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Magazyn informacyjny dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
W NUMERZE

EMERYTURY

Sytuacja
pod pełną kontrolą
„Nie ma opcji, ZUS sobie nie
poradzi. Ludzie będą czekać
w kolejkach godzinami” –
tak sądziło wiele osób przed
1 września, czyli przed dniem, od którego
przyjmujemy wnioski o emeryturę
w obniżonym wieku emerytalnym.
s. 2

Wniosek o zasiłek opiekuńczy
na nowym druku

Pomocny doradca emerytalny
Od 3 lipca do 11 października z pomocy doradców emerytalnych skorzystało
753 513 osób. Oznacza to, że są oni niezbędni w naszych placówkach.
Doradcy wyjaśniają, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę oraz od czego zależy jej wysokość. Do 11 października 2017 r.
doradcy obliczyli za pomocą specjalnego kalkulatora emerytalnego prognozowaną kwotę
emerytury dla 445 496 osób. Od 18 września
doradcy mogą również obliczyć prognozowaną
kwotę nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (do 11 października wykonali 836 takich
obliczeń).

Z ankiety, którą nasi klienci wypełnili
w III kwartale br., wynika, że 98% osób pozytywnie
oceniło pomoc doradców. Prawie połowa ankietowanych po wizycie u doradcy stwierdziła, że odłoży decyzję o przejściu na emeryturę albo że jeszcze
nie wie, czy już w tym roku skorzysta ze świadczenia. Dane te potwierdzają, że wyjaśnienia doradców oraz wariantowe obliczenie kwoty prognozowanej emerytury mają duży wpływ na decyzję
naszych klientów o dacie przejścia na emeryturę.

RODZINA 500+

Od 5 września obowiązują nowe formularze
wniosku o zasiłek opiekuńczy. Jeśli
jednak złożysz go na dotychczasowym
druku Z-15, to płatnik zasiłku (my albo
pracodawca) go przyjmie.
s. 2

Wniosek o emeryturę
w obniżonym wieku –
jak go złożyć
Od 1 października 2017 r.
wiek emerytalny wynosi
60 lat – dla kobiet i 65 lat
– dla mężczyzn. O tym, jak wystąpić
o emeryturę, mówi Ewa Bednarczyk,
dyrektor Departamentu Świadczeń
Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS.
s. 3
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Wniosek o świadczenie wychowawcze przez PUE ZUS
Pierwszego października zaczął się nowy okres świadczeniowy. Wniosek
o świadczenie wychowawcze z programu ,,Rodzina 500+’’ możesz złożyć przez
internet, m.in. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.
Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde
kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem
poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma
wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze
na nowy okres złożysz w październiku – wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi do
31 grudnia.
Więcej informacji o programie „Rodzina
500+” przez PUE ZUS znajdziesz na stronie
www.zus.pl.

EDUKACJA

„Lekcje z ZUS” w nowym roku szkolnym
Projekt „Lekcje z ZUS” realizujemy w szkołach od 2013 r. Mamy nadzieję,
że w roku szkolnym 2017/2018 przystąpi do niego jeszcze więcej uczniów.
Jest wiele powodów, dla których warto wziąć
w nim udział. Uczniowie, którzy uczyli się
z nami ubezpieczeń społecznych, a było ich blisko 100 tys., chwalą ciekawą formę przeprowadzenia lekcji – prezentacje multimedialne, filmy.
Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS”
przygotowaliśmy we współpracy z doświadczonym metodykiem nauczania. Zapewniamy,
że są one przystępne. Gwarantujemy pomoc
na każdym etapie projektu. Wystarczy tylko
skontaktować się z osobą odpowiedzialną za

edukację i komunikację w naszej najbliższej
placówce.
Liczymy, że do udziału w „Lekcjach z ZUS”
zachęci uczniów i nauczycieli olimpiada „Warto
wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
W roku szkolnym 2016/2017 wzięło w niej
udział ponad 24 tys. uczniów. Laureaci olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy,
a przede wszystkim indeksy i punkty w rekrutacji
na uczelnie, z którymi zawarliśmy porozumienia
o współpracy. Są też nagrody dla szkół.

„ZUS bez granic” w TVP Polonia
Od 12 września można oglądać program, który dotyczy polskich
ubezpieczeń społecznych. Powstał on głównie dla Polaków, którzy mieszkają
poza granicami kraju.
„ZUS bez granic” będzie emitowany co dwa
tygodnie, z powtórkami dla każdej strefy czasowej. Przygotowaliśmy z TVP Polonia 10 odcinków tego programu. Pierwszy dotyczy
ubezpieczeń społecznych osób, które pracowały w kilku krajach członkowskich UE.

Zaraz po emisji programu nasi eksperci
odpowiedzą na pytania widzów (na Facebooku i przez Skype), a najczęstsze wątpliwości będą omówione w kolejnym
odcinku.
Zapraszamy do oglądania!

FELIETON

FORMULARZE

Wniosek o zasiłek opiekuńczy
na nowym druku
Wojciech
Andrusiewicz
rzecznik prasowy
ZUS

Sytuacja
pod pełną kontrolą
„Nie ma opcji, ZUS sobie nie poradzi.
Ludzie będą czekać w kolejkach
godzinami” – tak sądziło wiele osób
przed 1 września, czyli przed dniem,
od którego przyjmujemy wnioski
o emeryturę w obniżonym wieku
emerytalnym.
Tymczasem do 18 września obsłużyliśmy
w naszych placówkach blisko 570 tys. osób
w sprawach emerytalnych, czyli ponad
47 tys. osób dziennie. Przyjęliśmy w tym czasie blisko 200 tys. wniosków emerytalnych,
w tym w sprawie przeliczenia emerytury czy
przejścia z renty na emeryturę. Wniosków
pierwszorazowych o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym, czyli złożonych
przez klientów, którym nie wypłacamy żadnego świadczenia, wpłynęło do nas prawie
148 tys. W pierwszych dwóch dniach września przyjęliśmy ich 20 razy więcej niż średnio
dziennie w 2016 r. W następnych dniach było
ich już „tylko” 10 razy więcej niż w minionym
roku. Średni czas oczekiwania na obsługę
w sprawach emerytalnych w pierwszej połowie września wyniósł 10 minut.
Te liczby mówią same za siebie. Nie
mieli racji ci, którzy głosili katastrofę emerytalną w ZUS. Od początku uspokajaliśmy
i powtarzaliśmy: „Jesteśmy bardzo dobrze
przygotowani do przyjmowania wniosków
emerytalnych z tytułu obniżenia wieku
emerytalnego i znacznie zwiększonej liczby odwiedzających nas klientów”. Już na
etapie projektu ustawy obniżającej wiek
emerytalny rozpoczęliśmy przygotowania
do wdrożenia nowych przepisów. Dzień po
dniu realizowaliśmy przyjęty harmonogram
i krok po kroku przygotowywaliśmy się do
przyjmowania wniosków od września i wydawania decyzji od października. Nie było
miejsca na improwizację. Wszystko dokładnie zaplanowaliśmy. Można powiedzieć
przewrotnie, że byliśmy przygotowani na
sukces. Jednak na nasz sukces nie byli przygotowani inni, w tym część mediów. Nie
zapomnę telefonów niektórych dziennikarzy w pierwszych dniach września i pytań:
„I jak, przygniotła was liczba klientów?” czy
też „Gdzie jest najgorzej, gdzie nie dajecie
rady?”. Nie zapomnę też ciszy w słuchawce,
gdy odpowiadałem: „Sytuacja pod pełną
kontrolą, klienci są obsługiwani na bieżąco”.

Adres internetowy
www.zus.pl
Baza wiedzy
o ubezpieczeniach społecznych
Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Od 5 września obowiązują nowe formularze wniosku o zasiłek opiekuńczy.
Jeśli jednak złożysz go na dotychczasowym druku Z-15, to płatnik zasiłku
(my albo pracodawca) go przyjmie.
Nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy to Z-15A
i Z-15B. Ten pierwszy druk wypełniasz, jeśli występujesz o zasiłek z powodu opieki nad dzieckiem,
a ten drugi – gdy opiekujesz się innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Możesz skorzystać
z papierowej albo elektronicznej wersji druku.
Oprócz wniosków o zasiłek od kwietnia tego roku
Symbol
nowego
formularza
(od kwietnia
2017 r.)
Z-15A
Z-15B
ZAO

uprościliśmy prawie 40 formularzy. Pracujemy nad
kolejnymi. W wielu formularzach zrezygnowaliśmy
z części pól i sekcji, a objaśnienia napisaliśmy przyjaznym, prostym językiem. Z niektórych druków
zrezygnowaliśmy albo zastąpiliśmy kilka jednym.
Część formularzy zmieniła nazwę lub symbol. Najczęściej używane wymieniamy w tabeli.

Nazwa nowego formularza

Symbol
dotychczasowego
formularza

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki Z-15
nad dzieckiem
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki
nad chorym członkiem rodziny
Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

ZAS-34

ZAS-2

Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą

ZAS-2, ZAS-13,
ZAS-21

ZAS-7

Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy ZAS-7, ZAS-8
z chorobą zawodową

EMP

Wniosek o emeryturę

RP-1E

EKP

Wniosek w sprawie kapitału początkowego

KP-1, KP-3

ERP-6

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

RP-6, RP-6Z

UWZ

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpie- EWZ-1, EWZ-2
czenia zdrowotnego

USS

Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ZUS-US-WSS-01,
ubezpieczonej
ZUS-US-WSM-01,
ZUS-US-WSW-01

OL-9

Zaświadczenie o stanie zdrowia

N-9

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Elektroniczna wymiana danych
między instytucjami
Podpisaliśmy porozumienie z instytucją ubezpieczeniową we Włoszech
o wymianie informacji. Chcemy zminimalizować nieprawidłowe płatności.
Dzięki umowie z Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) można m.in. identyfikować
osoby uprawnione do polskich i włoskich świadczeń i wzajemnie informować o zgonach emerytów i rencistów, którzy mieszkali w Polsce i we
Włoszech.
Współpraca z INPS pozwoli zapobiegać
nadpłatom polskich i włoskich świadczeń.

Takie nadpłaty mogą wystąpić, jeśli instytucja,
która je wypłaca, nie wie o śmierci świadczeniobiorcy.
Dzięki umowie z INPS będziemy mogli zrezygnować z obowiązku przesyłania do nas i instytucji włoskiej tzw. poświadczeń życia. Są to
formularze, które potwierdzają, że emeryt czy
rencista ma nadal prawo do świadczenia.

Od 1 stycznia 2018 r.
jeden przelew na j-vny
rachunek w ZUS
)b<1;f informacji o ;Ŋ"hj-71;
na stronie www.zus.pl/eskladka

WYWIAD

Wniosek o emeryturę w obniżonym
wieku – jak go złożyć
Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat – dla kobiet i 65 lat –
dla mężczyzn. O tym, jak wystąpić o emeryturę, mówi Ewa Bednarczyk, dyrektor
Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS.
Czy wniosek o emeryturę można
złożyć przez internet?
Oczywiście, można go złożyć za
pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Aby złożyć
wniosek w ten sposób, trzeba mieć
konto na PUE ZUS. Założenie takiego konta jest bardzo proste i nie zabiera wiele czasu. Instrukcja, jak krok
po kroku to zrobić, jest na naszej
stronie internetowej www.zus.pl.
Trzeba wypełnić i wysłać
elektronicznie jakiś formularz?
Tak, udostępniliśmy na PUE ZUS
wniosek, który wystarczy wypełnić
i wysłać. Po zalogowaniu do PUE
ZUS należy wybrać zakładkę „Usługi – Katalog usług elektronicznych”,
a następnie ,,Złożenie dokumentu ZUS Rp-1E’’ i opcję „Przejdź do
usługi”. Niektóre dane we wniosku
wypełnią się automatycznie. Program sprawdza, jak wypełniane są
pola i w razie błędu pojawia się komunikat.
Jak podpisać wniosek?
Trzeba go uwierzytelnić profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
To bezpłatne podpisy?
Profil zaufany ePUAP jest bezpłatny. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek na stronie www.pz.gov.
pl i potwierdzić tożsamość np. w jednostce ZUS, w urzędzie miasta lub
gminy albo przez bankowość elektroniczną. Natomiast kwalifikowany
podpis elektroniczny jest płatny.
Jego koszt zależy m.in. od okresu,
na jaki jest wydawany. Wydają go
uprawnione centra certyfikacji.
Co z załącznikami do wniosku?
Wysłać je elektronicznie?
Wskazówki dotyczące załączników są następujące:

• można dołączyć do wniosku maksymalnie 5 plików,
• nazwy plików muszą się różnić
oraz nie mogą zawierać polskich
znaków diakrytycznych, białych
znaków i znaków specjalnych,
• format plików – png, jpg, pdf,
• pojedynczy plik załącznika nie
może przekroczyć 1 MB,
• maksymalny łączny rozmiar pliku wniosku i wszystkich załączników nie może przekroczyć
3,5 MB.
Jeśli osoba, która występuje
o emeryturę, przesyła załączniki
z wnioskiem przez PUE ZUS, to
oryginały tych dokumentów powinna dostarczyć do nas osobiście
albo wysłać je pocztą.
Czy osoba, która składa wniosek
przez PUE, dostanie jakieś
potwierdzenie?
Tak, otrzyma na swoje konto
na PUE ZUS urzędowe poświadczenie przedłożenia, czyli informację, że przyjęliśmy przesłany
dokument elektroniczny. To poświadczenie jest także dostępne
w PUE ZUS (w menu „Dokumenty
i wiadomości”).
Wniosek o emeryturę można też
złożyć osobiście w placówce ZUS
albo przesłać pocztą. Wystarczy
wypełnić jakiś formularz?
Papierowy druk wniosku o emeryturę (EMP) można wziąć z naszej placówki. Można go również
wydrukować ze strony www.zus.
pl (zakładka „Wzory formularzy”).
Wnioski są w dwóch wersjach – tylko do wydruku albo do wypełnienia
i wydruku. W tej drugiej wersji są
podpowiedzi, dzięki którym można
uniknąć błędów.
Zmienił się symbol formularza
wniosku o emeryturę? Wcześniej
był to formularz ZUS Rp-1E.

Tak. Zmieniliśmy także treść tego
formularza. Uprościliśmy go, aby
łatwiej i szybciej można go było wypełnić.
Czy ZUS przyznaje emeryturę
tylko na wniosek? Zawsze trzeba
go złożyć?
Tylko w jednej sytuacji przyznajemy emeryturę bez wniosku – zamiast renty z tytułu niezdolności
do pracy. Tak zwaną emeryturę
z urzędu może otrzymać tylko osoba, która miała prawo do renty, bo
podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emery-

talnemu i rentowym oraz osiągnęła
wiek uprawniający do emerytury.
Czy jeśli ktoś ma jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące składania
wniosku może liczyć na pomoc
w ZUS?
Tak, można skorzystać z usług
doradcy ds. emerytalnych. Wyjaśni
on, co trzeba zrobić, aby otrzymać
emeryturę. Doradca pomoże skompletować dokumenty i wypełnić
wniosek o emeryturę. Może też
wyliczyć na kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowanej
emerytury.

ZASIŁKI

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłków dla nauczycieli
i pracowników byłych gimnazjów
Jeśli nauczyciel zachorował przed dniem przekształcenia gimnazjum, to mimo zmiany pracodawcy podstawy jego zasiłku
nie ustala się na nowo.
1 września 2017 r. weszły w życie przepisy, które wygaszą kształcenie w gimnazjach.
W trzech terminach (1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.) dotychczasowe
gimnazja mogą być przekształcone lub włączone
do ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły
średniej (np. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia).

Nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w dotychczasowych gimnazjach lub zespole szkół z dniem
przekształcenia albo włączenia do szkół podstawowych lub średnich stają się pracownikami
tych szkół.
Jesteś nauczycielem czy pracownikiem byłego gimnazjum przekształconego lub włączonego do innej szkoły (zespołu szkół)? Wtedy

podstawa twojego zasiłku, np. chorobowego,
zależy od wynagrodzenia wypłaconego za
12 miesięcy kalendarzowych przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Oznacza to, że płatnik zasiłku (pracodawca
albo my) uwzględni także Twoje wynagrodzenie otrzymane od poprzedniego pracodawcy
(płatnika składek).

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZUS radzi

Eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
są do Państwa dyspozycji. W tej rubryce
odpowiadamy na Państwa pytania.

Zasiłki

Emerytury

Składki

Czy w razie
wypadku przy pracy
łatwiej otrzymać zasiłek

Kiedy ZUS zacznie wypłacać
pełną emeryturę

Czy umowa o dzieło ze studentem
jest oskładkowana

Mam prawo do wcześniejszej emerytury,
którą pobieram w zmniejszonej wysokości,
bo dorabiam na część etatu. Niedługo
skończę 65 lat (czyli obniżony wiek
emerytalny dla mężczyzn). Czy ZUS
zacznie mi wypłacać świadczenie w pełnej
wysokości?

Został mi jeszcze tylko jeden rok studiów
i chcę podpisać umowę o dzieło.
Czy od takiej umowy muszą być opłacane
składki na wszystkie ubezpieczenia?
Czy podleganie ubezpieczeniom zależy
od mojego wieku?

Od tygodnia jestem zatrudniona na
podstawie umowy o pracę.
Niestety, zdarzył mi się wypadek
w pracy i korzystam ze zwolnienia
lekarskiego. Czy mam szansę
na zasiłek chorobowy, mimo że tak krótko
pracuję?
Jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest
wypadek przy pracy, zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia tej niezdolności.
Świadczenie to jest wypłacane w takiej sytuacji
z ubezpieczenia wypadkowego, a nie chorobowego. Dlatego nie obowiązuje Pani tzw. okres
wyczekiwania na zasiłek, czyli nie musi minąć
określony okres pracy i ubezpieczenia, aby go
otrzymać.

Z pytania wynika, że ma Pan prawo do wcześniejszej emerytury i jest ona zmniejszona, bo osiąga
Pan przychody z tytułu pracy na etat. Jeśli przed
1 października 2017 r. albo w październiku kończy
Pan 65 lat (obniżony wiek emerytalny), to od 1 października zaczynamy wypłacać emeryturę w pełnej
wysokości (bez Pana wniosku – z urzędu). Jeżeli
ukończy Pan 65 lat po 31 października 2017 r., będziemy wypłacać emeryturę w pełnej wysokości od
miesiąca, w którym ukończy Pan 65 lat.

Wiek miałby znaczenie, gdyby zawierał Pan
umowę zlecenia. Tylko student, który nie skończył 26 lat, jest zwolniony ze składek od umowy
zlecenia.
Jeśli podpisze Pan umowę o dzieło i będzie ona
jedyną podstawą zarobkowania, to nie trzeba
będzie opłacać od niej żadnych składek. Jest
jednak warunek takiego zwolnienia ze składek –
umowa, którą Pan podpisze, nie może być nazwana tylko dziełem, a faktycznie być umową
zlecenia bądź umową o pracę.

KWOTY ŚWIADCZEŃ I LIMITY ZAROBKÓW

Najniższe emerytury i renty
Od 1 marca 2017 r. najniższe świadczenia wynoszą:
• emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1000,00 zł,
• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 750,00 zł,
• renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1200,00 zł,
• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem
przy pracy lub chorobą zawodową – 900,00 zł.

Limity dla osób, które dorabiają do emerytury,
renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej
Zmniejszymy Twoją emeryturę lub rentę, jeśli Twój przychód przekroczy:
• od 1 grudnia 2016 r. – 2838,60 zł,
• od 1 marca 2017 r. – 2953,30 zł,
• od 1 czerwca 2017 r. – 3047,50 zł.
• od 1 września 2017 r. – 2954,50 zł.

•
•
•
•

dopuszczalna miesięczna kwota przychodu – 1011,80 zł,
graniczna miesięczna kwota przychodu – 2833,10 zł,
dopuszczalna roczna kwota przychodu – 12 141,60 zł,
graniczna roczna kwota przychodu – 33 997,20 zł.
Gwarantowana kwota świadczenia, która przysługuje osobie osiągającej przychód powyżej 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż
70% tego wynagrodzenia, wynosi 520 zł.

Renta socjalna
Od 1 marca 2017 r. renta socjalna wynosi 840,00 zł.
Zawiesimy Twoją rentę socjalną, jeśli Twój przychód przekroczy:
• od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. – 2838,60 zł,
• od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r. – 2953,30 zł.
• od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. – 3047,50 zł.
• od 1 września 2017 r. do 31 listopada 2017 r. – 2954,50 zł.

Dodatki do emerytur i rent

Ważne!
Nie zawiesimy ani nie zmniejszymy Twojej emerytury, jeśli osiągnąłeś
powszechny wiek emerytalny, niezależnie od tego, jaki uzyskujesz przychód. Nie dotyczy to jednak Ciebie, gdy kontynuujesz zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, podjęte przed nabyciem prawa do emerytury.

Od 1 marca 2017 r. dodatki wynoszą:
• dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie – 209,59 zł,
• dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do
pracy i samodzielnej egzystencji – 314,39 zł,
• dodatek dla sieroty zupełnej – 393,93 zł,
• dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 209,59 zł,
• dodatek kompensacyjny – 31,44 zł,
• świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby
pełnych miesięcy pracy – od 10,51 zł do 209,59 zł,
• świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR –
w zależności od liczby pełnych miesięcy pracy – od 10,51 zł do 209,59 zł,
• świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych – 840,00 zł.

Świadczenie przedemerytalne

Kwota bazowa

Zawiesimy Twoją emeryturę lub rentę, jeśli Twój przychód przekroczy:
• od 1 grudnia 2016 r. – 5271,60 zł,
• od 1 marca 2017 r. – 5484,60 zł,
• od 1 czerwca 2017 r. – 5659,70 zł.
• od 1 września 2017 r. – 5486,90 zł.
Od 1 marca 2017 r. kwoty maksymalnego zmniejszenia wynoszą:
• 565,53 zł – dla emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
• 424,18 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
• 480,73 zł – dla rent rodzinnych dla jednej osoby.

Od 1 marca 2017 r. świadczenie to wynosi 1040,00 zł.
Kwoty przychodu, które wpływają na to, że zmniejszymy lub zawiesimy
świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, w okresie
rozliczeniowym od 1 marca 2017 r. wynoszą:

Od 1 marca 2017 r. kwota bazowa wynosi 3536,87 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę
Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000,00 zł.
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