondencji, w tym adresu elektronicznego.
Jeśli adres będzie nieaktualny, to z Twoją korespondencją może się zapoznać osoba do tego

nieuprawniona. W takim przypadku jest ryzyko,
że Twoje prawa i wolności związane z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji będą naruszone. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym
tak poważne, jak kradzież tożsamości, nadużycia
i straty finansowe, naruszenie dobrego imienia.

Możesz skorzystać z wniosku, jeśli chcesz
otrzymywać swoje świadczenie na rachunek
w banku albo chcesz zmienić numer rachunku
bankowego.
Wypłata świadczeń na konto bankowe
gwarantuje szybkie i terminowe otrzymywanie świadczeń bez konieczności wychodzenia z domu. Więcej informacji o korzyściach
z pobierania świadczeń z ZUS znajdziesz na
stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie,
zdrowo, bezgotówkowo”.
Wniosek EZP jest dostępny na Platformie
Usług Elektronicznych ZUS w zakładce [Ogólny], [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca].
Możesz go wyszukać i utworzyć na trzy sposoby – w menu bocznym w zakładce:
• [Dokumenty i wiadomości]>[Dokumenty robocze],
• [Usługi],
• [Panel świadczeniobiorcy] > [Moje dane]
> [Zgłoszenie zmiany danych] – jeśli jesteś
świadczeniobiorcą.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZUS radzi

Które świadczenie wybrać:
dodatkowy zasiłek opiekuńczy czy
zasiłek chorobowy

Pracownik ma prawo do dodatkowego
zasiłku opiekuńczego. W okresie, za który
przysługuje ten zasiłek, został też objęty
kwarantanną. Czy w tym przypadku
przysługuje mu zasiłek chorobowy za okres
kwarantanny czy dodatkowy zasiłek
opiekuńczy?

Brak możliwości wykonywania pracy przez
osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę
jest dla celów wypłaty świadczeń pieniężnych
z powodu choroby (wynagrodzenia za okres choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy oraz
zasiłku chorobowego) traktowany na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Jednak
okres, w którym pracownik podlega kwarantannie, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy
z powodu choroby. Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną. Okresy te zostały
zrównane tylko dla celów wypłaty świadczeń.
Jeśli osoba, która pobiera dodatkowy zasiłek
opiekuńczy, zostanie objęta kwarantanną, powinna wybrać, które świadczenie będzie pobierać. Żadne z tych świadczeń nie ma priorytetu.
Inaczej jest w przypadkach niezdolności
do pracy z powodu choroby orzeczonej zwolnie-

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

niem lekarskim oraz okresu izolacji w warunkach
domowych. Dotyczą one osoby ubezpieczonej,
która jest chora. Ubezpieczony, który jest chory,
nie może zapewnić opieki dziecku. Dlatego nie
przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek
opiekuńczy
Przedszkole, do którego uczęszcza moja
córka, zawiesiło zajęcia w jej grupie
na 3 dni w kwietniu 2021 r. Wynikało
to z nieobecności w pracy nauczycielek
spowodowanej złym samopoczuciem
po szczepieniu przeciw COVID-19. Czy
w takiej sytuacji przysługuje mi dodatkowy
zasiłek opiekuńczy za 3 dni?

Tak, zasiłek Pani przysługuje. Przedszkole
nie mogło zapewnić opieki dzieciom uczęszczającym do jednej grupy z powodu jego ograniczonego funkcjonowania na skutek nieobecności
nauczycielek wywołanej poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19. W takim przypadku
ubezpieczony rodzic dziecka ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej zwolnionej z pracy
w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19
m.in. przedszkola, do którego uczęszcza jej
dziecko. Przysługuje również, gdy przedszkole

jest otwarte w czasie COVID-19, ale nie może
zapewnić opieki dziecku z powodu ograniczonego funkcjonowania.

Czy trzeba pobierać zasiłek
chorobowy za cały okres kwarantanny
Czy pracownik, który przebywa
na kwarantannie i pobiera zasiłek
chorobowy, może pracować zdalnie, jeśli
poczuje się lepiej? Czy może zrezygnować
z części świadczenia chorobowego na rzecz
wynagrodzenia za pracę zdalną?

Jeśli pracownik po kilku dniach kwarantanny poczuje się lepiej i uzgodni ze swoim pracodawcą, że będzie pracować zdalnie przez część
kwarantanny, to za dni pracy zdalnej otrzyma
wynagrodzenie za pracę. Natomiast zasiłek chorobowy (lub wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy) otrzyma za okres,
w którym nie pracował. Do okresu zasiłkowego
i do okresu, za który przysługuje wynagrodzenie
chorobowe (33/14 dni), nie powinny być wliczane okresy, w których pracownik świadczył pracę
i otrzymał wynagrodzenie za nią.
Jeśli zasiłek wypłaca pracownikowi ZUS,
informacja o okresie pracy w trakcie kwarantanny powinna być we wniosku o zasiłek, który
składa do nas pracownik lub pracodawca w jego
imieniu.

LIMITY ZAROBKÓW

Limity dla osób, które dorabiają do emerytury lub renty
Zmniejszymy Twoją emeryturę lub rentę, jeśli Twój przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany kwartał,
czyli:
• od 1 marca 2021 r. – 3820,60 zł,
• od 1 czerwca 2021 r. – 3977,10 zł.
Zawiesimy Twoją emeryturę lub rentę, jeśli Twój przychód przekroczy
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany kwartał, czyli:
• od 1 marca 2021 r. – 7095,40 zł,
• od 1 czerwca 2021 r. – 7386,10 zł.
Od 1 marca 2021 r. kwoty maksymalnego zmniejszenia wynoszą:
• 646,67 zł – dla emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

• 485,04 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
• 549,71 zł – dla rent rodzinnych dla jednej osoby.
Ważne!
Nie zawiesimy ani nie zmniejszymy Twojej emerytury, jeśli osiągnąłeś
powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna),
niezależnie od tego, jaki uzyskujesz przychód. Jednak nie dotyczy Cię
to, gdy kontynuujesz zatrudnienie na podstawie stosunku pracy podjęte
przed nabyciem prawa do emerytury.

Limit dla osób, które dorabiają do renty socjalnej
Zawiesimy Twoją rentę socjalną, jeśli Twój przychód przekroczy 70%
przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał, czyli:
• od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. – 3820,60 zł,
• od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3977,10 zł.
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