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Informacje
i komunikaty
Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w trzecim kwartale 2016 r.
(M.P. poz. 991)
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) ogłasza
się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r.
w stosunku do II kwartału 2016 r. wyniósł 99,7 (spadek cen o 0,3%).

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w 2017 r.
(M.P. poz. 1103)
Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) ogłasza się, że wysokość świadczenia
pielęgnacyjnego w 2017 r. wynosi 1406,00 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 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 10 listopada 2016 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 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 2016 r. poz. 887) ogłasza się,
że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4055,04 zł.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne
w 2017 r.
(M.P. poz. 1159)
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 roku 2017
wynosi 12 789 zł.
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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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego w 2017 r.
(M.P. poz. 1160)
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 roku 2017 wynosi 5115,60 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 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 18 listopada 2016 r.
w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2016 r. stosowanych
przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 1130)
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 2016 r. poz. 887) ogłasza się,
że kwoty graniczne przychodu dla 2016 r. wynoszą odpowiednio:
1) 34 054,40 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych
miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
— 2726,80 zł – od 1 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.,
2846,90 zł – od 1 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r.,
2927,10 zł – od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.,
2813,40 zł – od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.,
2838,60 zł – od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
2) 63 243,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130%
przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
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— 5064,00 zł – od 1 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.,
5287,10 zł – od 1 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r.,
5436,00 zł – od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.,
5224,80 zł – od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.,
5271,60 zł – od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za trzeci kwartał 2016 r.
stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
(M.P. poz. 1129)
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) ogłasza się,
że od dnia 1 grudnia 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2016 r.
wynosi 2838,60 zł;
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2016 r.
wynosi 5271,60 zł.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za trzeci kwartał 2016 r. ogłoszonego
do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
(M.P. poz. 1131)
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 grudnia 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za trzeci kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi
2838,60 zł.

6
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę
i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za trzeci
kwartał 2016 r.
(M.P. poz. 1133)
Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963) ogłasza się, że wskaźnik kwartalnej
waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę
i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2016 r.
wynosi 101,09%.

Obwieszczenie
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w pierwszym kwartale 2017 r.
(M.P. poz. 1132)
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 i 1579) ogłasza się, co następuje:
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia
rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w pierwszym kwartale 2017 r., ponieważ
wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w trzecim kwartale 2016 r.
do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2016 r.
nie przekracza 100% i wynosi 97%.
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Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
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)
Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.2) ogłasza się,
że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w 2017 r. wynosi 127 890 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4263 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 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. 1247, 1579, 1807, 1810, 1921
i 1948.

Obwieszczenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za trzeci kwartał 2016 r.
(M.P. poz. 1185)
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 i 1948) ogłasza się, że
wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za trzeci kwartał 2016 r.
wynosi 100,00%.
1

8

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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Informacja
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 grudnia 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

BF

635226

635250

BJ

0925801

0925825

BL

7633931

7633950

BN

1136893

1136900

BN

1136942

1136950

BN

2971405

2971425

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich
oznaczonych serią i numerami BE od 8509426 do 8509450 oraz serią i numerami
BM od 4113120 do 4113125, wymienionymi w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych odpowiednio z 3 kwietnia 2012 r. oraz z 26 października 2015 r. jako
druki unieważnione, druki o podanych numerach uznaje się za ważne.
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Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia,
stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają
dobrowolnie
(M.P. poz. 1227)
Na podstawie art. 20 ust. 4 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 kwota
250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia
1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają
dobrowolnie, wynosi miesięcznie 10 657,50 zł.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1247, 1579, 1807, 1810, 1921
i 1948.

Komunikat
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
(M.P. poz. 1249)
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 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. wysokość odsetek
należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu
emerytalnego wynosi 4,51%.
1

10

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1247, 1579, 1807, 1810, 1921,
1948 i 2138.
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Dziennik prawa
Nowe akty prawne
z zakresu ubezpieczeń społecznych
Ustawy
Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. poz. 1921) – ustawa weszła w życie 14 grudnia 2016 r.
Ustawa wprowadza termin na wydanie przez organ rentowy decyzji o obowiązku
zwrotu nienależnego świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Decyzja ta nie będzie
mogła zostać wydana później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który
pobrano nienależne świadczenie.
Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach
skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz. 1810) –
ustawa weszła w życie 5 listopada 2016 r.
Ustawa ma na celu zapewnienie wymiany informacji pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych a ministrem finansów, których przepływ ma pozwolić na uspójnienie
danych dotyczących płatników i ubezpieczonych będących jednocześnie podatnikami.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1793).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 2036) – ustawa wchodzi w życie
1 lipca 2017 r.).
Celem ustawy jest podwyższenie wysokości kwoty emerytury i renty wolnej
od potrąceń i egzekucji. Ma to służyć zwiększeniu ochrony świadczeniobiorców przed
negatywnymi skutkami postępowania egzekucyjnego.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednorazowym dodatku
pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia
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przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. poz. 2011).
W obwieszczeniu ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r.
o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób
pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury
pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) – ustawa weszła w życie
1 stycznia 2017 r.
Celem ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności
gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu ma służyć redukcja niektórych obowiązków
administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości
interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie
efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie
uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Uchwalona ustawa wprowadza
zmiany w 20 ustawach, których celem jest uproszczenie wykonywania działalności
gospodarczej.

Obwieszczenia i komunikaty
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września
2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za drugi kwartał 2016 r. (M.P. poz. 905).
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za drugi kwartał 2016 r.
wynosi 100,50%.
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek
do otwartego funduszu emerytalnego (M.P. poz. 902).
W okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wysokość odsetek
należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu
emerytalnego wynosi 4,51%.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim
kwartale 2016 r. (M.P. poz. 991).
Stanowiący podstawę do ustalania wskaźnika waloryzacji składek i kapitału
początkowego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim
kwartale 2016 r. w stosunku do drugiego kwartału 2016 r. wyniósł 99,7
(spadek cen o 0,3%).
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Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2016 r. (M.P. poz. 1100).
Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4055,04 zł.
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2016 r. stosowanych przy zawieszaniu
albo zmniejszaniu emerytur i rent (M.P. poz. 1130).
W komunikacie ogłoszono, że kwoty graniczne przychodu dla 2016 r. wynoszą
odpowiednio:
1) 34 054,40 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych
miesięcznych wynagrodzeń,
2) 63 243,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych
miesięcznych wynagrodzeń.
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada
2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za trzeci kwartał 2016 r. stosowanych
przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. poz. 1129).
W komunikacie ogłoszono, że od 1 grudnia 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za trzeci kwartał 2016 r. wynosi 2838,60 zł,
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za trzeci kwartał 2016 r. wynosi 5271,60 zł.
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za trzeci kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (M.P. poz. 1131).
Od dnia 1 grudnia 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za trzeci kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów
emerytalnych wynosi 2838,60 zł.
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej,
zewidencjonowanych na subkoncie za trzeci kwartał 2016 r. (M.P. poz. 1133).
Wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków,
odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za
trzeci kwartał 2016 r. wynosi 101,09%.
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada
2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w pierwszym kwartale 2017 r.
(M.P. poz. 1132).
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Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia
rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w pierwszym kwartale 2017 r., ponieważ
wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w trzecim kwartale 2016 r. do
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2016 r.
nie przekracza 100% i wynosi 97%.
Obwieszczenie 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 roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia
kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1188).
W obwieszczeniu ogłoszono, że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 wynosi 127 890 zł,
a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
wynosi 4263 zł.
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada
2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne
za trzeci kwartał 2016 r. (M.P. poz. 1185).
W obwieszczeniu ogłoszono, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie
emerytalne za trzeci kwartał 2016 r. wynosi 100,00%.
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu
chorobowemu podlegają dobrowolnie (M.P. poz. 1227).
W komunikacie ogłoszono, że kwota 250% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia, stosowana od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu
chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 10 657,50 zł.
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek
do otwartego funduszu emerytalnego (M.P. poz. 1249).
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. wysokość odsetek należnych
z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
wynosi 4,51%.
Opracowali
Mariusz Cisek, Łukasz Jurek, Sebastian Kamiński i Przemysław Kasprzak
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