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INFORMACJE I KOMUNIKATY

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 501)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.1)
ogłasza się, że w okresie od dnia 1 lipca 2014 r.
1

do dnia 30 września 2014 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 567 i 598.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2014 r.
(M.P. poz. 500)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.1)
ogłasza się, że wskaźnik kwartalnej waloryzacji
1

składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek
za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za
I kwartał 2014 r. wynosi 101,28%.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 567 i 598.

INFORMACJA
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 1 lipca 2014 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) – 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:
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Seria

Numery
od

do

AW

0024478

0024500

BG

6098045

6098050

BI

1109648

1109650

BJ

7883731

7883731

BJ

7883744

7883750
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INFORMACJA
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 21 lipca 2014 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) – lekarze zobowiązani są do zawiadamiania terenowej
jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druNumery

Seria

od

ki 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

do

Numery
od

do

AJ

7823126

7823150

BC

1080626

1080800

AJ

7823152

7823157

BC

2367701

2367725

AJ

7823183

7823183

BG

3231901

3231925

AJ

7823200

7823200

BI

3273239

3273239

AM

6358476

6358500

BI

3273241

3273250

AN

2452051

2452175

BI

3273281

3273300

AN

6124215

6124225

BI

3568326

3568350

AS

2655951

2656000

BJ

0824441

0824441

AW

5018838

5018850

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ogłoszonego za II kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 719)
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 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.1) ogłasza się, że
od dnia 1 września 2014 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2014 r. wynosi
2618,00 zł,
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2014 r. wynosi
4862,00 zł.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734 oraz z 2014 r. poz. 496, 567, 683 i 684.
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KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
za II kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
(M.P. poz. 720)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia
27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U.
z 2013 r. poz. 982 i 1650) ogłasza się, że od
dnia 1 września 2014 r. kwota przychodu od-

powiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych w ynosi
2618,00 zł.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2014 r.
(M.P. poz. 736)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442
z późn. zm.1) ogłasza się, że wskaźnik kwartal1

nej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2014 r. wynosi
101,28%.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 567,
598 i 1146.

OBWIESZCZENIE
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2014 r.
(M.P. poz. 737)
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) ogłasza się, co
następuje:
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

4
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nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2014 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale
2014 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 r. nie przekracza 100%
i wynosi 97,8%.
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INFORMACJA
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 9 września 2014 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) – lekarze zobowiązani
są do zawiadamiania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druki zaświadczeń
Numery

Seria

od

do

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

Numery
od

do

AL

7181776

7181800

BH

5779001

5779025

AL

7181872

7181885

BH

8054245

8054250

AS

6154326

6154350

BH

8142004

8142025

BB

0814188

0814200

BJ

8372590

8372600

BF

8995269

8995275

BJ

9700027

9700050

BH

3566086

3566100

BK

0564751

0564800
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AKTUALNE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ,
WSKAŹNIKI, SKŁADKI, ODSETKI
DANE PODSTAWOWE
Minimalne
wynagrodzenie za pracę
Od 1 stycznia 2014 r.
Od 1 stycznia 2015 r.

1680,00 zł
1750,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej
W I kwartale 2011 r.
W II kwartale 2011 r.
W III kwartale 2011 r.
W IV kwartale 2011 r.
W 2011 r.
W I kwartale 2012 r.
W II kwartale 2012 r.
W III kwartale 2012 r.
W IV kwartale 2012 r.
W 2012 r.
W I kwartale 2013 r.
W II kwartale 2013 r.
W III kwartale 2013 r.
W IV kwartale 2013 r.
W 2013 r.
W I kwartale 2014 r.

3466,33 zł
3366,11 zł
3416,00 zł
3586,75 zł
3399,52 zł
3646,09 zł
3496,82 zł
3510,22 zł
3690,30 zł
3521,67 zł
3740,05 zł
3612,51 zł
3651,72 zł
3823,32 zł
3650,06 zł
3895,31 zł

SKŁADKI
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych
Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia wynosi:
t ubezpieczenie emerytalne (od 1 stycznia 1999 r.)
– 19,52% podstawy wymiaru,
t 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,

6
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od 1 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2012 r. –
6,00% podstawy wymiaru,
od 1 lutego 2012 r. – 8,00% podstawy wymiaru,
t ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy
wymiaru,
t 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. –
od 0,67% do 3,86% 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 trzy kolejne ostatnie
lata kalendarzowe, jest ustalana przez Zakład.
O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.
t Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy jej wymiaru.
t Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r.
wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
t 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
I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnych, które:
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— nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
nie prowadziły pozarolniczej działalności,
— nie wykonują działalności gospodarczej na
rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego
przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym 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.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2014 r. stanowi
zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504,00 zł
(30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które
w 2014 r. wynosi 1680,00 zł).
W 2014 r. składka na ubezpieczenia społeczne
wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:
— 98,38 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne,
— 40,32 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe,
— 12,35 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe,
— 9,73 zł (tj. 1,93%) na ubezpieczenie wypadkowe,
przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.
II. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą to:
— osoby prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnych niewymienione w punkcie I,
— twórcy i artyści,
— 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,
— wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
— osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przed-
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szkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
— osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne tych osób w 2014 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2247,60 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 2013 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 3713,00 zł – M.P.
z 2012 r. poz. 1018).
W 2014 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być
niższa niż:
— 438,73 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne,
— 179,81 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe,
— 55,07 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe,
— 43,38 zł (tj. 1,93%) na ubezpieczenie wypadkowe przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia
wypadkowego nie więcej niż 9 osób.
t Podstawa wymiaru składek na dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe dla osób wymienionych w punktach I i II w 2014 r. nie może
przekraczać miesięcznie kwoty 9365,00 zł
(tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r.).
t Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne dla osób wymienionych w punktach I i II w 2014 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3004,48 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w IV kwartale 2013 r., włącznie z wypłatami z zysku).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r.
nie może być niższa niż 270,40 zł (tj. 9% podstawy
wymiaru).
t Składka na Fundusz Pracy w 2014 r. nie może
być niższa niż 55,07 zł (tj. 2,45%).
Ograniczenie podstawy wymiaru składek
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w 2014 r. – 112 380,00 zł.
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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:
— do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
— do 10 dnia następnego miesiąca – osoby
fizyczne opłacające składkę wyłącznie za
siebie,
— do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali
płatnicy.
ZASIŁKI
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru
zasiłku chorobowego
przyjmowanej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego
W I kwartale 2014 r.
97,6%
W związku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia
rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r. nie podlega
waloryzacji.
W II kwartale 2014 r.
105,8%
W III kwartale 2014 r.
106,7%
Zasiłek pogrzebowy
Od 1 marca 2011 r.

4000,00 zł

EMERYTURY I RENTY
Najniższe emerytury i renty
Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń
emerytalno-rentowych od 1 marca 2014 r.:
— emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 844,45 zł,
— renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 648,13 zł,
— renta z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą
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zawodową i renta rodzinna wypadkowa –
1013,34 zł,
— renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 777,76 zł.
Dodatki do emerytur i rent
Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2014 r.:
— dodatek pielęgnacyjny – 206,76 zł,
— dodatek za tajne nauczanie – 206,76 zł,
— dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 310,14 zł,
— dodatek dla sieroty zupełnej – 388,62 zł,
— dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 206,76 zł,
— dodatek kompensacyjny – 31,01 zł,
— 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 10,36 zł
do 206,76 zł,
— 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 10,36 zł do 206,76 zł.
— świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych oﬁar działań wojennych – 709,34 zł.
Świadczenie to, przysługujące osobie pobierającej: emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę socjalną, uposażenie wypłacane członkom rodziny
sędziego lub prokuratora, bądź też świadczenie o charakterze rentowym z instytucji
zagranicznej – podlega zmniejszeniu o 50%
i wynosi 354,67 zł,
— dodatek weterana poszkodowanego, ustalany
od podstawy wymiaru, stanowiącej kwotę najniższej emerytury, wynosi:
— w wysokości maksymalnej – 675,56 zł
(powyżej 80% uszczerbku na zdrowiu),
— w zależności od procentowego uszczerbku
na zdrowiu – od 84,45 zł (uszczerbek od
10 do 20%) do 506,67 zł (uszczerbek na
zdrowiu od 61 do 80%).

LIPIEC-WRZESIEŃ 2014

Kwota bazowa
Od 1 marca 2013 r.
Od 1 marca 2014 r.

3080,84 zł
3191,93 zł

Renta socjalna
t

Od 1 marca 2014 r.
709,34 zł
Przychód, którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej:
od 1 czerwca 2013 r.
2618,10 zł
od 1 września 2013 r.
2528,80 zł
od 1 grudnia 2013 r.
2556,20 zł
od 1 marca 2014 r.
2676,40 zł
od 1 czerwca 2014 r.
2726,80 zł
od 1 września 2014 r.
2618,00 zł

—

—

—

—

—
Świadczenie przedemerytalne
t

Od 1 marca 2014 r.
991,39 zł
Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie
lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od
1 marca 2014 r.:
— dopuszczalna miesięczna kwota przychodu – 912,60 zł,
— graniczna miesięczna kwota przychodu –
2555,10 zł,
— dopuszczalna roczna kwota przychodu –
10 951,20 zł,
— graniczna roczna kwota przychodu –
30 661,20 zł,
— gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia,
nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia
– 495,69 zł.

Kwoty jednorazowych odszkodowań
z tytułu uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego wypadkiem przy pracy
lub chorobą zawodową
Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. kwota
jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej wyniesie:
— 730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
— 730 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia
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—

—

—

tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
12 775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
12 775 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się
stanu zdrowia rencisty,
65 701 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
32 851 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż
małżonek lub dziecko,
65 701 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek
i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 12 775 zł z tytułu
zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
65 701 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub
więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub
rencisty, oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia
tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
12 775 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,
32 851 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny
inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 12 775 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:
— rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po
tym inwalidzie,
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— 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.
Zawieszeniu ani zmniejszeniu – bez względu
na wysokość osiąganego przychodu – nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indy widualnie
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.
t Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego:
od 1 grudnia 2013 r.
2556,20 zł
od 1 marca 2014 r.
2676,40 zł
od 1 czerwca 2014 r.
2726,80 zł
od 1 września 2014 r.
2618,00 zł
t Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
od 1 grudnia 2013 r.
4747,30 zł
od 1 marca 2014 r.
4970,40 zł
od 1 czerwca 2014 r.
5063,90 zł
od 1 września 2014 r.
4862,00 zł
Graniczne kwoty przychodu
Graniczne kwoty przychodu dla 2013 r. wynoszą
odpowiednio:
— 30 661,20 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2013 r.,
— 56 941,30 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2013 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
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o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj. od 1 marca 2014 r.:
— 557,91 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
— 418,46 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
— 474,25 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.
Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.
ODSETKI
Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w w ysokości określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa.
Od 21 maja 1998 r.
52% kwoty
zaległości
w stosunku
rocznym

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.

48%
44%
40%
34%
41%
43%
46%
44%
42%
39%
37%
34%
31%
27%
25%
24%
23%
21%
20%
18%
17,5%
17%
16%
15,5%
14,5%
14%
13,5%
14,5%
15%
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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.
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.
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16%
15%
14%
13%
12,5%
12%
11,5%
11%
11,5%
12%
12,5%
13%
13,5%
14%
14,5%
15%
14,5%
13%

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.

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% t
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DZIENNIK PRAWA

NOWE AKTY PRAWNE
Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
USTAWY
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. poz. 1001).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity
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.
t

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych (Dz.U. poz. 1097).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach
kapitałowych.
t

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U.
poz. 1147).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych
kontach zabezpieczenia emerytalnego.
t

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz. 1138).
W dotychczas obowiązującym stanie prawnym komornicy sądowi, kierując zarówno do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak też do
organów podatkowych wnioski o przekazanie
t
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danych i informacji w zakresie niezbędnym do
prowadzenia postępowania egzekucyjnego, są
obowiązani do wnoszenia opłat za ich udostępnienie. Opłat takich nie są obowiązani wnosić natomiast w przypadku zwrócenia się z wnioskiem
do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosków do
poszczególnych oddziałów wojewódzkich wpływa
znacząca liczba (nawet ponad 1000), co jest po
części efektem braku wskazanej opłaty. Trzeba
zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
(Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz. 1376 z późn. zm.)
organy wymienione w art. 2 ust. 5 tej ustawy są
obowiązane do udzielenia informacji w terminie
7 dni od dnia otrzymania żądania w oparciu o dane
przekazane przez komornika, co skutkuje znacznym obciążeniem pracą oddziałów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia. Do oddziałów
tych wpływają także wnioski z sądów, prokuratur, policji i innych upoważnionych podmiotów,
które również wskazują terminy udostępnienia
informacji. Proponuje się więc, aby wzorem ZUS
i organów podatkowych (podmiotów o podobnym
statusie co Narodowy Fundusz Zdrowia) zobowiązać komorników do ponoszenia opłaty za wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie informacji
przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości
50 zł, co powinno zrównoważyć koszty gromadzenia związane z udzieleniem informacji i danych.
Natomiast organom egzekucyjnym określonym
w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) Narodowy
Fundusz Zdrowia będzie udostępniał nieodpłatnie
informacje i dane przez niego zgromadzone w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania
egzekucyjnego.
ROZPORZĄDZENIA
t Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie refundacji składek
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na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 853) – weszło w życie
30 czerwca 2014 r.
Celem zmian jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wynikających m.in. z przyjęcia nowych rozporządzeń Komisji Europejskiej:
rozporządzenia nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 1), rozporządzenia nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).
Umożliwi to dalsze i nieprzerwane udzielanie
pomocy de minimis osobom niepełnosprawnym
prowadzącym działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnym rolnikom i niepełnosprawnym
domownikom rolników.
W związku z przedmiotowym rozporządzeniem, o którym mowa powyżej, wprowadzono
nowe wzory załączników do rozporządzenia
okreś-lających wzory wniosków o wypłatę refundacji: Wn-U-G (załącznik nr 1 do rozporządzenia) i Wn-U-A (załącznik nr 2 do rozporządzenia).
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom
rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U.
poz. 1177).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych
sądów rejonowych.
t

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia
wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.
(Dz.U. poz. 938) – weszło w życie 17 lipca 2014 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009 r.
nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) emerytury i renty
podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca.

t
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Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim
roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej
20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim roku kalendarzowym.
Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa powyżej, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów
i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli
jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych
emerytów i rencistów.
Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
powyżej, jest przedmiotem corocznych negocjacji
w ramach Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych, przeprowadzanych w czerwcu,
w roku poprzedzającym waloryzację.
Jeżeli Komisja Trójstronna w terminie 14 dni od
dnia przedstawienia przez stronę rządową partnerom społecznym informacji o prognozowanych
wielkościach makroekonomicznych, w tym o wielkości wskaźnika inﬂacji, stanowiących podstawę
do opracowania projektu ustawy budżetowej na
rok następny, uzgodni ona, w drodze uchwały,
wysokość zwiększenia, o którym mowa powyżej. Wysokość tego zwiększenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, w drodze komunikatu
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.
Jeżeli jednak nie nastąpi uzgodnienie stanowiska w Komisji Trójstronnej, Rada Ministrów określa
w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji,
w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia,
biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych
wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inﬂacji, stanowiących podstawę
do opracowania projektu ustawy budżetowej na
rok następny.
Ponieważ w roku 2014 nie uzgodniono stanowiska co do zwiększenia wskaźnika waloryzacji
o wyższy procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – Rada Ministrów opublikowała
rozporządzenie, w którym zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w roku 2015
ustaliła na najniższym dopuszczalnym ustawowo
poziomie 20%.
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
funduszy emerytalnych (Dz.U. poz. 1209).
Zmiana przepisów przedmiotowego rozporządzenia jest bezpośrednio związana z wejściem
w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Konieczne było zatem dostosowanie
poszczególnych przepisów rozporządzenia oraz
elementów sprawozdania ﬁnansowego otwartych funduszy emerytalnych do obecnie obowiązujących przepisów prawa, co jest bezpośrednio związane z likwidacją instytucji niedoboru
w otwartym funduszu emerytalnym, likwidacją
części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego oraz
wprowadzeniem nowych kategorii kosztów możliwych do pokrywania z aktywów, a także ze
zmianami w dopuszczalnym katalogu lokat funduszy emerytalnych.
t

14
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OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r. (M.P. poz. 573).
Stanowiący podstawę do ustalania wskaźnika waloryzacji składek i kapitału początkowego
wskaźnik wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim
samym poziomie).
t

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie
przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2014 r.
(M.P. poz. 682).
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2014 r.
uwzględniane przy ustalaniu granicznych kwot przychodu dla emerytów i rencistów wyniosło 3739,97 zł.
t

Opracowali
Sebastian Kamiński i Łukasz Jurek
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Zachęcamy do kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem

CENTRUM OBSŁUGI TELEFONICZNEJ
801 400 987 z telefonów stacjonarnych, 22 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych,
Skype: zus_centrum_obslugi_tel, e-mail: cot@zus.pl

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1. ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok

13. ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Fałata 30
75-950 Koszalin

2. ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Krasińskiego 34
43-300 Bielsko-Biała
ul. Traugutta 2
43-300 Bielsko-Biała

14. ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków

3. ODDZIAŁ W BIŁGORAJU
ul. Kościuszki 103
23-400 Biłgoraj
4. ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
ul. Świętej Trójcy 33
85-224 Bydgoszcz (do korespondencji)
ul. Konopnickiej 18 A
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
9. 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 18 B
38-200 Jasło
12. ODDZIAŁ W KIELCACH
ul. Piotrkowska 27
25-510 Kielce
ul. Kolberga 2 A
25-620 Kielce
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15. ODDZIAŁ W LEGNICY
ul. Grabskiego 26
59-220 Legnica
16. ODDZIAŁ W LUBLINIE
ul. Zana 36, 38 C
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 1 B
63-400 Ostrów Wielkopolski
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
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27. ODDZIAŁ W RADOMIU
ul. Czachowskiego 21 A
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

35. ODDZIAŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Mościckiego 40/42
97-200 Tomaszów Mazowiecki
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

31. ODDZIAŁ W SŁUPSKU
pl. Zwycięstwa 8
76-200 Słupsk

39. II ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Podskarbińska 25
03-829 Warszawa

32. ODDZIAŁ W SOSNOWCU
ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec

40. III ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

33. ODDZIAŁ W SZCZECINIE
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin (do korespondencji)
ul. Citroena 2
70-769 Szczecin
34. ODDZIAŁ W TARNOWIE
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

www.zus.pl

42. ODDZIAŁ W ZABRZU
ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze
43. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kupiecka 65
65-426 Zielona Góra

pue.zus.pl
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