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         op!a cone sk!a dki
                                                           do cho du, któ re pod le ga !y sk!ad ce na ubez pie cze nie spo !ecz ne

PROCEDURY 
Wiele osób, które pracowa!y, szczególnie
w odleg!ych latach, nie jest w stanie 
udowodni" swoich zarobków. Przyczyny 
tego stanu rzeczy mog# by" ró$ne

Naj cz! "ciej jed nak cho dzi o brak do ku men ta cji
p#a co wej z tych lat w przy pad ku, gdy pra co daw ca
zo sta# zli kwi do wa ny lub prze kszta# co ny. I w ta kiej
sy tu acji z po mo c$ przy cho dz$ no we prze pi sy
obo wi$ zu j$ ce od 1 stycz nia 2009 r. A kon kret nie
art. 15 ust. 2a usta wy eme ry tal nej.

Po zwa la on w okre "lo nych przy pad kach przy -
j$% do usta le nia pod sta wy wy mia ru "wiad cze&
(w tym rów nie' eme ry tu ry) mi ni mal ne wy na gro -
dze nie pra cow ni ków. Zgod nie z tym prze pi sem
w przy pad ku, gdy nie mo$ na usta li" pod sta wy wy -
mia ru sk!a dek w okre sie po zo sta wa nia w sto sun -
ku pra cy wska za nym do usta le nia pod sta wy wy -
mia ru eme ry tu ry i ren ty, za pod sta w% wy mia ru
sk!a dek przyj mu je si% kwo t% obo wi# zu j# ce go
w tym okre sie mi ni mal ne go wy na gro dze nia pra -
cow ni ków, pro por cjo nal nie do okre su pod le ga nia
ubez pie cze niu i wy mia ru cza su pra cy.

Jak wi!c wi da% mo' li wo"% przy j! cia mi ni mal ne -
go wy na gro dze nia do pod sta wy wy mia ru "wiad -
cze nia do ty czy tyl ko tych osób, któ re nie zdo #a #y
udo wod ni% za rob ków za okre "lo ne la ta, w któ rych
po zo sta wa #y w sto sun ku pra cy. Nie do ty czy na to -
miast osób za trud nio nych na in nej pod sta wie ni'
sto su nek pra cy, któ re nie zdo #a #y udo wod ni% wy -
na gro dze&. ZUS nie przyj mie wi!c mi ni mal ne go
wy na gro dze nia dla zle ce nio bior cy, oso by wy ko -
nu j$ cej umo w! agen cyj n$ czy umo w! o dzie #o.

Prze pis po zwa la na pro por cjo nal ne uwzgl%d -
nia nie mi ni mal ne go wy na gro dze nia w sto sun ku
do okre su pod le ga nia ubez pie cze niu oraz wy mia -
ru cza su pra cy. Nie wszy scy wi!c ma j$ pra wo
doza li cze nia pe# nej kwo ty mi ni mal nej p#a cy zada -
ny mie si$c. Ta k$ mo' li wo"% ma j$ tyl ko ci, któ rzy
prze pra co wa li ca #y mie si$c w pe# nym wy mia rze
cza su pra cy. Je "li na to miast kto" po zo sta wa# w sto -
sun ku pra cy tyl ko przez cz!"% mie si$ ca, ZUS mo 'e
przy j$% mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra c! je dy -
nie w pro por cjo nal nej wy so ko "ci, od po wied niej
do okre su za trud nie nia. Okres ten li czy si! jed nak,
co wa' ne, ra zem z okre sa mi zwol nie& le kar skich,
za któ re zo sta #y wy p#a co ne "wiad cze nia cho ro bo -
we. Z ko lei oso bie, któ ra by #a za trud nio na w wy -
mia rze cza su pra cy ni' szym ni' pe# ny etat (np. 1/3
eta tu), ZUS uwzgl!d nia mi ni mal ne wy na gro dze -
nie tyl ko za ten nie pe# ny etat. Wy so ko"% mi ni mal -
ne go wy na gro dze nia mno 'y si! wów czas przez
wy miar cza su pra cy wy ra 'o ny w od po wied nim
u#am ku.

PRZYK!AD
Ubezpieczona urodzona we wrze!niu 1953 r.
w grudniu 2010 r. zg"osi"a wniosek
o wcze!niejsz# emerytur$. Do ustalenia
podstawy wymiaru !wiadczenia wskaza"a m.in.
przychód za rok 2003. W tym roku pracowa"a
tylko na pó" etatu i jedynie w okresie od
1 stycznia do 20 wrze!nia. Co wi$cej, nawet
za ten okres nie mo%e udowodni& zarobków,
gdy% pracodawca zosta" zlikwidowany i nie
przekaza" dokumentacji p"acowej
na przechowanie. Ustalaj#c podstaw$ wymiaru
emerytury za 2003 r. ZUS przyj#" kwot$
minimalnego wynagrodzenia za miesi#ce
stycze' – sierpie' oraz za 20 dni wrze!nia.
Kwoty te zosta"y uwzgl$dnione w wysoko!ci
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. ZUS
obliczy" minimalne wynagrodzenie za 2003 r.
w kilku etapach:
( za okres pozostawania w stosunku pracy
w miesi#cach stycze' – sierpie' 2003 r. 
(800 z" x 8 = 6400 z")
( za okres pozostawania w stosunku pracy we
wrze!niu 2003 r. (800 z"/30 x20 = 533,40 z")
( za ca"y 2003 rok dla pracownika
zatrudnionego na pe"nym etacie (6400 z"
+ 533,40 z" = 6933,40 z")
( za ca"y 2003 rok proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy (6933,40 z" x 1/2 =3466,70 z")

Gdy nie mo" na 
udo wod ni# 
za rob ków

>PRZECI"TNE WYNAGRODZENIE W LATACH 1950 –  2009

1950 6612 1981 92 268

1951 7188 1982 139 572

1952 7824 1983 173 700

1953 11 040 1984 202 056

1954 11 700 1985 240 060

1955 12 096 1986 289 140

1956 13 416 1987 350 208

1957 15 348 1988 637 080

1958 16 176 1989 2 481 096

1959 17 436 1990 12 355 644

1960 18 720 1991 21 240 000

1961 19 500 1992 35 220 000

1962 20 160 1993 47 940 000

1963 21 156 1994 63 936 000

1964 21 792 1995 8431,44

1965 22 404 1996 10 476,00

1966 23 208 1997 12 743,16

1967 24 192 1998 14 873,88

1968 25 272 1999 20 480,88

1969 26 088 2000 23 085,72

1970 26 820 2001 24 742,20

1971 28 296 2002 25 598,52

1972 30 108 2003 26 417,64

1973 33 576 2004 27 474,84

1974 38 220 2005 28 563,48

1975 46 956 2006 29 726,76

1976 51 372 2007 32 292,36

1977 55 152 2008 35 326,56

1978 58 644 2009 37 235,52

1979 63 924 2010 38 699,76

Rok kalendarzowy Przeci!tne Rok Przeci!tne
wynagrodzenie kalendarzowy wynagrodzenie

dze& za czas nie zdol no 'ci
do pra cy, za si! ków cho ro bo -
wych, ma cie rzy& skich i opie -
ku& czych wli cza ne s# w pe! nej
kwo cie tyl ko wte dy, gdy przy s!u -
gu j# za okres sprzed 1 stycz -
nia 2005 r. Je 'li na to miast zo -
sta !y wy p!a co ne za la ta na st% -
pu j# ce po ro ku 2004, uwzgl%d -
nia ne s# w pod sta wie wy mia ru
eme ry tu ry pod wa run kiem, $e
w da nym ro ku ubez pie czo ny nie
osi# gn#! mak sy mal nej rocz nej
kwo ty pod sta wy wy mia ru sk!a -
dek na ubez pie cze nia eme ry tal -
ne i ren to we. Ten gór ny pu #ap
to 30-krot no"% pro gno zo wa ne -
go prze ci!t ne go wy na gro dze nia
(np. w 2011 r. – 100 770 z#). Je "li
ubez pie czo ny nie osi$ gn$# mak -
sy mal nej rocz nej kwo ty, za si# ki
mo' na wli czy% do pod sta wy
wy mia ru eme ry tu ry, ale te' nie
za wsze w ca #o "ci. Su ma przy -
cho du ob j! te go sk#ad k$ oraz
za si# ków nie mo 'e prze kra cza%
wspo mnia nej 30-krot no "ci.

PRZYK!AD
Ubez pie czo ny uro dzo ny
w 1946 r. za mie rza zg"o si&
wnio sek o eme ry tu r$.
Do usta le nia pod sta wy wy mia -
ru !wiad cze nia wska za" m.in.
za rob ki z 2009 ro ku. W mar -
cu 2009 r. osi# gn#" rocz n#
pod sta w$ wy mia ru sk"a dek
na ubez pie cze nia eme ry tal ne
i ren to we. Od 15 kwiet nia
2009 r. prze by wa" na d"u go -
trwa "ym zwol nie niu le kar skim.
Po wy czer pa niu okre su za si" -

ko we go, uzy ska" na 12 mie -
si$ cy !wiad cze nie
re ha bi li ta cyj ne. Usta la j#c pod -
sta w$ wy mia ru eme ry tu ry ZUS
uwzgl$d ni za 2009 rok,
oprócz przy cho du, od któ re go
by" obo wi# zek op"a ce nia sk"a -
dek, kwo ty wy p"a co ne go
!wiad cze nia re ha bi li ta cyj ne go.
Nie zo sta n# na to miast
uwzgl$d nio ne kwo ty za si" ku
cho ro bo we go, gdy% w 2009
ro ku ubez pie czo ny osi# gn#"
mak sy mal n# rocz n# pod sta w$
wy mia ru sk"a dek na ubez pie -
cze nia eme ry tal ne i ren to we.

PRZYK!AD
Ubez pie czo na uro dzo na
w 1948 r. w lu tym 2011 r.
zg"o si "a wnio sek o przy zna nie
eme ry tu ry. Do usta le nia pod -
sta wy jej wy mia ru wska za "a
m.in. za rob ki z 2004 r., 
w któ rym osi# gn$ "a rocz n#
pod sta w$ wy mia ru sk"a dek
na ubez pie cze nia eme ry tal ne
i ren to we. W mar cu, ma ju 
i lip cu te go ro ku prze by wa "a
na krót kich zwol nie niach le -
kar skich, za któ re pra co daw ca
wy p"a ci" jej wy na gro dze nie
cho ro bo we w "#cz nej wy so ko -
!ci 2550 z". Po mi mo
prze kro cze nia w 2004 r.
30-krot no !ci ZUS wli czy" t$
kwo t$ w ca "o !ci do pod sta wy
wy mia ru wnio sko wa ne go
!wiad cze nia. )wiad cze nie
cho ro bo we zo sta "o bo wiem
wy p"a co ne za okres sprzed
1 stycz nia 2005 r.

(rów no war to"% do dat ków de -
wi zo wych wy p#a ca nych pra -
cow ni kom za trud nio nym na
mor skich stat kach han dlo -
wych i ry bac kich – w cz! "ci
od po wia da j$ cej 75 proc. do -
dat ków,

(do da tek za roz #$ k! wy p#a ca ny
pra cow ni kom cza so wo prze -
nie sio nym oraz straw ne
– do wy so ko "ci diet z ty tu #u
po dró 'y s#u' bo wej na ob sza -
rze kra ju, okre "lo nych w prze -
pi sach w spra wie wy so ko "ci
oraz wa run ków usta la nia na -
le' no "ci przy s#u gu j$ cych pra -
cow ni ko wi za trud nio ne mu
wpa& stwo wej lub sa mo rz$ do -
wej jed no st ce sfe ry bu d'e to -
wej z ty tu #u po dró 'y s#u' bo -
wej na ob sza rze kra ju,

("wiad cze nia fi nan so wa ne ze
"rod ków prze zna czo nych na
ce le so cjal ne w ra mach za k#a -
do we go fun du szu "wiad cze&
so cjal nych,

("wiad cze nia wy p#a ca ne z fun -
du szu utwo rzo ne go na ce le
so cjal no -by to we na pod sta -
wie uk#a du zbio ro we go pra cy
u pra co daw ców, któ rzy nie
two rz$ za k#a do we go fun du -
szu "wiad cze& so cjal nych
– do wy so ko "ci nie prze kra -
cza j$ cej rocz nie kwo ty od pi su
pod sta wo we go, okre "lo nej w
art. 5 ust. 2 usta wy z 4 mar -
ca 1994 r. o za k#a do wym fun -
du szu "wiad cze& so cjal nych.

PRZYK!AD
Ubez pie czo ny (uro dzo ny
w lip cu 1945 r.) zg"o si" w I po -
"o wie 2011 r. wnio sek
o eme ry tu r$. Do usta le nia
pod sta wy jej wy mia ru wska za"
za rob ki z lat 1999 – 2008.
W ka% dym z tych lat pra co -
daw ca wy p"a ca" mu, oprócz
wy na gro dze nia za sad ni cze go,
na gro dy kwar tal ne, na gro d$
rocz n# (tzw. trzy nast k$) oraz
do da tek sta %o wy. Usta la j#c
pod sta w$ wy mia ru eme ry tu ry
ZUS uwzgl$d ni" wszyst kie wy -
mie nio ne sk"ad ni ki.

PRZYK!AD
Ubez pie czo na uro dzo na
w 1952 r. zg"o si "a wnio sek
o przy zna nie wcze !niej szej
eme ry tu ry. Do usta le nia pod -
sta wy jej wy mia ru wska za "a
m.in. la ta 2008 – 2009, kie dy
mia "a naj wy% sze za rob ki.
Oprócz pra cy na eta cie mia "a
wte dy pod pi sa n# z pra co daw -
c# umo w$ -zle ce nie. Z te go
ty tu "u otrzy my wa "a do dat ko wo
ok. 1000 – 1200 z" mie si$cz -
nie. Od tej kwo ty pra co daw ca
po tr# ca" (zgod nie z obo wi# zu -
j# cy mi prze pi sa mi) sk"ad ki
ubez pie cze nio we oraz po da -
tek do cho do wy. Usta la j#c
pod sta w$ wy mia ru eme ry tu ry
ZUS uwzgl$d ni" rów nie% przy -
chód z umo wy -zle ce nia.

PRZYK!AD
Ubez pie czo ny uro dzo ny
w pa* dzier ni ku 1947 r. za mie -
rza nie d"u go wy st# pi&
z wnio skiem o wcze !niej sz#
eme ry tu r$, wska zu j#c do usta -
le nia pod sta wy jej wy mia ru
10 ostat nich lat ka len da rzo -

wych. W tym cza sie po zo sta -
wa" w sto sun ku pra cy.
W 2004 r. pra co daw ca wy p"a -
ci" mu ekwi wa lent
za nie wy ko rzy sta ny urlop wy -
po czyn ko wy. Z ko lei w 2006 r.
otrzy ma" na gro d$ ju bi le uszo -
w# przy s"u gu j# c# w zwi#z ku
z prze pra co wa niem ko lej -
nych 10 lat. I wresz cie
w 2008 r. wy p"a co no mu za -
po mo g$ w zwi#z ku z ci$% k#
cho ro b# %o ny. Do dat ko wo
w tych la tach by" za trud nio ny
na pod sta wie umo wy o dzie "o
w dru giej fir mie. Usta la j#c
pod sta w$ wy mia ru eme ry tu ry
ZUS nie uwzgl$d ni na gro dy ju -
bi le uszo wej oraz za po mo gi,
gdy% te sk"ad ni ki nie sta no wi "y
pod sta wy na li cze nia sk"ad ki
eme ry tal nej i ren to wej. Nie zo -
sta nie rów nie% uwzgl$d nio ny
przy chód z umo wy o dzie "o,
gdy% ta ka dzia "al no!& (wy ko -
ny wa na na rzecz in ne go
pod mio tu ni% w"a sny pra co -
daw ca) nie jest ob j$ ta
obo wi#z kiem ubez pie cze'.

Cza sem do li cz# 
'wiad cze nia
cho ro bo we

Od za sa dy, 'e do pod sta wy
wy mia ru eme ry tu ry wli cza si!
tyl ko to, odcze go by# obo wi$ zek
op#a ce nia sk#ad ki, s$ wy j$t ki.
ZUS mo 'e bo wiem uwzgl!d ni%
rów nie' pew ne kwo ty, któ re nie
sta no wi #y pod sta wy wy mia ru
sk#a dek na ubez pie cze nia eme -
ry tal ne iren to we. Przede wszyst -
kim cho dzi o kwo ty "wiad cze&
wra zie cho ro by ima cie rzy& stwa
(wy na gro dze& za czas nie zdol -
no "ci do pra cy, za si# ków cho ro -
bo wych, ma cie rzy& skich, opie -
ku& czych, "wiad cze& re ha bi li ta -
cyj nych, za si# ków, "wiad cze&
oraz do dat ków wy rów naw -
czych). Mo g$ by% rów nie' wli -
czo ne kwo ty za si# ków dla bez ro -
bot nych, za si# ków szko le nio -
wych lub sty pen diów wy p#a co -
nych z Fun du szu Pra cy za okres
udo ku men to wa nej nie zdol no "ci
do pra cy. Na le 'y przy tym pod -
kre "li%, 'e obec nie w okre sie
prze by wa nia na za si# ku ma cie -
rzy& skim lub za si# ku dla bez ro -
bot nych, op#a ca ne s$ sk#ad ki
na ubez pie cze nia eme ry tal ne
iren to we. Wzwi$z ku ztym, omó -
wio ne wy j$t ki do ty cz$ tyl ko
kwot wy p#a co nych za okre sy,
kie dy nie by #o ta kie go obo wi$z -
ku. Je "li zo sta #y one ob j! te sk#ad -
k$, mo' na je za li czy% do pod sta -
wy wy mia ru na ogól nych za sa -
dach.

ZUS uwzgl!d nia w pod sta wie
wy mia ru eme ry tu ry rów nie'
kwo ty "wia dectw re kom pen sa -
cyj nych wy p#a co nych na pod -
sta wie usta wy z 6 mar ca 1997 r.
o zre kom pen so wa niu okre so -
we go nie pod wy' sza nia p#ac
w sfe rze bu d'e to wej oraz utra ty
nie któ rych wzro stów lub do dat -
ków do eme ry tur i rent.

War to pa mi! ta% o pew nym
ogra ni cze niu obo wi$ zu j$ cym
w przy pad ku uwzgl!d nia nia
nie któ rych nie osk#ad ko wa nych
wy p#at. Otó' kwo ty wy na gro -


