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Informacje
i komunikaty

Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z 13 stycznia 2016 r.
w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek i kwot składek na
ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń–grudzień 2016 r.
dla niektórych grup ubezpieczonych
1. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
tt nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
tt nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy,
na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym
lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy
lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej
działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. dla tych osób stanowi
zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego
wynagrodzenia w 2016 r.).
Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1385) od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę
ustalono w wysokości 1850 zł.
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Za miesiące styczeń–grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej
wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:
tt 108,34 zł (19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
tt 44,40 zł (8%) – na ubezpieczenia rentowe,
tt 13,60 zł (2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.
2. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, czyli:
tt osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione
w punkcie pierwszym,
tt twórcy i artyści,
tt osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie
wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
tt wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy
spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
tt osoby prowadzące 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.
Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. dla tych osób stanowi
kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2433 zł (60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej
podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany
rok kalendarzowy).
Zgodnie bowiem z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2015 r. poz. 1292) prognozowane
przeciętne wynagrodzenie wynosi 4055 zł.
Za miesiące styczeń–grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej
wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:
tt 474,92 zł (19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
tt 194,64 zł (8%) – na ubezpieczenia rentowe,
tt 59,61 zł (2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.
Ponadto:
Zgodnie z 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 2015 r.
poz. 1242) o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
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obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego
roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za 3 kolejne, ostatnie lata
kalendarzowe.
Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy
procentowej składki na dany rok składkowy, czyli:
tt płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej
10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA
przez 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy,
ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej
określonej dla grupy działalności, do której należą,
tt płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na
ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej
na dany rok składkowy dla grup działalności.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku
składkowego i zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy obowiązuje do składek należnych za
okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.
Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych, zawiera poradnik
Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, który jest dostępny
na stronie internetowej www.zus.pl oraz w formie papierowej w placówkach ZUS.
Ponadto oddziały ZUS udzielają pomocy przy ustalaniu wysokości składki.
Pracodawcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz.
272 z późn. zm.), powinni dodatkowo opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru. Podstawą do
naliczania składki w tej wysokości jest art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych, zgodnie z którym do czasu określenia wysokości składki przez ustawę
budżetową stosuje się składkę w wysokości ustalonej na rok poprzedni. Natomiast po
ustaleniu wysokości składki przez ustawę budżetową płatnicy składki dokonują korekty
wysokości wpłat od początku roku budżetowego w pierwszym miesiącu następującym
po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.
Płatnicy zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) opłacają składkę w wysokości 2,45% podstawy
wymiaru. Podstawą do naliczania składki w tej wysokości jest art. 145 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku, gdy ustawa budżetowa lub ustawa
o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona przed 1 stycznia, to do czasu jej
ogłoszenia obowiązują składki na fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku
poprzedzającego rok budżetowy.
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Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia kwota rocznego ograniczenia podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. wynosi 121 650 zł.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów
i rencistów w 2015 r.
(M.P. poz. 69)
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 2015 r. poz. 748 z późn. zm.1)
ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla
gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł
99,4 (spadek cen o 0,6%).
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r.
(M.P. poz. 73)
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 2015 r. poz. 748 z późn. zm.1)
ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9%).
1

6

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w czwartym kwartale 2015 r.
(M.P. poz. 71)
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.1) ogłasza się,
że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w czwartym kwartale 2015 r.
w stosunku do trzeciego kwartału 2015 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.
(M.P. poz. 76)
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 2015 r. poz. 581 z późn. zm.1)
ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,80 zł.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692,
1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65.
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Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z 28 stycznia 2016 r.
w sprawie najniższej podstawy wymiaru składki
oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r.
dla niektórych grup ubezpieczonych
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.
(M.P. poz. 76) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,80 zł.
Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581
z późn. zm.) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. dla:
1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
2. twórców i artystów,
3. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność
w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4.	wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników
spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5.	osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę
wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów
o systemie oświaty
6. oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3210,60 zł (75% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale
2015 r., włącznie z wypłatami z zysku).
W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. nie może być
niższa od kwoty 288,95 (czyli 9% podstawy wymiaru – zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 4 lutego 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
(M.P. poz. 150)
Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez
niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia2.
1

2

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne,
rodzina na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1905).
Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego
nadzorowanych (M.P. poz. 45).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 4 lutego 2016 r.
Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
1. Jednostki organizacyjne podległe:
tt Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego,
tt Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji,
tt Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
tt Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:
tt Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
tt Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
tt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
tt Instytut Rozwoju Służb Społecznych – IRSS,
tt Ochotnicze Hufce Pracy,
tt Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
tt Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty bazowej w 2015 r.
(M.P. poz. 147)
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 2015 r. poz. 748 z późn. zm.1) ogłasza się, że
kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2015 r. wyniosła 3408,62 zł.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2015 r.
(M.P. poz. 148)
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.1) ogłasza się,
że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4066,95 zł.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.
(M.P. poz. 145)
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 2015 r. poz. 748 z późn. zm.1) ogłasza się,
że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosło 3899,78 zł.
1
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.

Biuletyn Informacyjny ZUS

styczeń–marzec 2016

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r.
w stosunku do 2014 r.
(M.P. poz. 146)
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 2015 r. poz. 748 z późn. zm.1)
ogłasza się, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku do
2014 r. wyniósł 4,2%.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.

Komunikat
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r.
(M.P. poz. 149)
Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.2) ogłasza się,
że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. wynosi 100,24%.
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 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1905).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 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. 160)
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach
przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598 i 1682) ogłasza się,
co następuje:
1. dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia
w 2015 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2016 r. wynosi
975,00 zł miesięcznie
2. graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia
w 2015 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2016 r. wynosi
2729,90 zł miesięcznie,
3. roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2016 r. wynosi 11 700,00 zł,
4. roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2016 r. wynosi 32 758,80 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za czwarty kwartał 2015 r.
stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 165)
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 2015 r. poz. 748 z późn. zm.1)
ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za czwarty kwartał
2015 r. wynosi 2846,90 zł,
2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za czwarty kwartał
2015 r. wynosi 5287,10 zł.
1
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie
(M.P. poz. 170)
Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.1) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r. kwota
dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie wynosi 208,67 zł.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty
(M.P. poz. 161)
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 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281) ogłasza się, że od dnia
1 marca 2016 r. kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty wynosi 208,67 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 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. 168)
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.1) ogłasza się,
że od dnia 1 marca 2016 r.:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.
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1. kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
a. 882,56 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie
niezdolnych do pracy,
b. 676,75 zł miesięcznie – renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy,
2. kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
a. pielęgnacyjnego – 208,67 zł miesięcznie,
b. dla sierot zupełnych – 392,20 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. 563,05 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b. 422,32 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c. 478,62 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2015 r.
ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu
renty socjalnej
(M.P. poz. 166)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz.U. z 2013 r. poz. 982 z późn. zm.1) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2016 r.
kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
czwarty kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2846,90 zł.
1

14

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1175 i 1682.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 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. 164)
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 2016 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:
01. za 1 miesiąc – 10,46 zł,
02. za 2 miesiące – 20,82 zł,
03. za 3 miesiące – 31,34 zł,
04. za 4 miesiące – 41,70 zł,
05. za 5 miesięcy – 52,18 zł,
06. za 6 miesięcy – 62,55 zł,
07. za 7 miesięcy – 73,04 zł,
08. za 8 miesięcy – 83,48 zł,
09. za 9 miesięcy – 93,93 zł,
10. za 10 miesięcy – 104,34 zł,
11. za 11 miesięcy – 114,71 zł,
12. za 12 miesięcy – 125,24 zł,
13. za 13 miesięcy – 135,64 zł,
14. za 14 miesięcy – 146,08 zł,
15. za 15 miesięcy – 156,49 zł,
16. za 16 miesięcy – 166,91 zł,
17. za 17 miesięcy – 177,41 zł,
18. za 18 miesięcy – 187,80 zł,
19. za 19 miesięcy – 198,27 zł,
20. za 20 miesięcy – 208,67 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 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. 175)
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 2016 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:
01. za 1 miesiąc – 10,46 zł,
02. za 2 miesiące – 20,82 zł,
03. za 3 miesiące – 31,34 zł,
04. za 4 miesiące – 41,70 zł,
05. za 5 miesięcy – 52,18 zł,
06. za 6 miesięcy – 62,55 zł,
07. za 7 miesięcy – 73,04 zł,
08. za 8 miesięcy – 83,48 zł,
09. za 9 miesięcy – 93,93 zł,
10. za 10 miesięcy – 104,34 zł,
11. za 11 miesięcy – 114,71 zł,
12. za 12 miesięcy – 125,24 zł,
13. za 13 miesięcy – 135,64 zł,
14. za 14 miesięcy – 146,08 zł,
15. za 15 miesięcy – 156,49 zł,
16. za 16 miesięcy – 166,91 zł,
17. za 17 miesięcy – 177,41 zł,
18. za 18 miesięcy – 187,80 zł,
19. za 19 miesięcy – 198,27 zł,
20. za 20 miesięcy – 208,67 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę
i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie
za czwarty kwartał 2015 r.
(M.P. poz. 169)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 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 czwarty kwartał 2015 r. wynosi 101,22%.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 689, 978, 1037, 1066, 1240,
1268, 1269, 1506, 1649, 1735, 1830, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 34.

Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w drugim kwartale 2016 r.
(M.P. poz. 181)
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 2014 r. poz. 159 z późn. zm.1) ogłasza się, co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w drugim kwartale 2016 r. wynosi 105,5%.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1220 i 1268.
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań
z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
(M.P. poz. 206)
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 2015 r. poz. 1242 i 1442) ogłasza się, co następuje:
W okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 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:
01. 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
(art. 12 ust. 1 ustawy),
02. 780 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),
03. 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy),
04. 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
(art. 12 ust. 4 ustawy),
05. 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek
lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy),
06. 35 098 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),
07. 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie
małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych
dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy),
08. 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie
dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 649 zł
z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde
następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy),
1
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09. 13 649 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. 35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie
rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego
i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za czwarty kwartał 2015 r.
(M.P. poz. 224)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311)
ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za czwarty
kwartał 2015 r. wynosi 100,00%.
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 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1905).

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 257)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.1) ogłasza się, że w okresie od dnia
1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. wysokość odsetek należnych z tytułu
nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 689, 978, 1037, 1066, 1240,
1268, 1269, 1506, 1649, 1735, 1830, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 34.

Biuletyn Informacyjny ZUS

styczeń–marzec 2016

19

Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z 17 marca 2016 r.
o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu
druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności
do pracy
Zgodnie z art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U. z 2014 r. poz. 159 z późn. zm.) oraz w związku z art. 23 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1066) lekarze zobowiązani są do zawiadamiania terenowej
jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druki zaświadczeń lekarskich,
o każdym przypadku zagubienia, zaginięcia lub kradzieży druków zaświadczeń
lekarskich (ZUS ZLA).
Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień Zakład Ubezpieczeń Społecznych
unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

Seria

20

Numery
od

do

AP

8935608

8935608

AT

3149026

3149100

BF

2118307

2118325

BF

8626526

8626550

BF

8626556

8626575

BF

8626578

8626578

BF

8626580

8626650

BF

9224008

9224025

BH

6518476

6518500

BI

2018976

2019000

BI

7058401

7058425

BK

2247634

2247650

BK

5687351

5687375
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Seria

Numery
od

do

BK

8693476

8693500

BK

8869780

8869800

BL

3224701

3224725

BM

1868801

1868825

BM

2992010

2992025

BM

8382124

8382124

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich
oznaczonych serią i numerami: BC 3515288, BG 7637710–7637725, BI 4522055,
BI 4522061, BI 4522063–4522072, BI 4522074–4522075, wymienionych
w komunikatach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 3 listopada 2014 r.
i 26 października 2015 r. jako druki unieważnione, druki o podanych numerach uznaje się
za ważne.
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Aktualne dane
Aktualne wysokości świadczeń,
wskaźniki, składki, odsetki

Dane podstawowe
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Od 1 stycznia 2015 r.
Od 1 stycznia 2016 r.

1750,00 zł
1850,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
W I kwartale 2014 r.
W II kwartale 2014 r.
W III kwartale 2014 r.
W IV kwartale 2014 r.
W 2014 r.
W I kwartale 2015 r.
W II kwartale 2015 r.
W III kwartale 2015 r.
W IV kwartale 2015 r.
W 2015 r.

3895,31
3739,97
3781,14
3942,67
3783,46
4054,89
3854,88
3895,33
4066,95
3899,78

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie
W 2015 r.
W 2016 r.
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Składki
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia wynosi:
tt ubezpieczenie emerytalne (od 1 stycznia 1999 r.) – 19,52% podstawy wymiaru,
tt ubezpieczenia rentowe:
od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2007 r. – 13,00% podstawy wymiaru,
od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. – 10,00% podstawy wymiaru,
od 1 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2012 r. – 6,00% podstawy wymiaru,
od 1 lutego 2012 r. – 8,00% podstawy wymiaru,
tt ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
tt ubezpieczenie wypadkowe:
od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2002 r. – 1,62% podstawy wymiaru,
od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r. – od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru,
od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. – od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru,
od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2009 r. – od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru,
od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2012 r. – od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru,
od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r. – od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru,
od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r. – od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru.
Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1 kwietnia 2006 r. stopa
procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy byli
zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe,
jest ustalana przez ZUS. O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników
w terminie do 20 kwietnia danego roku.
tt

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy
wymiaru.

tt

Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

tt

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r.
wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Minimalna podstawa wymiaru i wysokość składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy
1.	Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
tt nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej
działalności,
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nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz
którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub
poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub
spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej
działalności gospodarczej
opłacają w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia
działalności składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach.
tt

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2016 r.
stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego
wynagrodzenia, które w 2016 r. wynosi 1850 zł).
W 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może
być niższa niż:
tt 108,34 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne,
tt 44,40 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe,
tt 13,60 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe,
tt 9,99 zł (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe, przy założeniu, że osoba
prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie
więcej niż 9 osób.
2. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą to:
tt osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych niewymienione
w punkcie pierwszym,
tt twórcy i artyści,
tt osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie
wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
tt wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy
spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
tt osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania
przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie
oświaty,
tt osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w 2016 r.
stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2433 zł (60% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego za dany rok
kalendarzowy w trybie art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
w 2016 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4055 zł –
M.P. z 2015 r. poz. 1292).
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W 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może
być niższa niż:
tt 474,92 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne,
tt 194,64 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe,
tt 59,61 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe,
tt 43,79 zł (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe, przy założeniu, że osoba
prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego
nie więcej niż 9 osób.
tt

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób
wymienionych w punktach pierwszym i drugim w 2016 r. nie może przekraczać
miesięcznie kwoty 10 137,50 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w 2016 r.).

tt

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych
w punktach pierwszym i drugim w 2016 r. stanowi kwota zadeklarowana,
nie niższa niż 3210,60 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w IV kwartale 2015 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. nie może być niższa niż 288,95 zł
(tj. 9% podstawy wymiaru).
tt

Składka na Fundusz Pracy w 2016 r. nie może być niższa niż 59,61 zł (tj. 2,45%).

Zgodnie z 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 2009 r.
nr 167, poz. 1322), o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do
20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA
za 3 kolejne lata kalendarzowe. Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do
samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ten rok składkowy, czyli:
tt płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej
10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA
przez 3 kolejne ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1
ww. ustawy ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości
stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
tt płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych
zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy ustalają stopę procentową składki na
ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej
na dany rok składkowy dla grup działalności.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku
składkowego, który zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, obejmuje okres od 1 kwietnia
danego roku do 31 marca następnego roku.
Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych) zawiera poradnik Ustalanie
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stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Poradnik w formie papierowej
dostępny jest w oddziałach ZUS, które udzielają również pomocy przy ustalaniu
wysokości składki.

Ograniczenie podstawy wymiaru składek
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w 2016 r. – 121 650 zł.

Terminy rozliczania i opłacania składek
Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze
pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać
w następujących terminach:
tt do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady
budżetowe,
tt do 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie
za siebie,
tt do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Zasiłki
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
W III kwartale 2015 r.
W IV kwartale 2015 r.

107,2%
97,8%

W związku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku
chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale
2015 r. nie podlega waloryzacji.
W I kwartale 2016 r.

96,1%

W związku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku
chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale
2016 r. nie podlega waloryzacji.
W II kwartale 2016 r.

105,5%

Zasiłek pogrzebowy
Od 1 marca 2011 r.
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Emerytury i renty
Najniższe emerytury i renty
Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
od 1 marca 2016 r.:
tt emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna –
882,56 zł,
tt renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 676,75 zł,
tt renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą
zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1059,07 zł,
tt renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą
zawodową – 812,10 zł.

Dodatki do emerytur i rent
Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2016 r.:
tt dodatek pielęgnacyjny – 208,67 zł,
tt dodatek za tajne nauczanie – 208,67 zł,
tt dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy
i samodzielnej egzystencji – 313,01 zł,
tt dodatek dla sieroty zupełnej – 392,20 zł,
tt dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego –
208,67 zł,
tt dodatek kompensacyjny – 31,30 zł,
tt świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud
uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania
pracy – od 10,46 zł do 208,67 zł,
tt świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby
pełnych miesięcy trwania pracy – od 10,46 zł do 208,67 zł,
tt świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych –
741,35 zł.

Kwota bazowa
Od 1 marca 2016 r.

3408,62 zł

Renta socjalna
Od 1 marca 2016 r.
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Przychód, którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej:
tt od 1 czerwca 2015 r.
2838,50 zł
tt od 1 września 2015 r.
2698,50 zł
tt od 1 grudnia 2015 r.
2726,80 zł
tt od 1 marca 2016 r.
2846,90 zł

Świadczenie przedemerytalne
Od 1 marca 2016 r.

1029,86 zł

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków
przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2016 r.:
tt dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia
z 2015 r. – 975 zł,
tt graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia
z 2015 r. – 2729,90 zł,
tt dopuszczalna roczna kwota przychodu – 11 700 zł,
tt graniczna roczna kwota przychodu – 32 758,80 zł,
tt gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód
przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego
wynagrodzenia – 514,93 zł.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
Od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:
tt 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
tt 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu
zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
tt 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
tt 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
tt 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub
dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
tt 34 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
tt 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie
małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 242 zł
z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
tt 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie
dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 242 zł z tytułu
zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
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13 242 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania
uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego
lub rencisty, każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania
przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
tt 35 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie
rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego
i każdego następnego uprawnionego.
tt

Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:
tt 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
tt 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu
zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
tt 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
tt 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
tt 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub
dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
tt 35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
tt 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie
małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 649 zł
z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
tt 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie
dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 649 zł z tytułu
zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
tt 13 649 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania
uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego
lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania
przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
tt 35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie
rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego
i każdego następnego uprawnionego.

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie
lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów
Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:
tt rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
tt rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze
służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć pozostaje
w związku ze służbą wojskową.
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Zawieszeniu ani zmniejszeniu – bez względu na wysokość osiąganego przychodu
– nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny,
ustalany indywidualnie w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to
jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem
zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy
emerytalnej).
Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia
za poprzedni kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje
zmniejszenia świadczeń.
tt

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
od 1 czerwca 2015 r.
2838,50 zł
od 1 września 2015 r.
2698,50 zł
od 1 grudnia 2015 r.
2726,80 zł
od 1 marca 2016 r.
2846,90 zł

tt

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
od 1 czerwca 2015 r.
5271,40 zł
od 1 września 2015 r.
5011,40 zł
od 1 grudnia 2015 r.
5064,00 zł
od 1 marca 2016 r.
5287,10 zł

Graniczne kwoty przychodu
Graniczne kwoty przychodu dla 2015 r. wynoszą odpowiednio:
tt 32 911,10 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych
miesięcznych wynagrodzeń w 2015 r.,
tt 61 119,90 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych
miesięcznych wynagrodzeń w 2015 r.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia
W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy
70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130% przeciętnego
wynagrodzenia – emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna
dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż
o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli
od 1 marca 2016 r.:
tt 563,05 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
tt 422,32 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
tt 478,62 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.
Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód
przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.
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Odsetki
Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne należne są
od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Od 1 stycznia 1998 r.
Od 21 maja 1998 r.
Od 17 lipca 1998 r.
Od 29 października 1998 r.
Od 10 grudnia 1998 r.
Od 21 stycznia 1999 r.
Od 18 listopada 1999 r.
Od 24 lutego 2000 r.
Od 31 sierpnia 2000 r.
Od 1 marca 2001 r.
Od 29 marca 2001 r.
Od 28 czerwca 2001 r.
Od 23 sierpnia 2001 r.
Od 26 października 2001 r.
Od 29 listopada 2001 r.
Od 31 stycznia 2002 r.
Od 26 kwietnia 2002 r.
Od 30 maja 2002 r.
Od 27 czerwca 2002 r.
Od 29 sierpnia 2002 r.
Od 26 września 2002 r.
Od 24 października 2002 r.
Od 28 listopada 2002 r.
Od 30 stycznia 2003 r.
Od 27 lutego 2003 r.
Od 27 marca 2003 r.
Od 25 kwietnia 2003 r.
Od 29 maja 2003 r.
Od 26 czerwca 2003 r.
Od 1 lipca 2004 r.
Od 29 lipca 2004 r.
Od 26 sierpnia 2004 r.
Od 31 marca 2005 r.
Od 28 kwietnia 2005 r.
Od 30 czerwca 2005 r.
Od 28 lipca 2005 r.
Od 1 września 2005 r.
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54% kwoty zaległości w stosunku rocznym
52%
48%
44%
40%
34%
41%
43%
46%
44%
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39%
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34%
31%
27%
25%
24%
23%
21%
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18%
17,5%
17%
16%
15,5%
14,5%
14%
13,5%
14,5%
15%
16%
15%
14%
13%
12,5%
12%
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Od 1 lutego 2006 r.
Od 1 marca 2006 r.
Od 26 kwietnia 2007 r.
Od 28 czerwca 2007 r.
Od 30 sierpnia 2007 r.
Od 29 listopada 2007 r.
Od 31 stycznia 2008 r.
Od 28 lutego 2008 r.
Od 27 marca 2008 r.
Od 26 czerwca 2008 r.
Od 27 listopada 2008 r.
Od 24 grudnia 2008 r.
Od 28 stycznia 2009 r.
Od 26 lutego 2009 r.
Od 26 marca 2009 r.
Od 25 czerwca 2009 r.
Od 9 listopada 2010 r.
Od 20 stycznia 2011 r.
Od 6 kwietnia 2011 r.
Od 12 maja 2011 r.
Od 9 czerwca 2011 r.
Od 10 maja 2012 r.
Od 8 listopada 2012 r.
Od 6 grudnia 2012 r.
Od 10 stycznia 2013 r.
Od 7 lutego 2013 r.
Od 7 marca 2013 r.
Od 9 maja 2013 r.
Od 6 czerwca 2013 r.
Od 4 lipca 2013 r.
Od 9 października 2014 r.
Od 1 stycznia 2016 r.

11,5%
11%
11,5%
12%
12,5%
13%
13,5%
14%
14,5%
15%
14,5%
13%
11,5%
11%
10,5%
10%
12%
12,5%
13%
13,5%
14%
14,5%
14%
13,5%
13%
12,5%
11,5%
11%
10,5%
10%
8%
8%

Wysokość odsetek ustawowych
Od 15 kwietnia 1998 r.
Od 1 lutego 1999 r.
Od 15 maja 1999 r.
Od 1 listopada 2000 r.
Od 15 grudnia 2001 r.
Od 25 lipca 2002 r.
Od 1 lutego 2003 r.
Od 25 września 2003 r.
Od 10 stycznia 2005 r.
Od 15 października 2005 r.
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Od 15 grudnia 2008 r.
Od 23 grudnia 2014 r.
Od 1 stycznia 2016 r.

13%
08%
07%

Wysokość odsetek należnych z tytułu
nieprzekazanych w terminie składek do OFE
Od 1 stycznia do 31 marca 2003 r.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2003 r.
Od 1 lipca do 30 września 2003 r.
Od 1 października do 31 grudnia 2003 r.
Od 1 stycznia do 31 marca 2004 r.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2004 r.
Od 1 lipca do 30 września 2004 r.
Od 1 października do 31 grudnia 2004 r.
Od 1 stycznia do 31 marca 2005 r.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2005 r.
Od 1 lipca do 30 września 2005 r.
Od 1 października do 31 grudnia 2005 r.
Od 1 stycznia do 31 marca 2006 r.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006 r.
Od 1 lipca do 30 września 2006 r.
Od 1 października do 31 grudnia 2006 r.
Od 1 stycznia do 31 marca 2007 r.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2007 r.
Od 1 lipca do 30 września 2007 r.
Od 1 października do 31 grudnia 2007 r.
Od 1 stycznia do 31 marca 2008 r.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2008 r.
Od 1 lipca do 30 września 2008 r.
Od 1 października do 31 grudnia 2008 r.
Od 1 stycznia do 31 marca 2009 r.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r.
Od 1 lipca do 30 września 2009 r.
Od 1 października do 31 grudnia 2009 r.
Od 1 stycznia do 31 marca 2010 r.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r.
Od 1 lipca do 30 września 2010 r.
Od 1 października do 31 grudnia 2010 r.
Od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
Od 1 lipca do 30 września 2011 r.
Od 1 października do 31 grudnia 2011 r.
Od 1 stycznia do 31 marca 2012 r.
Od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2016 r.
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5,95% kwoty zaległości w stosunku rocznym
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4,62%
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3,96%
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4,46%
4,46%
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Dziennik prawa
Nowe akty prawne
z zakresu ubezpieczeń społecznych

Ustawy
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
− Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34) – ustawa weszła w życie 23 stycznia 2016 r.
Ustawa wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) w zakresie:
tt sposobu powoływania Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ma on być
powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego
do spraw zabezpieczenia społecznego złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej
Zakładu; Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Zakładu na wniosek ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
tt w art. 73a ust. 1 uchylone zostały pkt 6–7, określające wymogi dla kandydata na
stanowisko Prezesa ZUS dotyczące stażu pracy oraz wykształcenia i wiedzy z zakresu
spraw należących do właściwości Zakładu.
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym
dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne,
zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. poz. 188) – ustawa weszła w życie 1 marca 2016 r.
Celem ustawy jest wsparcie finansowe osób otrzymujących relatywnie niskie
świadczenia. Ustawodawca zdecydował się na przyjęcie odrębnego od waloryzacji
mechanizmu w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego, mającego wspomóc
finansowo ww. grupę świadczeniobiorców.
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Jednorazowy dodatek pieniężny jest wypłacany osobom, które na dzień
29 lutego 2016 r. miały prawo do:
tt renty inwalidzkiej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, o których
mowa w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin,
tt emerytury rolniczej, w tym częściowej emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu
niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty rodzinnej, emerytury
i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
tt emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczeń, o których mowa
w art. 12 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
tt emerytury wojskowej, wojskowej renty inwalidzkiej, wojskowej renty rodzinnej,
o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
tt emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej, policyjnej renty rodzinnej,
o których mowa w ustawie 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, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
tt emerytury, w tym emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy,
w tym renty szkoleniowej, renty rodzinnej, o których mowa w ustawie
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,
tt uposażenia w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym
stanowisku, uposażenia w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku, uposażenia
rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju
sądów powszechnych,
tt renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej
oraz rent, o których mowa w art. 49, 50 i 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych,
tt renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, o których mowa
w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub
chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
tt renty socjalnej,
tt świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego,
tt świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym
ofiarom działań wojennych,
tt okresowej emerytury kapitałowej,
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emerytury pomostowej,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
tt okresowej emerytury rolniczej
– których wysokość w dniu 29 lutego 2016 r. nie przekraczała kwoty 2000 zł.
tt
tt

Wysokość jednorazowego dodatku uzależniona jest od wysokości pobieranego
świadczenia. Jeśli:
tt świadczenie nie przekracza 900 zł – dodatek przysługuje w wysokości 400 zł;
tt świadczenie wynosi powyżej 900 zł, nie więcej jednak niż 1100 zł –
dodatek przysługuje w wysokości 300 zł;
tt świadczenie wynosi powyżej 1100 zł, nie więcej jednak niż 1500 zł –
dodatek przysługuje w wysokości 200 zł;
tt świadczenie wynosi powyżej 1500 zł, nie więcej jednak niż 2000 zł –
dodatek przysługuje w wysokości 50 zł.
Podstawę ustalenia wysokości dodatku stanowi kwota świadczenia łącznie
z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami
lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów,
wypłacanymi przez organy emerytalno-rentowe, w wysokości ustalonej przed
dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia bądź zawieszenia świadczenia. Jeśli
osoba uprawniona pobiera więcej niż jedno świadczenie, podstawą tą będzie suma
przysługujących świadczeń wypłaconych w zbiegu. Wysokość dodatku i prawo do niego
są ponownie ustalane, jeżeli na 29 lutego 2016 r. zmieniła się wysokość świadczenia
lub okazało się, że prawo do świadczenia podlegało zawieszeniu albo że przysługiwała
wypłata świadczenia.
W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia osobie uprawnionej przysługuje
jeden dodatek. Również w sytuacji, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż
jedna osoba, przysługuje jeden dodatek.
Ustawa zakłada wypłacenie dodatku z urzędu wraz ze świadczeniem pobieranym
przez osobę uprawnioną w terminie wypłaty tego świadczenia przypadającym w marcu
(wyjątkowo, w przypadku niektórych świadczeń – w kwietniu).
Decyzję w sprawie dodatku oraz wypłaty dodatku wydaje właściwy organ
emerytalno-rentowy wypłacający świadczenie. W razie zbiegu prawa do świadczeń
wypłacanych przez dwa organy wydanie decyzji i wypłata dodatku leżą w gestii ZUS.
Od decyzji organu wypłacającego dodatek uprawnionemu przysługuje odwołanie
przewidziane w przepisach dotyczących poszczególnych świadczeń.
Kwota dodatku nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
i podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie będą z niej
dokonywane potrącenia i egzekucja.
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz.U. poz. 157).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz.U. poz. 162).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (Dz.U. poz. 291).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz.U. poz. 195) – ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2016 r.
Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady
przyznawania i wypłacania tego świadczenia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej
oraz innym osobom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów
międzynarodowych przyznane zostały analogiczne do posiadanych przez obywateli RP
prawa w zakresie świadczeń społecznych. Jednocześnie ustawa warunkuje prawo
do świadczenia wychowawczego od mieszkania w Polsce przez okres, w którym ma ono
przysługiwać, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie wychowawcze – w wysokości 500 zł miesięcznie – na drugie i kolejne
dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługuje:
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, bez względu
na wysokość dochodu.
Świadczenie wychowawcze przysługuje także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza 1200 zł.
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Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego
podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi: wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o świadczenie, lub osoby przez niego upoważnione.
Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi odpowiednio na wniosek
matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa
się w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenie. Wniosek można złożyć także elektronicznie za pomocą
systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra właściwego do spraw
rodziny, udostępnianego przez ZUS albo systemów banków krajowych świadczących
usługi drogą elektroniczną, spełniających określone ustawą wymogi.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 października do
30 września następnego roku. Prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie wcześniej niż od
dnia urodzenia się dziecka lub objęcia go opieką bądź przysposobienia, do 30 września
następnego roku. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
na kolejny okres będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku.
Ustawa budżetowa na 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. poz. 278) – ustawa
weszła w życie 4 marca 2016 r., z mocą od 1 stycznia 2016 r.
W ustawie budżetowej na 2016 r. zapewniono m.in. środki na jednorazowe dodatki
pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia
przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie
świadczenia kompensacyjne.
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku
pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie
przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. poz. 366) – ustawa weszła w życie 19 marca 2016 r.,
z mocą od 1 marca 2016 r.
Zmiana przewiduje, że kwota jednorazowego dodatku nie będzie miała wpływu na
kryteria dochodowe określone ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Proponowany przepis pozwala również na pomniejszenie o kwotę jednorazowego
dodatku kryterium dochodowego uzasadniającego przyznanie dodatku mieszkaniowego
na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek
pieniężny stanowi jednorazowy instrument wsparcia osób pobierających niskie
świadczenia emerytalne i rentowe.
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 372).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa.

Rozporządzenia
Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania
oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz
umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
(Dz.U. poz. 84) – rozporządzenie weszło w życie 23 stycznia 2016 r.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu
badań statystycznych statystyki publicznej na 2015 r. (Dz.U. poz. 1330 z późn. zm.),
w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej
na 2015 r.” wprowadzono zmiany w zakresie badań, w których jednym z podmiotów
przekazujących dane statystyczne jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów
miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji
rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 222).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych
i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji
rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.
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Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku
marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia
zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych (Dz.U. poz. 387).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu
informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków
zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Obwieszczenia i komunikaty
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego
w 2015 r. (M.P. poz. 62).
W komunikacie ogłoszono, że przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla
kamiennego w 2015 r. wyniosła 789,33 zł. Kwota ta jest uwzględniania przy ustalaniu
wysokości deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego przysługującego na
podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla
gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2015 r. (M.P. poz. 69).
W komunikacie ogłoszono, że średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług
konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2015 r.
w stosunku do 2014 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6%).
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w 2015 r. (M.P. poz. 73).
W komunikacie ogłoszono, że średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9%).
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie kwoty bazowej w 2015 r. (M.P. poz. 147).
Komunikat podaje kwotę bazową obowiązującą od 1 marca 2016 r.
do 28 lutego 2017 r. Kwota bazowa wynosi każdorazowo 100% przeciętnego
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wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na
ubezpieczenia społeczne, w poprzednim roku kalendarzowym. Kwota bazowa służy
do ustalania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. Do ustalenia
wysokości emerytury (obliczanej według tzw. starych zasad) lub renty z tytułu
niezdolności do pracy przyjmuje się kwotę bazową obowiązującą z datą złożenia
wniosku o emeryturę (rentę). W przypadku wniosków o emeryturę lub rentę
zgłoszonych od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. kwota bazowa wynosi 3408,62 zł.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2015 r.
(M.P. poz. 148).
W komunikacie ogłoszono, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2015 r.
wyniosło 4066,95 zł.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.
(M.P. poz. 145).
W 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło
3899,78 zł miesięcznie.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku
do 2014 r. (M.P. poz. 146).
W komunikacie ogłoszono, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r.
w stosunku do 2014 r. wyniósł 4,2%.
Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. (M.P. poz. 149).
W komunikacie ogłoszono, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. wynosi 100,24%.
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej (M.P. poz. 206).
W obwieszczeniu ogłoszono, że od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. kwoty
jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:
tt 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
(art. 12 ust. 1 ustawy),
tt 780 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),
tt 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy),
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13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
(art. 12 ust. 4 ustawy),
70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek
lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy),
35 098 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),
70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie
małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych
dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy),
70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie
dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 649 zł z tytułu
zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
(art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy),
13 649 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),
35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie
rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego
i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za czwarty kwartał 2015 r. (M.P. poz. 224).
W komunikacie ogłoszono, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za IV kwartał 2015 r. wynosi 100%.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (M.P. poz. 291).
W komunikacie przedstawiono w formie tabelarycznej średnie dalsze trwanie życie
kobiet i mężczyzn wyrażone w miesiącach. Wartości te stosuje się do obliczania emerytur.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w czwartym kwartale 2015 r. (M.P. poz. 71).
Stanowiący podstawę do ustalania wskaźnika waloryzacji składek i kapitału początkowego
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w czwartym kwartale 2015 r.
w stosunku do trzeciego kwartału 2015 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).
Opracowali
Mariusz Cisek, Łukasz Jurek, Sebastian Kamiński i Przemysław Kasprzak
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Wykaz adresów
oddziałów
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
1. ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok
2. ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Krasińskiego 34, 43-300 Bielsko-Biała
ul. Traugutta 2, 43-300 Bielsko-Biała
3. ODDZIAŁ W BIŁGORAJU
ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj
4. ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz
(adres do korespondencji)
ul. Konopnickiej 18A, 85-124 Bydgoszcz
5. ODDZIAŁ W CHORZOWIE
ul. Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów
6. ODDZIAŁ W CHRZANOWIE
ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów
7. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa
8. ODDZIAŁ W ELBLĄGU
ul. Teatralna 4, 82-300 Elbląg
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19. ODDZIAŁ W GDAŃSKU
ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk
10. ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Sikorskiego 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
11. ODDZIAŁ W JAŚLE
ul. Rynek 18B, 38-200 Jasło
12. ODDZIAŁ W KIELCACH
ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce
ul. Kolberga 2A, 25-620 Kielce
13. ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Fałata 30, 75-950 Koszalin
14. ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków
15. ODDZIAŁ W LEGNICY
ul. Grabskiego 26, 59-220 Legnica
16. ODDZIAŁ W LUBLINIE
ul. Zana 36, 38C, 20-601 Lublin
17. I ODDZIAŁ W ŁODZI
ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź
18. II ODDZIAŁ W ŁODZI
ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola
19. ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU
ul. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz
20. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
pl. Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn
21. ODDZIAŁ W OPOLU
ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole
22. ODDZIAŁ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Wysocka 1B, 63-400 Ostrów Wielkopolski
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23. ODDZIAŁ W PILE
ul. Drygasa 7, 64-920 Piła
24. ODDZIAŁ W PŁOCKU
al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
25. I ODDZIAŁ W POZNANIU
ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań
26. II ODDZIAŁ W POZNANIU
ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań
27. ODDZIAŁ W RADOMIU
ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom
28. ODDZIAŁ W RYBNIKU
ul. Reymonta 2, 44-200 Rybnik
29. ODDZIAŁ W RZESZOWIE
al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów
30. ODDZIAŁ W SIEDLCACH
ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce
31. ODDZIAŁ W SŁUPSKU
pl. Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk
32. ODDZIAŁ W SOSNOWCU
ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec
33. ODDZIAŁ W SZCZECINIE
ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin
(adres do korespondencji)
ul. Citroena 2, 70-769 Szczecin
34. ODDZIAŁ W TARNOWIE
ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów
35. ODDZIAŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Mościckiego 40/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
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36. ODDZIAŁ W TORUNIU
ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń
ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
37. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU
ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych
38. I ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa
39. II ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa
40. III ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
41. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław
42. ODDZIAŁ W ZABRZU
ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze
43. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kupiecka 65, 65-426 Zielona Góra

Centrum Obsługi Telefonicznej (COT):
(pon.–pt., w dni robocze, godz. 700–1800)
22 560 16 00*
* koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

Skype: zus_centrum_obslugi_tel
e-mail: cot@zus.pl

ADRESY INTERNETOWE:
www.zus.pl

Baza wiedzy o ubezpieczeniach społecznych
Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

mojaskladka.zus.pl

Poradnik dla osób zainteresowanych stanem swojego konta emerytalnego

mojaemerytura.zus.pl

Kalkulator emerytalny

www.zus.pl/ue

Projekty unijne realizowane w ZUS

Kanały wideo ZUS na YouTube:
Elektroniczny ZUS
ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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