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Informacje
i komunikaty

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem w II kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 700)
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza
się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2018 r.
w stosunku do I kwartału 2018 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 714)
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 2017 r. poz. 1938, z późn.
zm.1) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale w 2018 r. wyniosło 4812,84 zł.
1

4

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2110, 2217,
2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912, 932, 1115 i 1128.
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Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 7 sierpnia 2018 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:

Seria

Numery
od

do

AA

635778

635850

AU

9307396

9307396

AZ

5556078

5556078

AZ

5556174

5556174

BI

8974173

8974173

BM

4454701

4454701

BO

3248533

3248533

BO

3897176

3897200

BR

5336281

5336281

BS

1797268

1797275

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 764)
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza się,
że przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2018 r. wyniosło 4521,08 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r. ogłoszonego
do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 806)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1340) ogłasza się, że od dnia 1 września 2018 r. kwota
przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
za II kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3164,80 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za II kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu
emerytur i rent
(M.P. poz. 807)
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 2018 r. poz. 1270) ogłasza
się, że od dnia 1 września 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2018 r.
wynosi 3164,80 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za II kwartał 2018 r. wynosi 5877,40 zł.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę
i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie
za II kwartał 2018 r.
(M.P. poz. 819)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, 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 II kwartał 2018 r. wynosi 101,00%.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650,
697, 730, 771, 1076, 1544, 1577 i 1613.

Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w IV kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 835)
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 2017 r. poz. 1368 oraz z 2018 r. poz. 1076, 1544 i 1629) ogłasza się,
co następuje:
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej
do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2018 r. wynosi 100,1%.
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Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 4 września 2018 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:

Seria

8

Numery
od

do

AU

9876879

9876879

AU

9876928

9876928

AU

9876934

9876934

AW

4998676

4998676

AW

4993391

4993391

AW

5068712

5068712

AW

5068851

5068851

AW

9018681

9018681

AZ

4109221

4109222

BA

0761941

0761941

BA

0761881

0761881

BB

0811703

0811703

BB

0811743

0811743

BC

4190484

4190484

BC

4190485

4190485

BD

1253587

1253587

BD

1264048

1264048

BD

4380074

4380074

BD

4380128

4380128

BD

4380203

4380203

BD

4380264

4380264

BD

4380310

4380310

BD

4380341

4380344

BE

5407886

5407886

BE

5407972

5407972
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Seria

Numery
od

do

BE

5408039

5408039

BE

5467253

5467253

BF

9208546

9208546

BF

9220445

9220445

BG

3206922

3206922

BG

3206948

3206948

BH

3858177

3858177

BI

0016915

0016915

BJ

1356970

1356970

BJ

2864900

2864900

BJ

2880090

2880090

BJ

5657130

5657130

BJ

2880090

2880090

BJ

5657130

5657130

BK

3150069

3150069

BK

5715276

5715276

BK

9148574

9148574

BP

2178789

2178789

BT

2886980

2887050
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Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 9 września 2018 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:

Seria

10

Numery
od

do

BT

9270601

9270650

BT

9270666

9270675

BD

6904474

6904474

BE

9581088

9581088

BF

5243224

5243224

BH

4186865

4186865

BK

712920

712921

BM

4248521

4248521

BM

7989508

7989508

BN

6857196

6857197

BP

5342657

5342657

BR

8579610

8579610
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za II kwartał 2018 r.
(M.P. poz. 913)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270)
ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za II kwartał 2018 r. wynosi 100,64%.
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 13 grudnia 2017 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 919)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.1) ogłasza się,
że w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650,
697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629 i 1669.
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w III kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 1001)
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza
się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2018 r.
w stosunku do II kwartału 2018 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym
poziomie).

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r.
(M.P. poz. 997)
Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1906) ogłasza się,
że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r.
w stosunku do września 2012 r. wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5%).
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek
dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu
w 2019 r.
(M.P. poz. 1093)
Na podstawie art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091,
1608 i 1629) ogłasza się, że wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek
dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu, o której mowa
w art. 25 ust. 4 powołanej ustawy, w 2019 r. wynosi 21 442,50 zł.
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 13 grudnia 2017 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne
w 2019 r.
(M.P. poz. 1089)
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1776) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne
konto emerytalne, o której mowa w art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, w 2019 r.
wynosi 14 295 zł.
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 13 grudnia 2017 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego w 2019 r.
(M.P. poz. 1088)
Na podstawie art. 13a ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1776) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne
konto zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w art. 13a ust. 1 powołanej
ustawy, w 2019 r. wynosi 5718 zł.
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 13 grudnia 2017 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 r.
(M.P. poz. 1099)
Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.2) ogłasza się, że wysokość
świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 r. wynosi 1583,00 zł.
1

2

14

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 13 grudnia 2017 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730, 912,
1000, 1544 i 1669.
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Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r.
(M.P. poz. 1100)
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza się,
że przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 r. wyniosło 4580,20 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2018 r. stosowanych przy
zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 1153)
Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza
się, że kwoty graniczne przychodu dla 2018 r. wynoszą odpowiednio:
1) 37 851,70 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70%
przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
—— 2979,00 zł – od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.,
—— 3161,70 zł – od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r.,
—— 3236,00 zł – od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.,
—— 3164,80 zł – od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.,
—— 3206,20 zł – od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
2) 70 295,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130%
przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
—— 5532,30 zł – od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.,
—— 5871,70 zł – od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r.,
—— 6009,70 zł – od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.,
—— 5877,40 zł – od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.,
—— 5954,30 zł – od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za III kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu
emerytur i rent
(M.P. poz. 1152)
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 2018 r. poz. 1270) ogłasza
się, że od dnia 1 grudnia 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2018 r.
wynosi 3206,20 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2018 r.
wynosi 5954,30 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2018 r. ogłoszonego
do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 1154)
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669) ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2018 r. kwota
przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
za III kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3206,20 zł.

16
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty
prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2018 r.
(M.P. poz. 1159)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, 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 III kwartał 2018 r. wynosi 101,00%.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650,
697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126 i 2192.

Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w I kwartale 2019 r.
(M.P. poz. 1176)
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 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.1) ogłasza się, co następuje:
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia
rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2019 r., ponieważ wskaźnik
waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2018 r. do przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. nie przekracza 100% i wynosi 99,1%.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1076, 1544, 1629, 1669,
1925 i 2244.
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. oraz przyjętej do jej
ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
(M.P. poz. 1185)
Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.2) ogłasza się,
że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w 2019 r. wynosi 142 950 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4765 zł.
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 13 grudnia 2017 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650,
697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126, 2192, 2215 i 2244.

Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 27 listopada 2018 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:

Seria

18

Numery
od

do

AT

1240124

1240124

AU

3609269

360975

AZ

617424

617425

AZ

621808

621808

BA

9038005

9038005

BA

9038009

9038009
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Seria

Numery
od

do

BB

3226750

3226750

BB

4786397

4786397

BB

4818029

4818029

BB

4818061

4818061

BB

4818252

4818252

BB

4818323

4818323

BB

6556328

6556328

BB

6556330

6556330

BB

6556335

6556335

BB

6556339

6556340

BB

6556346

6556346

BB

6367014

6367014

BB

8367101

8367102

BB

8367115

8367117

BB

8367123

8367124

BB

8394140

8394140

BB

8394144

8394144

BB

8394148

8394148

BB

8394183

8394183

BC

2793420

2793420

BC

4656069

4656069

BC

4659951

4659951

BE

5987400

5987400

BE

5987847

5987850

BG

8764820

8764820

BH

9034151

9034151

BK

1045502

1045502

BK

9614901

9614901

BL

9416298

9416298

BN

4785481

4785481

BN

9373104

9373104

BP

8333026

8333029

BP

8496177

8496177

BR

9434435

9434435
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za III kwartał 2018 r.
(M.P. poz. 1221)
Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245)
ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za III kwartał 2018 r. wynosi 100,00%.
1

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 2329).

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu
chorobowemu podlegają dobrowolnie
(M.P. poz. 1213)
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.1) ogłasza się,
że kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przy ustalaniu
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu
chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 11 912,50 zł.
1

20

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650,
697, 730, 771,1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126, 2192, 2215 i 2244.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 1223)
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.1) ogłasza się, że w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 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 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650,
697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126, 2192, 2215 i 2244.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości współczynnika na 2019 r. stosowanego przy
ustalaniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku
kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku
(M.P. poz. 1212)
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących
działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. poz. 1577 i 2244) ogłasza się,
że wysokość współczynnika na 2019 r., stosowanego przy ustalaniu najniższej
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie
przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
w grudniu poprzedniego roku, wynosi 0,5083.
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Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek
na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń–grudzień 2019 r.
dla niektórych grup ubezpieczonych
I. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz
które:
• nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed
dniem, w którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności, 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.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób jest
zadeklarowana kwota, nie niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia
w 2019 r.)1.
Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł2.
Za miesiące styczeń–grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne tych osób
nie może być niższa od kwoty:
• 131,76 zł (czyli 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
• 54,00 zł (czyli 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
• 16,54 zł (czyli 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.
II. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, czyli:
1) osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów
o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione
w punkcie I,
2) twórcy i artyści,
3) osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące
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Art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778,
z późn. zm.), zwana dalej ustawą systemową.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. poz. 1794).
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działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami
z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych,
4) wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5) osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę
wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów
o systemie oświaty
oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób jest
zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego)3.
Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. wynosi 4765 zł4.
Za miesiące styczeń–grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób
wymienionych w punkcie II nie może być niższa od kwoty:
• 558,08 zł (czyli. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
• 228,72 zł (czyli 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
• 70,05 zł (czyli 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.
III. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę, opłacające
z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne
Najniższa podstawa wymiaru składek uzależniona będzie od przychodu
z poprzedniego roku kalendarzowego, o ile nie przekracza on trzydziestokrotności
kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku5.
Szczegółowe zasady ustalania indywidualnej najniższej podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne dla każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
która spełnia warunki do tej ulgi, znajdziesz w artykule „Mały ZUS” od 1 stycznia
2019 r. na stronie www.zus.pl. Ponadto pomocy przy ustalaniu wysokości składki
udzielają oddziały ZUS.
Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych
osób nie może być:
• niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
w styczniu 2019 r.),
• wyższa niż 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego)6.
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Art. 18 ust. 8 ustawy systemowej.
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. oraz przyjętej do
jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1185).
Art. 18c ust. 1 ustawy systemowej.
Art. 18c ust. 2 ustawy systemowej.
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IV. Ubezpieczenie wypadkowe
O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej
w danym roku składkowym ZUS powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych
płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie
lata kalendarzowe7.
Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy
pozostali płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:
• co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji
ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe; stopę procentową składki
na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy
działalności, do której należą8,
• nie więcej niż 9 ubezpieczonych; stopę procentową składki na ubezpieczenie
wypadkowe ustalają w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na
dany rok składkowy dla grup działalności9.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku
składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku
do 31 marca następnego roku10.
Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki
na ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych,
znajdziesz w poradniku „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe”. Ponadto pomocy przy ustalaniu wysokości składki udzielają
oddziały ZUS.
V. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w 2019 r. wynosi 142 950 zł11.
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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 2018 r. poz. 1376 i 1669), zwanej dalej ustawą wypadkową.
Art. 33 ust. 1 ustawy wypadkowej.
Art. 28 ust. 1 ustawy wypadkowej.
Art. 2 pkt 8 ustawy wypadkowej.
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. oraz przyjętej do
jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1185).
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