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ZUS DLA CIEBIE
Magazy n in formacy jny dla k lientów Zak ładu U bezpieczeń Społecznych
Przywracanie straconego czasu.
Jesteś przedsiębiorcą i właśnie zachorowałeś.
Niestety nie należy Ci się z tego tytułu zasiłek,
bo przegapiłeś termin opłacenia składki
chorobowej. Nie załamuj rąk, tylko zgłoś się
do ZUS-u i wytłumacz swój błąd. Jeżeli był
to incydent, Zakład przywróci Ci termin do
opłacenia składki – wyjaśnia Jacek Dziekan,
Rzecznik Prasowy ZUS.

Nagroda za pasję
i zaangażowanie.
Nagrody INFOSTAT przyznawane
są co roku w ramach obchodów
Światowego Dnia Społeczeństwa
Informacyjnego. Statuetkę
INFOSTAT 2011 otrzymał członek
zarządu ZUS ds. informatyki.

Zaufany proﬁ l.
Osoby, które będą chciały załatwić przez
Internet niektóre sprawy urzędowe,
nie będą musiały posługiwać się
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wystarczy, że będą miały zaufany proﬁ l
– mówi Krzysztof Chmarra
z Departamentu Rozwoju Usług IT
w Centrali ZUS.
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Recepty na długowieczność
Siły witalne, rezon i ogrom wiedzy. Wbrew pozorom cechy te nie odnoszą się do
studentów jednej z najlepszych polskich uczelni. Tacy w większości są stulatkowie – najstarsi klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś jest ich 1964, tj. aż
o 200 więcej niż przed rokiem. Jakie mają sposoby na długowieczność?
Przedstawiciele toruńskiego
Oddziału ZUS 28 kwietnia wybrali się z wizytą do pani Wandy,
aby złożyć jak najlepsze życzenia zdrowia oraz 200 lat życia.
W trakcie uroczystości solenizantka zdradziła naszym
pracownikom jaka jest jej recepta na długowieczność:
— Zawsze mało jadłam, lubię wszystkie potrawy, ale jem
z umiarem. Lubię za to sobie
długo pospać, nawet jak byłam
młodsza kładłam się wcześnie,
a rano ciężko było mi się obudzić
– mówi pani Wanda. – Mam pewne dolegliwości zdrowotne, ale
chyba w tym wieku tak już musi
być. Nie noszę aparatu słuchowego ani też nie chodzę o lasce, bo to postarza.
Cieszę się, że mimo tak sędziwego wieku moja
pamięć jest lepsza niż u nastolatków – dodaje.
Pani Wanda to bardzo pogodna i miła osoba, zaraża swoim optymizmem. Jak mówi
szkoda jej tylko jednego – że wszyscy znajomi
już odeszli.

Natomiast dzień później
przypadały 100. urodziny
pana Witolda, u którego
również gościliśmy z wizytą. Pan Witold również podzielił się ze swoimi gośćmi
swoją tajemnicą na długowieczność:
— Zawsze starałem się
unikać sytuacji stresujących, chociaż życie mnie nie
oszczędzało. Nie wdawałem
się w zbędne dyskusje, unikałem plotek, starałem się
żyć uczciwie. Nigdy nie paliłem papierosów, unikałem
też alkoholu – mówi solenizant. – Cały swój wolny czas
poświęcam na realizację
mojej pasji, jaką jest fotograﬁa. Fotografuję bliskie mi osoby, miejsca czy też wydarzenia, ale
największą moją miłością jest muzyka – gram
na akordeonie – dodaje.
Pan Witold mimo swojego wieku wychodzi
po zakupy, odwiedza swoich krewnych i znajomych, z którymi uwielbia grać w szachy.

ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie
Ponad 41 mln zł wstrzymanych bądź cofniętych świadczeń chorobowych z ubezpieczenia społecznego. To efekt przeprowadzonej przez ZUS w pierwszym kwartale
tego roku kontroli zwolnień lekarskich.
Uprawnienia do kontroli zwolnień lekarskich daje ZUS ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. Zgodnie z zawartymi
w niej przepisami ZUS prowadzi kontrolę zarówno prawidłowości orzekania o czasowej
niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.
Tylko w zakresie kontroli prawidłowości
orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS stwierdzili, że 9,7 tys.

osób przebywających na zwolnieniu lekarskim
w I kwartale tego roku było zdolnych do pracy.
W efekcie wstrzymano tym osobom dalszą wypłatę zasiłku chorobowego na łączną kwotę
2,4 mln zł, która objęła okres 50,5 tys. dni.
Z kolei w ramach przeprowadzonej od stycznia do marca kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich kontrolerzy ZUS pozbawili prawa do zasiłku chorobowego 741 osób.
Skutkowało to cofnięciem wypłaty świadczeń na
kwotę 717 tys. zł.

Nie wszyscy
emeryci
muszą
rezygnować
z pracy
Emerycie! Jeżeli już raz zrezygnowałeś z pracy gdy przechodziłeś na tzw.
wcześniejszą emeryturę, nie musisz
tego robić ponownie, gdy występujesz
o świadczenie z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.
Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wstrzyma z dniem 1 października
tego roku wypłaty emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (65 lat –
mężczyzna i 60 lat – kobieta) osobie, która przechodzi na nią z emerytury wcześniejszej, przed
uzyskaniem której rozwiązała umowę o pracę
z dotychczasowym pracodawcą. Wypłata nie będzie wstrzymana niezależnie od tego, jaka była
podstawa prawna przyznania emerytury powszechnej oraz w jaki sposób została obliczona
emerytura powszechna, a więc czy obliczono ją:
według „starych” zasad, w sposób „mieszany”,
czy też według „nowych” zasad.
ZUS odwiesi też wypłatę emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego wszystkim tym, którzy mieli ją
zawieszoną po 31 grudnia 2010 r., gdyż nie
rozwiązali stosunku pracy przed jej przyznaniem, ale uczynili to przed przejściem na
wcześniejszą emeryturę. Świadczenie w takim
przypadku zostanie odwieszone na wniosek
osoby zainteresowanej bądź z urzędu przez
ZUS przy okazji rozpatrywania innego wniosku. Stąd też wszyscy ci, którzy chcą by wypłata
świadczenia była wznowiona niezwłocznie,
powinni sami jak najszybciej złożyć wniosek
w tej sprawie.
Rozwiązać umowę o pracę przed nabyciem
prawa do emerytury powszechnej muszą nadal
wszyscy ci, którzy zatrudnili się ponownie po
przyznaniu emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Jacek
Dziekan
Rzecznik Prasowy
ZUS

Nagrodzony za pasję
i zaangażowanie
Wiceprezes ZUS ds. informatyki Dariusz Śpiewak został uhonorowany prestiżową
nagrodą INFOSTAT 2011.

Przywracanie
straconego czasu
Jesteś przedsiębiorcą i właśnie zachorowałeś. Niestety nie należy Ci się
z tego tytułu zasiłek, bo przegapiłeś
termin opłacenia składki chorobowej.
Nie załamuj rąk, tylko zgłoś się do
ZUS-u i wytłumacz swój błąd. Jeżeli
był to tylko incydent, Zakład przywróci Ci termin do opłacenia składki.
W przeciwieństwie do składek emerytalnej, rentowej czy zdrowotnej składka na ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących
działalność gospodarczą jest składką dobrowolną. Jednak warto ją opłacać. Jeżeli bowiem
osoba prowadząca własny biznes tego nie robi,
to w przypadku przedłużającej się choroby jest
zobligowana odprowadzać do ZUS-u wszystkie
obowiązujące składki lub zawiesić prowadzenie
działalności. Jeżeli składka na ubezpieczenie
chorobowe jest systematycznie opłacana, to
w przypadku choroby przedsiębiorca ma prawo
do zasiłku chorobowego i za ten okres nie ma
obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Zdarza się jednak, że właściciel ﬁrmy niedopatrzy terminu na opłacenie
składki bądź też składka nie wpłynie na konto
ZUS-u z winy obsługującego ﬁrmę banku. Niestety każde opóźnienie lub przelanie mniejszej
kwoty niż należna składka powoduje, że dana
osoba wypada z ubezpieczenia chorobowego
i traci prawo do zasiłku chorobowego, a także
macierzyńskiego. Należy przy tym pamiętać, że
obowiązująca przedsiębiorców data na opłacenie składki jest terminem, w którym musi zostać
obciążone konto płatnika, nie zaś terminem,
w którym należy wydać dyspozycję przelewu.
Co jednak zrobić, gdy już zdarzy się niedopatrzenie i prowadzący działalność gospodarczą
wypadnie z ubezpieczenia chorobowego? Otóż,
jeżeli rzeczywiście jest to incydentalny przypadek, to ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie
składki po terminie. W tym celu należy zwrócić
się do dyrektora oddziału ZUS właściwego dla
siedziby ﬁrmy z wnioskiem o wyrażenie zgody
na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. We wniosku powinno
się znaleźć uzasadnienie, które wyjaśni powód
opóźnienia w dokonaniu opłaty lub też powód
niedopłaty. Jeżeli uzasadnienie jest racjonalne,
a dodatkowo cała „zusowska” dokumentacja dotycząca działalności gospodarczej jest kompletna,
to wniosek o przywrócenie terminu do opłacenia
składek będzie rozpatrzony w maksimum 30 dni.
Gdy Zakład odniesie się pozytywnie do
wniosku przedsiębiorcy, ten będzie miał ciągłość
w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu i tym
samym zachowa prawo do zasiłku chorobowego,
bez potrzeby 90-dniowego wyczekiwania.

Nagrody INFOSTAT przyznawane są co roku
w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Podczas gali podsumowującej tegoroczne obchody, która odbyła
się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie statuetkę INFOSTAT 2011 otrzymał również Dariusz
Śpiewak, członek zarządu ZUS ds. informatyki.
Zgodnie z decyzją Komitetu Organizacyjnego
nagroda została przyznana za: „pasję i zaangażowanie w realizację projektów wspierających
rozwój społeczeństwa informacyjnego”.
Za kadencji wiceprezesa Dariusza Śpiewaka w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zintensyﬁ kowano prace nad nowatorskim w skali
kraju projektem profesjonalnej e-administracji,
tj. Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Ponadto znacznie poszerzono katalog usług ZUS dostępnych dla klientów przez Internet. W ramach
PUE każdy z klientów ZUS będzie miał własny
proﬁ l i konto w sieci, gdzie uzyska dostęp do
zgromadzonych na jego temat danych. Przez
Internet będzie można złożyć każdy wniosek
i odebrać odpowiedź z Zakładu. Pełne uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych nastąpi
w przyszłym roku.

Kalendarium ZUS
(www.zus.pl/kalendarium)
Czerwiec 2011
01.06.2011 r.

Szkolenie dla płatników składek z zakresu kompletowania dokumentacji przy
sporządzaniu wniosków emerytalno-rentowych oraz wystawianie zaświadczeń
dla potrzeb ZUS. Organizator: Oddział ZUS w Rybniku

06.06.2011 r.

Termin opłacania składek za maj 2011 r. – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze

06.06.2011 r. –
– 07.06.2011 r.

Szkolenie BHP w ramach prewencji wypadkowej dla pracodawców z sektora
budowlanego. Organizator: Oddział ZUS w Rzeszowie

07.06.2011 r. –
– 08.06.2011 r.

Szkolenie dla pracodawców branży ochrony zdrowia organizowane w ramach prewencji wypadkowej. Organizator: Oddział ZUS w Lublinie

09.06.2011 r.

Międzynarodowe poradnictwo emerytalno-rentowe – Berlin

10.06.2011 r.

Termin opłacania składek za maj 2011 r. – osoby opłacające składkę wyłącznie za
siebie

13.06.2011 r. –
– 14.06.2011 r.

Szkolenie BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS zorganizowane dla pracodawców z branży transportowej. Organizator: Oddział ZUS w Rzeszowie

14.06.2011 r. –
– 15.06.2011 r.

Szkolenie dla pracodawców branży transportowej organizowane w ramach prewencji wypadkowej ZUS. Organizator: Oddział ZUS w Lublinie

15.06.2011 r.

Termin opłacania składek za maj 2011 r. – pozostali płatnicy

16.06.2011 r.

Międzynarodowe poradnictwo emerytalno-rentowe – Frankfurt

17 i 29.06.2011 r.

Szkolenie z przyznawania i wypłaty świadczenia z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa, kontrola zwolnień lekarskich. Organizator:
Oddział ZUS w Bydgoszczy

Zaufany proﬁl
Osoby, które będą chciały załatwić przez Internet niektóre sprawy urzędowe, nie będą musiały posługiwać się
bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wystarczy, że będą miały zaufany profil. Czym jest zaufany profil, jak
można go zdobyć oraz co przy jego użyciu załatwimy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśnia Krzysztof
Chmarra z Departamentu Rozwoju Usług IT w Centrali ZUS.

Co to jest zaufany proﬁ l?
Proﬁ l zaufany ma za zadanie ułatwić obywatelom kontakt z instytucjami administracji
publicznej przy załatwianiu różnych spraw
drogą elektroniczną, co może się wiązać ze
składaniem do urzędów wniosków w formie
elektronicznej. Po prostu – zamiast przychodzić osobiście, np. do ZUS, będzie można złożyć wniosek przez Internet, podpisując go nowym rodzajem podpisu elektronicznego.
Proﬁl zaufany będzie funkcjonował w środowisku elektronicznej platformy usług administracji publicznej MSWiA (ePUAP) – systemu teleinformatycznego, w ramach którego
instytucje publiczne udostępniają usługi przez
pojedynczy punkt dostępowy sieci Internet.
Odbywać się to będzie w oparciu o przepisy ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz opublikowanego 9 maja 2011 r. rozporządzenia w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania
i unieważniania proﬁ lu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie po
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, to znaczy
9 czerwca 2011 r.
Proﬁ l zaufany będzie służył użytkownikowi konta ePUAP do podpisywania dokumentów
elektronicznych przekazywanych podmiotom
realizującym zadania publiczne podobnie jak
zestaw do składania bezpiecznych podpisów
elektronicznych z certyﬁ katem kwaliﬁ kowanym. Zaufany proﬁ l jest zestawem potwierdzonych danych opisujących osobę korzystającą
z konta ePUAP. Zawiera m.in. imię, nazwisko,
numer PESEL oraz identyﬁ kator (login) takiej
osoby. Ponadto, zawiera informacje dotyczące samego proﬁ lu: identyﬁ kator proﬁ lu, czas
jego potwierdzenia, termin ważności proﬁ lu,
a także dane osoby poświadczającej zgodność
powyższych informacji z odpowiednim dokumentem tożsamości.
Zgodnie z ustawą, dane w postaci elektronicznej opatrzone ważnym podpisem potwierdzonym proﬁ lem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków dokumentowi
opatrzonemu podpisem własnoręcznym.
Co trzeba będzie zrobić, aby potwierdzić zaufany proﬁl?
Warunkiem korzystania z proﬁ lu zaufanego jest utworzenie konta na ePUAP. W tym
celu należy odwiedzić stronę internetową
www.epuap.gov.pl, na której MSWiA udostępnia odpowiednie usługi oraz instrukcje.
Po utworzeniu konta trzeba wypełnić elektroniczny wniosek o potwierdzenie proﬁ lu
zaufanego ePUAP, a następnie w ciągu 14 dni
(zanim wygaśnie jego ważność) udać się
do punktu potwierdzającego profile zaufane. Punkty potwierdzające prowadzić będą
podmioty upoważnione, którymi są urzędy

skarbowe, urzędy wojewódzkie, ZUS oraz
konsulaty. Adresy punktów zostaną udostępnione na stronach internetowych, w tym
oczywiście na ePUAP.
Potwierdzenie danych zapisanych na koncie ePUAP oraz znajdujących się w złożonym
wniosku zostanie dokonane na podstawie
przedłożonego przez osobę wnioskującą dowodu osobistego lub paszportu. Jeżeli dane są
zgodne z dokumentem oraz rejestrem PESEL,
a przedstawiony dokument ważny, po podpisaniu dwóch egzemplarzy wydrukowanego
wniosku nastąpi potwierdzenie profilu zaufanego.
Każdy obywatel może posiadać tylko jeden
proﬁ l zaufany o trzyletnim okresie ważności.
Okres ten można będzie przedłużyć przez Internet, składając na ePUAP odpowiedni wniosek elektroniczny i podpisując go ważnym
jeszcze podpisem potwierdzonym proﬁ lem
zaufanym.
Co robić, gdy wraz ze zmianą stanu
cywilnego zmianie uległo nazwisko?
Należy unieważnić własny proﬁ l zaufany,
zaktualizować konto na ePUAP, a następnie
wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny oraz
potwierdzić nowy, zawierający aktualne dane
proﬁ l zaufany.
Punkty potwierdzania powstaną
w różnych urzędach. Jak to będzie wyglądało w ZUS?
Najpierw, 9 czerwca 2011 r., uruchomione
zostaną cztery takie punkty: w oddziałach
ZUS w Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie
i I Oddziale ZUS w Warszawie. Później,
w ciągu miesiąca, punkty takie powinny zacząć działać we wszystkich 43 oddziałach
Zakładu. Następne stopniowo tworzone będą

w inspektoratach oraz tych biurach terenowych, które wskażą dyrektorzy oddziałów.
Docelowo punktów potwierdzeń w ZUS powinno być ok. 300.
Czy w kontaktach z ZUS zaufanym
proﬁlem będzie się można posługiwać
tylko z platformy ePUAP?
Przed 9 czerwca 2011 r. zamierzamy dostosować do użytkowania proﬁ lu zaufanego
Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS (EUP) –
http://eup.zus.com.pl. Wyjątkiem pozostaną wnioski o udostępnienie danych ze
zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
składane przez komorników sądowych, ponieważ w tym przypadku w certyﬁ kacie kwaliﬁ kowanym znajduje się informacja o pełnionej przez nich funkcji.
Jakie sprawy związane z ZUS można załatwić za pomocą ePUAP?
Z platformy tej, jak również za pośrednictwem EUP, posługując się zaufanym proﬁ lem,
można będzie złożyć do ZUS wniosek płatnika
składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wniosek o ustalenie
przekroczenia rocznej podstawy wymiaru
składek (30-krotność), wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia
zdrowotnego, wniosek o zwrot nienależnie
opłaconych składek, reklamację do informacji
o stanie konta osoby ubezpieczonej, wniosek
o układ ratalny, wniosek o odroczenie terminu
płatności składek oraz wniosek o umorzenie
należności z tytułu składek.
W późniejszym czasie (na początku 2012 r.)
funkcjonalność EUP zostanie przejęta przez
Nowy Portal Informacyjny Platformy Usług
Elektronicznych ZUS. Wówczas w szerszym
stopniu zostanie wykorzystany zakres informacji udostępniany przez konto ePUAP.
W jaki sposób osoby zainteresowane otrzymują odpowiedź?
Klient, składając elektronicznie wniosek, powinien zaznaczyć, czy odpowiedź ma
zostać przekazana w formie elektronicznej
poprzez Elektroniczny Urząd Podawczy, czy
w formie papierowej oraz czy odbiór nastąpi
osobiście, czy odpowiedź należy przekazać
listownie. Przekazanie odpowiedzi w formie
elektronicznej odbywa się z wykorzystaniem skrzynki podawczej ZUS, która jest
elementem EUP. Odpowiedź stanowi załącznik do pisma w formie elektronicznej, a cała
przesyłka podpisywana jest bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego
osoby wysyłającej.
Jeżeli dokument elektroniczny nie zostanie odebrany w ciągu 7 dni, to zgodnie z przepisami należy wysłać pocztą odpowiedź w formie papierowej.

Rozmawiała Aleksandra Bełkowska

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

Czy od nagród i dodatków spisowych
dla pracowników Urzędu Statystycznego
pełniących funkcję lidera gminnego do
przygotowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań 2011 powinny być naliczone
składki na ubezpieczenia społeczne?
Dodam, że z osobami tymi nie zawarto
żadnej dodatkowej umowy.
Jeżeli dodatki spisowe i nagrody dla pracowników oddelegowanych do tych prac nie stanowią przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
ﬁzycznych, to nie należy ich włączać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zakład nie jest właściwy
w kwestii rozstrzygania wątpliwości dotyczących stosowania przepisów podatkowych.

Jestem studentem i nie mam skończonych 25 lat. Pracuję na umowę zlecenia.
Czy mam automatycznie opłacane ubezpieczenie zdrowotne bo mam status studenta? Jeżeli nie, to co mam zrobić, aby
być ubezpieczonym?
Jako student, z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie podlega Pan ubezpieczeniom
społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu
do ukończenia 26 lat. W tym okresie może Pan
korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego jako
członek rodziny. Zgłoszenia do ubezpieczenia
powinni dokonać posiadający tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego rodzice, małżonka lub
dziadkowie. W przeciwnym wypadku powinien
Pan złożyć oświadczenie o braku tytułu do
ubezpieczenia zdrowotnego uczelni, która przekaże odpowiednie zgłoszenie do ZUS.

DANE PODSTAWOWE
Minimalne wynagrodzenie za pracę:
— w 2011 r.
Przeciętne wynagrodzenie:
— w II kwartale 2010 r.
— w III kwartale 2010 r.
— w IV kwartale 2010 r.
— w I kwartale 2011 r.
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie
na rok 2011 r.

EMERYTURY I RENTY
1386,00 zł
3197,85 zł
3203,08 zł
3438,21 zł
3466,33 zł
3359,00 zł

SKŁADKI
Minimalna wysokość składek za maj 2011 r.
(ub. emerytalne, rentowe i chorobowe):
1. przy 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia:
2. przy 60 proc. prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego:
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (dla 1 i 2)
Składka na Fundusz Pracy (dla 2) – co najmniej
Składka na ubezpieczenie wypadkowe (dla 1 i 2)

116,30 zł
563,71 zł
243,39 zł
49,38 zł
od 0,67%
do 3,33% p.w.

ZASIŁKI
Zasiłek pogrzebowy
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2010 r.
od 1 września do 30 listopada 2010 r.
od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
od 1 marca 2011 r.

6632,76 zł
6395,70 zł
6406,16 zł
4000,00 zł

EMERYTURY I RENTY
Minimalne:
— emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy i renta rodzinna
— renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
— renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
i renta rodzinna wypadkowa
— renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

Jaki jest wymagany wiek i staż pracy
dla mężczyzn do przejścia na emeryturę.
Mam 52 lata i 22 lata pracy. Obecnie nie
pracuję.
Powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn
urodzonych po 31 grudnia 1948 r. wynosi 65 lat.
Prawo do emerytury nie zależy przy tym od
okresu ubezpieczenia.
Dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia
1948 r. posiadających odpowiedni okres pracy
w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze, działalności twórczej lub artystycznej, pracy kolejowej lub pracy górniczej przewidziana została dodatkowa możliwość przejścia
na wcześniejszą emeryturę, na podstawie art. 184
ustawy emerytalnej. Musiałby Pan jednak uszczegółowić swoje pytanie, abyśmy mogli określić, czy
spełnia Pan niezbędne warunki.

728,18 zł
560,13 zł

873,82 zł
672,16 zł

Dodatki do emerytur i rent
— dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie
— dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
— dodatek dla sieroty zupełnej
— dodatek kombatancki
— dodatek kompensacyjny
— świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby
wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach
węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud
uranu i batalionach budowlanych – w zależności od
liczby pełnych miesięcy trwania pracy
— świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby
pełnych miesięcy trwania pracy
Renta socjalna
Świadczenie przedemerytalne
(przyznawane obecnie)
Kwota bazowa
(przeciętne wynagrodzenie pomniejszone
o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne)
Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie
lub zawieszenie świadczeń rencistów
i wcześniejszych emerytów
70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
od 1 września do 30 listopada 2010 r.
od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
od 1 marca do 31 maja 2011 r.
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.
130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
od 1 września do 30 listopada 2010 r.
od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
od 1 marca do 31 maja 2011 r.
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.

186,71 zł
280,07 zł
350,94 zł
186,71 zł
28,01 zł

od 9,36 zł
do 186,71 zł

od 9,36 zł
do 186,71 zł
611,67 zł
867,25 zł

2822,66 zł

2238,50 zł
2242,20 zł
2406,80 zł
2426,50 zł
4157,30 zł
4164,00 zł
4469,70 zł
4506,30 zł
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