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Informacje
i komunikaty

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2012–2015
(M.P. poz. 388)

Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1) ogłasza się, co następuje:
1. koszty systemowej reformy emerytalnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia
nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych
(Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 12):
a) w roku 2012 wyniosły 7 964 524 767,96 zł,
b) w roku 2013 wyniosły 10 223 834 346,96 zł,
c) w roku 2014 wyniosły 8 161 605 034,92 zł,
d) mając na względzie postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026
z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylającej decyzję 2009/589/WE w sprawie istnienia
nadmiernego deficytu w Polsce (Dz. Urz. UE L 163 z 30.06.2015, str. 37),
w roku 2015 koszty nie wystąpiły;
2. kosztami systemowej reformy emerytalnej, w rozumieniu przepisów przywołanych
w pkt 1, nie są już koszty reformy emerytalnej, które stanowią kwoty składek
przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych w 2015 r.,
w wysokości 2 533 207 561,62 zł.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379,
911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150
oraz z 2016 r. poz. 195.

Biuletyn Informacyjny ZUS

kwiecień–czerwiec 2016

3

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w pierwszym kwartale 2016 r.
(M.P. poz. 406)

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 pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4201,91 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.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za 2015 r.
(M.P. poz. 456)

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 2015 r.
wynosi 105,37%.
1

4

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).
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2016 r.
(M.P. poz. 443)

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, 1240, 1302 i 1311)
ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło
4181,49 zł.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 13 maja 2016 r.
w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
(M.P. poz. 449)

Na podstawie art. 40c ust. 6 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
rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy
średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za
okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wynosi 104,37
(wzrost o 4,37%).
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 i 615.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za pierwszy kwartał 2016 r.
stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 459)

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, 1240, 1302
i 1311) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za pierwszy kwartał
2016 r. wynosi 2927,10 zł,
2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za pierwszy kwartał
2016 r. wynosi 5436,00 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2016 r. ogłoszonego
do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 461)

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 oraz z 2014 r. poz. 1175 i 1682) ogłasza się, że
od dnia 1 czerwca 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów
emerytalnych wynosi 2927,10 zł.

6
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Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w trzecim kwartale 2016 r.
(M.P. poz. 470)

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 2016 r. poz. 372) ogłasza się, co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w trzecim kwartale 2016 r. wynosi 107,3%.

Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z 20 maja 2016 r.
o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich
o czasowej niezdolności do pracy
Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień Zakład Ubezpieczeń Społecznych
unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

Seria

Numery
od

do

BI

4667940

4667950

BJ

3166212

3166225

BL

3230268

3230268

BL

3230281

3230300

BL

4908701

4908725

BL

8073816

8073825

BM

1200875

1200875
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Seria

Numery
od

do

BM

4431546

4431550

BM

4985441

4985441

BM

4985468

4985468

BM

4985481

4985481

BM

9077529

9077550

BN

2938933

2938950

BN

2967386

2967400

BN

6245526

6245600

BN

6430851

6430876

BN

7100251

7100258

BN

8472782

8472800

ZZ

9941611

9941635

ZZ

9978644

9978644

ZZ

9985450

9985450

ZZ

9999594

9999613

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 585)

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 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. wysokość odsetek należnych z tytułu
nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.
1

8

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 i 615.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę
i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie
za pierwszy kwartał 2016 r.
(M.P. poz. 586)

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 I kwartał 2016 r.
wynosi 101,09%.
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 i 615.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za pierwszy kwartał 2016 r.
(M.P. poz. 583)

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887) ogłasza się, że wskaźnik
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za pierwszy kwartał 2016 r. wynosi
112,16%.
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).
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Aktualne dane
Aktualne wysokości świadczeń,
wskaźniki, składki, odsetki
Dane podstawowe
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Od 1 stycznia 2016 r.

1850,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

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.
W I kwartale 2016 r.

3783,46
4054,89
3854,88
3895,33
4066,95
3899,78
4181,49

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie

W 2015 r.
W 2016 r.

10
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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 działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej
działalności,
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nie prowadzą 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 prowadzonej
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 stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Poradnik w formie
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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 IV kwartale 2015 r.
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%
W III kwartale 2016 r.
107,3%
W IV kwartale 2016 r.
98,8%
W związku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku
chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale
2016 r. nie podlega waloryzacji.

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:
od 1 grudnia 2015 r.
2726,80 zł
tt od 1 marca 2016 r.
2846,90 zł
tt od 1 czerwca 2016 r.
2927,10 zł
tt od 1 września 2016 r.
2813,40 zł
tt

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
od 1 czerwca 2016 r.
2927,10 zł
od 1 września 2016 r.
2813,40 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
od 1 czerwca 2016 r.
5436,00 zł
od 1 września 2016 r.
5224,80 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
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48%
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40%
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16%
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14%
13,5%
14,5%
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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.

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%

Wysokość odsetek ustawowych/ustawowych za opóźnienie
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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24%
21%
30%
20%
16%
13%
12,25%
13,5%
11,5%
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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.
5,95% kwoty zaległości w stosunku rocznym
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2003 r.
5,85%
Od 1 lipca do 30 września 2003 r.
4,82%
Od 1 października do 31 grudnia 2003 r. 4,83%
Od 1 stycznia do 31 marca 2004 r.
5,98%
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2004 r.
5,84%
Od 1 lipca do 30 września 2004 r.
6,75%
Od 1 października do 31 grudnia 2004 r. 7,28%
Od 1 stycznia do 31 marca 2005 r.
6,78%
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2005 r.
5,87%
Od 1 lipca do 30 września 2005 r.
5,14%
Od 1 października do 31 grudnia 2005 r. 4,30%
Od 1 stycznia do 31 marca 2006 r.
4,30%
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006 r.
4,15%
Od 1 lipca do 30 września 2006 r.
4,00%
Od 1 października do 31 grudnia 2006 r. 4,40%
Od 1 stycznia do 31 marca 2007 r.
4,32%
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2007 r.
4,13%
Od 1 lipca do 30 września 2007 r.
4,38%
Od 1 października do 31 grudnia 2007 r. 4,62%
Od 1 stycznia do 31 marca 2008 r.
5,10%
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2008 r.
5,46%
Od 1 lipca do 30 września 2008 r.
6,36%
Od 1 października do 31 grudnia 2008 r. 6,64%
Od 1 stycznia do 31 marca 2009 r.
6,66%
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r.
4,92%
Od 1 lipca do 30 września 2009 r.
5,07%
Od 1 października do 31 grudnia 2009 r. 4,23%
Od 1 stycznia do 31 marca 2010 r.
4,29%
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r.
3,85%
Od 1 lipca do 30 września 2010 r.
3,76%
Od 1 października do 31 grudnia 2010 r.
3,96%
Od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.
3,96%
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
4,21%
Od 1 lipca do 30 września 2011 r.
4,46%
Od 1 października do 31 grudnia 2011 r.
4,46%
Od 1 stycznia do 31 marca 2012 r.
4,46%
Od 1 kwietnia 2012 r. do 30 września 2016 r.
4,51%
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Dziennik prawa
Nowe akty prawne
z zakresu ubezpieczeń społecznych
Ustawy
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz.U. poz. 476).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 13 października 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 615) – ustawa weszła w życie 4 czerwca 2016 r.
Do ustawy o funduszach inwestycyjnych dodany został art. 1a, zgodnie z którym m.in.
nie stanowi działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego – w zakresie zarządzania funduszami tworzącymi lub
wspierającymi system zabezpieczenia społecznego – oraz działalność innych jednostek
sektora finansów publicznych prowadzona w zakresie uregulowanym odrębnymi
przepisami.
Ponadto zmienione zostały:
—— art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 965 z późn. zm.) dotyczący zarządzania środkami Funduszu
Emerytur Pomostowych,
—— art. 52 ust. 1 pkt 4a oraz art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963),
również dotyczące kwestii lokowania środków w jednostki uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. poz. 599).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu kompensacyjnym
w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego
(Dz.U. poz. 592).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy o postępowaniu kompensacyjnym
w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz.U. poz. 623).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. poz. 645).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz.U. poz. 687).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
(Dz.U. poz. 691) – ustawa weszła w życie 4 czerwca 2016 r.
W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r.
poz. 640 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 542) wprowadzono przepisy dotyczące
współdziałania PIP z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym w zakresie możliwości
występowania przez PIP o określone informacje.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego (Dz.U. poz. 704).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego.
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 887).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz.U. poz. 800).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. poz. 963).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia
społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 941) – rozporządzenie weszło w życie
1 lipca 2016 r.
Przedmiotowe rozporządzenie wynika z wejścia w życie 1 lipca 2016 r. ustawy
z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886), która wprowadziła
zmianę treści art. 25a ust. 1 ustawy, polegającą na nałożeniu na osoby korzystające
z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (osób niepełnosprawnych
wykonujących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników lub
rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika)
obowiązku opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku do
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W celu wdrożenia
powyższej zmiany został zmieniony druk „Wn-U-G Wniosek osoby niepełnosprawnej
wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia
społeczne”. Ten druk, zgodnie z art. 25c ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), Zakład ma obowiązek sporządzać
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i wydawać osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność. Zadanie to realizowane
jest przez terenowe jednostki Zakładu.
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji
budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa
do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych (Dz.U. poz. 931) – rozporządzenie
weszło w życie 30 czerwca 2016 r.
Powyższe rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania
dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego
z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych
i wprowadza zmiany umożliwiające stosowanie przepisów wykonawczych w zakresie
finansowania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent
wyrównawczych po 30 czerwca 2016 r.
Treść nowego rozporządzenia w stosunku do poprzedniego została zmieniona
w zakresie likwidacji przepisów dotyczących bezpłatnego węgla w naturze, w związku
z rezygnacją ustawodawcy z możliwości wyboru przez emeryta lub rencistę
ekwiwalentu pieniężnego lub pobierania bezpłatnego węgla w naturze, na rzecz wypłaty
osobom uprawnionym wyłącznie ekwiwalentu pieniężnego. Podmiotem realizującym
wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, przysługującego obok emerytury lub renty tak jak
dotychczas, pozostał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W zakresie rent wyrównawczych ich płatnikiem dla byłych pracowników
zlikwidowanych kopalń jest przedsiębiorstwo górnicze. Obecnie jest to Spółka
Restrukturyzacji Kopalń S.A., której podstawowym przedmiotem działalności jest
prowadzenie likwidacji kopalń i innych zadań z tym związanych.
Bez zmian pozostały dotyczące ekwiwalentu pieniężnego warunki formalne
przyznawania dotacji przez ministra, terminy przedkładania sprawozdań przez
przedsiębiorstwo górnicze oraz ZUS, a także przesłanki do cofnięcia dotacji lub
czasowego jej wstrzymania przez ministra.

Obwieszczenia i komunikaty
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w pierwszym kwartale 2016 r. (M.P. poz. 392).
Stanowiący podstawę do ustalania wskaźnika waloryzacji składek i kapitału
początkowego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w pierwszym kwartale 2016 r. w stosunku do czwartego kwartału 2015 r. wyniósł 99,3
(spadek cen o 0,7%).
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Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r.
(M.P. poz. 456).
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r. wynosi 105,37%.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2016 r. (M.P. poz. 443).
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4181,49 zł.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2016 r.
w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji (M.P. poz. 449).
Wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy
średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za
okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wynosi 104,37
(wzrost o 4,37%).
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca
2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za pierwszy kwartał 2016 r. (M.P. poz. 583).
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za pierwszy kwartał
2016 r. wynosi 112,16%.
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*
* k oszt 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

30

Biuletyn Informacyjny ZUS

kwiecień–czerwiec 2016

