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Informacje
i komunikaty
Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z 2 stycznia 2017 r.
w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na
ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń–grudzień 2017 r.
dla niektórych grup ubezpieczonych
I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
• 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 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 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota,
nie niższa niż 600 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.).
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. poz. 1456)
od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 2000 zł.
Za miesiące styczeń–grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej
wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:
• 117,12 zł, czyli 19,52% – na ubezpieczenie emerytalne,
• 48,00 zł, czyli 8% – na ubezpieczenia rentowe,
• 14,70 zł, czyli 2,45% – na ubezpieczenie chorobowe.
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II. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, czyli:
1) osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
niewymienione w punkcie I,
2) twórcy i artyści,
3) 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,
4) wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5) osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania
przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
6) 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 2017 r. dla tych osób stanowi
kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2557,80 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 z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. oraz przyjętej do jej
ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1188) –
prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 4263 zł.
Za miesiące styczeń–grudzień 2017 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej
wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:
• 499,28 zł, czyli 19,52% – na ubezpieczenie emerytalne,
• 204,62 zł, czyli 8% – na ubezpieczenia rentowe,
• 62,67 zł, czyli 2,45% – na ubezpieczenie chorobowe.
III.		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, z późn. zm.) o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym, ZUS 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:
• płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej
10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji
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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,
• 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 ZUS oraz w formie
papierowej w oddziałach 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 2016 r. poz. 1256), 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 w razie niewypłacalności
pracodawcy, 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.
IV.		 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 2016 r. poz. 645, 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 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), zgodnie z którym
w przypadku, gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie
zostanie ogłoszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu jej ogłoszenia obowiązują
składki na fundusze celowe w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok
budżetowy.
V.		 Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru

6

Biuletyn Informacyjny ZUS

styczeń–czerwiec 2017

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej
ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia kwota rocznego
ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w 2017 r. wynosi 127 890 zł.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w czwartym kwartale 2016 r.
(M.P. poz. 45)
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260
oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w czwartym kwartale 2016 r. w stosunku do trzeciego kwartału 2016 r.
wyniósł 100,7 (wzrost cen o 0,7%).

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w czwartym kwartale 2016 r.
(M.P. poz. 53)
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 2016 r. poz. 1793,
z późn. zm.1) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło
4404,17 zł.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173
i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60.
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Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z 31 stycznia 2017 r.
w sprawie najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwoty
składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. dla niektórych grup
ubezpieczonych
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r.
(M.P. poz. 53) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4404,17 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 2016 r.
poz. 1793, z późn. zm.) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
w 2017 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 3303,13 zł (75% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym
kwartale 2016 r., włącznie z wypłatami z zysku).
W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. nie może
być niższa od kwoty 297,28 zł (czyli 9% podstawy wymiaru – zgodnie z art. 79 ust. 1
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
(M.P. poz. 173)
Na podstawie art. 15c ust. 7 ustawy 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 (Dz.U. z 2016 r.
poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38) ogłasza się, że obowiązująca od dnia
30 grudnia 2016 r. miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczona
za wrzesień 2016 r., wynosi 2059,02 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
(M.P. poz. 175)
Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy 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 (Dz.U. z 2016 r.
poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38) ogłasza się, że obowiązująca od dnia
30 grudnia 2016 r. miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczona
za wrzesień 2016 r., wynosi 1737,19 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności
do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(M.P. poz. 174)
Na podstawie art. 22a ust. 7 ustawy 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 (Dz.U. z 2016 r.
poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38) ogłasza się, że obowiązująca od dnia
30 grudnia 2016 r. miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności
do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, obliczona za wrzesień 2016 r., wynosi 1500,71 zł.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie kwoty bazowej w 2016 r.
(M.P. poz. 184)
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 2016 r. poz. 887, 1948, 2036
i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że kwota bazowa, o której mowa w art. 19
powołanej ustawy, w 2016 r. wyniosła 3536,87 zł.
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.
(M.P. poz. 180)
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260
oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym
kwartale 2016 r. wyniosło 4218,92 zł.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w 2016 r.
(M.P. poz. 183)
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 2016 r. poz. 887, 1948,
2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r.
w stosunku do 2015 r.
(M.P. poz. 185)
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 2016 r. poz. 887, 1948,
2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że realny wzrost przeciętnego
wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 4,2%.
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Komunikat
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.
(M.P. poz. 187)
Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260
oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.
wynosi 100,44%.
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 20 lutego 2017 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. 220)
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach
przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 170, z 2014 r. poz. 598 i 1682, z 2016 r.
poz. 1940 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, co następuje:
1) dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia
w 2016 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2017 r. wynosi
1011,80 zł miesięcznie,
2) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia
w 2016 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2017 r. wynosi
2833,10 zł miesięcznie,
3) roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2017 r. wynosi
12 141,60 zł,
4) roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2017 r. wynosi 33 997,20 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za czwarty kwartał 2016 r.
stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 215)
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 2016 r. poz. 887, 1948,
2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2017 r. kwota
przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za czwarty
kwartał 2016 r. wynosi 2953,30 zł
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za czwarty
kwartał 2016 r. wynosi 5484,60 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego,
dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych,
kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej
służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz
kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz świadczenia
pieniężnego przysługującego działaczom opozycji antykomunistycznej
lub osobom represjonowanym z powodów politycznych
(M.P. poz. 218)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2017 r.:
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1) kwoty dodatków do emerytury lub renty wynoszą:
a) 209,59 zł – dla dodatku za tajne nauczanie,
b) 209,59 zł – dla dodatku kombatanckiego
c) 209,59 zł – dla dodatku pielęgnacyjnego,
d) 393,93 zł – dla dodatku dla sierot zupełnych;
2) 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:
a) za 1 miesiąc – 10,51 zł,
b) za 2 miesiące – 20,91 zł,
c) za 3 miesiące – 31,48 zł,
d) za 4 miesiące – 41,88 zł,
e) za 5 miesięcy – 52,41 zł,
f) za 6 miesięcy – 62,83 zł,
g) za 7 miesięcy – 73,36 zł,
h) za 8 miesięcy – 83,85 zł,
i) za 9 miesięcy – 94,34 zł,
j) za 10 miesięcy – 104,80 zł,
k) za 11 miesięcy – 115,21 zł,
l) za 12 miesięcy – 125,79 zł,
m) za 13 miesięcy – 136,24 zł,
n) za 14 miesięcy – 146,72 zł,
o) za 15 miesięcy – 157,18 zł,
p) za 16 miesięcy – 167,64 zł,
q) za 17 miesięcy – 178,19 zł,
r) za 18 miesięcy – 188,63 zł,
s) za 19 miesięcy – 199,14 zł,
t) za 20 miesięcy – 209,59 zł;
3) 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:
a) za 1 miesiąc – 10,51 zł,
b) za 2 miesiące – 20,91 zł,
c) za 3 miesiące – 31,48 zł,
d) za 4 miesiące – 41,88 zł,
e) za 5 miesięcy – 52,41 zł,
f) za 6 miesięcy – 62,83 zł,
g) za 7 miesięcy – 73,36 zł,
h) za 8 miesięcy – 83,85 zł,
i) za 9 miesięcy – 94,34 zł,
j) za 10 miesięcy – 104,80 zł,
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k) za 11 miesięcy – 115,21 zł,
l) za 12 miesięcy – 125,79 zł,
m) za 13 miesięcy – 136,24 zł,
n) za 14 miesięcy – 146,72 zł,
o) za 15 miesięcy – 157,18 zł,
p) za 16 miesięcy – 167,64 zł,
q) za 17 miesięcy – 178,19 zł,
r) za 18 miesięcy – 188,63 zł,
s) za 19 miesięcy – 199,14 zł,
t) za 20 miesięcy – 209,59 zł;
4) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty 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) 565,53 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b) 424,18 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c) 480,73 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba;
5) kwota świadczenia pieniężnego przysługującego działaczom opozycji
antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych
wynosi: 402,72 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za czwarty kwartał 2016 r. ogłoszonego
do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 217)
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 marca 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za czwarty kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
wynosi 2953,30 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
(M.P. poz. 222)
Na podstawie art. 15c ust. 10 ustawy 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 (Dz.U. z 2016 r.
poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2017 r.
miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 2069,02 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
(M.P. poz. 214)
Na podstawie art. 24a ust. 9 ustawy 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 (Dz.U. z 2016 r.
poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2017 r.
miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 1747,19 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności
do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(M.P. poz. 216)
Na podstawie art. 22a ust. 9 ustawy 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 (Dz.U. z 2016 r.
poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2017 r.
miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi
1510,71 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty
prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie
za czwarty kwartał 2016 r.
(M.P. poz. 221)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, 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 IV kwartał 2016 r. wynosi 101,09%.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1247, 1579, 1807, 1810, 1921,
1948, 2138, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60.

Biuletyn Informacyjny ZUS

styczeń–czerwiec 2017

17

Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w drugim kwartale 2017 r.
(M.P. poz. 219)
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, 960, 1265, 1579 i 2020) ogłasza się, co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w drugim kwartale 2017 r. wynosi 105%.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 10 marca 2017 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za czwarty kwartał 2016 r.
(M.P. poz. 269)
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, 1948, 2036 i 2260 oraz
z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za czwarty kwartał 2016 r. wynosi 100,70%.
1
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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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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
(M.P. poz. 283)
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 oraz z 2016 r. poz. 1807, 1948 i 2255) ogłasza się, co następuje:
W okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 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:
1) 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
(art. 12 ust. 1 ustawy),
2) 809 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),
3) 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy),
4) 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności
do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
(art. 12 ust. 4 ustawy),
5) 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek
lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy),
6) 36 425 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),
7) 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie
małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego
na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy),
8) 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest
równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
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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oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego
na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy),
9) 14 165 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) 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie
rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na
drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260
oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet
i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.

Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z 31 marca 2017 r.
o wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe
na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
Informujemy, że w roku składkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2017 r.
wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonych
dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy
procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1005), nie uległa zmianie.
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Tym samym w przypadku płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia
wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników niepodlegających
wpisowi do rejestru REGON obowiązująca wysokość stopy procentowej składki
na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2017 r.
do 31 marca 2018 r. wynosi 1,80% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej
na wyżej wymieniony rok składkowy dla grup działalności).
Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki oraz wartości stóp
procentowych ustalonych dla poszczególnych grup działalności zawiera
poradnik „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”
dostępny na stronie internetowej ZUS w zakładce „Poradniki”.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 330)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.1) ogłasza się,
że w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 1247, 1579, 1807, 1810, 1921,
1948, 2138, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60.

Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
o kradzieży, zniszczeniu, 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:
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Seria

Numery
od

do

BF

8843601

8843625

BH

8451503

8451525

BN

2994430

–

BO

5031007

–

BO

5031024

–

BO

5031076

5031125

BO

5031135

5031250

BO

5031258

–

BO

5031273

–

BO

5031294

–

BO

5031314

–

BO

5011351

5031400

BO

8836871

8836875

BO

9123155

9123157

BO

4204776

4204800

BO

4204801

4204825

BO

4204851

4204875

BO

9848476

9848500

BO

7316220

7316225

BO

5361919

5361920

BO

5361922

5361925

BO

5361926

5361950

BO

5361963

5361975

BO

7677492

7677500

BO

4783526

4783550

BP

1580951

1580975

BP

2206476

2206477

BP

2206489

–

BP

2151800

–

BP

7874745

–

BP

4271252

4271275

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich
oznaczonych serią i numerami BL od nr 3224701 do nr 3224725 wymienionych
w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 marca 2016 r. jako druki
unieważnione, druki o podanych numerach uznaje się za ważne.
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w pierwszym kwartale 2017 r.
(M.P. poz. 384)
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.1) ogłasza
się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w pierwszym kwartale
2017 r. w stosunku do czwartego kwartału 2016 r. wyniósł 101,1 (wzrost cen o 1,1%).
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 2, 38 i 715.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej
w latach 2013–2016
(M.P. poz. 397)
Na podstawie art. 38c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 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 koordynacji polityk gospodarczych
(Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 12):
a) w roku 2013 wyniosły 10 223 834 346,96 zł,
b) w roku 2014 wyniosły 8 161 605 034,92 zł,

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 60, 191 i 659.
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c) 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 latach
2015–2016 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:
a) w roku 2015 w wysokości 2 533 207 561,62 zł,
b) w roku 2016 w wysokości 2 862 277 060,45 zł.

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w pierwszym kwartale 2017 r.
(M.P. poz. 405)
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 2016 r. poz. 1793,
z późn. zm.1) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r.
wyniosło 4390,54 zł.
1

24

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173
i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759 i 777.
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 4 maja 2017 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za 2016 r.
(M.P. poz. 444)
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, z późn. zm.2) ogłasza
się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2016 r. wynosi
106,37%.
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 2016 r. poz. 1948, 2036 i 2260 oraz
z 2017 r. poz. 2, 38 i 715.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2017 r.
(M.P. poz. 446)
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.1) ogłasza
się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4353,55 zł.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 2, 38 i 715.
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
(M.P. poz. 448)
Na podstawie art. 40c ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, 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 103,39 (wzrost o 3,39%).
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1247, 1579, 1807, 1810, 1921,
1948, 2138, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 38, 60 i 777.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za pierwszy kwartał 2017 r.
stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 466)
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 2016 r. poz. 887, z późn. zm.1)
ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za pierwszy kwartał
2017 r. wynosi 3047,50 zł,
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za pierwszy kwartał
2017 r. wynosi 5659,70 zł.
1
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2017 r. ogłoszonego
do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 467)
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 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
wynosi 3047,50 zł.

Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w trzecim kwartale 2017 r.
(M.P. poz. 507)
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, z późn. zm.1) ogłasza się, co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w trzecim kwartale 2017 r. wynosi 107,4%.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 960, 1265, 1579 i 2020
oraz z 2017 r. poz. 396 i 992.
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za pierwszy kwartał 2017 r.
(M.P. poz. 594)
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, z późn. zm.2) ogłasza
się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za pierwszy kwartał
2017 r. wynosi 113,02%.
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 2016 r. poz. 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 2, 38 i 715.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty
prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za pierwszy
kwartał 2017 r.
(M.P. poz. 633)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, 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 pierwszy kwartał 2017 r. wynosi 100,85%.
1
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 643)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.1) ogłasza się, że
w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. wysokość odsetek
należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu
emerytalnego wynosi 1,50%.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1247, 1579, 1807, 1810, 1921,
1948, 2138, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 777, 962 i 1027.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 lipca 2017 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w drugim kwartale 2017 r.
(M.P. poz. 696)
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.1) ogłasza
się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale
2017 r. w stosunku do pierwszego kwartału 2017 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 2, 38, 715 i 1321.
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