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Nie jest przy tym istot ne, czy
pra co daw ca op!a ci! fak tycz nie
sk!ad k" od da nej wy p!a ty, ale
czy mia! ta ki obo wi# zek. ZUS
nie wli czy przy cho du, od któ re -
go sk!ad ka zo sta !a op!a co na,
po mi mo "e nie pod le ga! on
osk!ad ko wa niu. O tym, czy
od okre $lo ne go przy cho du na -
le %a !o na li czy& sk!ad k" ubez -
pie cze nio w#, de cy do wa !y prze -
pi sy obo wi# zu j# ce w okre sie,
kie dy zo sta! on wy p!a co ny.
A prze pi sy te (szcze gól nie wy -
da ne przed 1990 ro kiem) s# do -
sy& za wi !e i ob szer ne. I do te go
cz" sto by !y no we li zo wa ne. Dla -
te go te% ZUS opra co wa! spe cjal -
ny in for ma tor, w któ rym po ka -
zu je, od ja kich przy cho dów po -
win na by& w po szcze gól nych
okre sach na li cza na sk!ad ka,
a od któ rych nie by !o ta kie go
obo wi#z ku. Z in for ma to rem
tym mo% na si" za po zna& na
stro nie in ter ne to wej ZUS.

Prze pi sy cz# sto 
si# zmie nia !y

Ogól nie rzecz bio r#c, pod sta -
w" wy mia ru sk!ad ki na ubez -
pie cze nie spo !ecz ne pra cow ni -
ków przed 1990 ro kiem sta no -
wi !y te sk!ad ni ki wy na gro dze -
nia, któ re w my$l prze pi sów
o kla sy fi ka cji wy na gro dze' za li -
cza ne by !y do oso bo we go fun -
du szu p!ac. Je $li wi"c prze pi sy
kwa li fi ko wa !y okre $lo ny sk!ad -
nik do bez oso bo we go fun du szu
p!ac, nie by! on obej mo wa ny
sk!ad k#. Za sa da ta zmie ni !a si"
od 1 stycz nia 1990 r. Sk!ad ka by -
!a od te go cza su po bie ra na
od wszel kie go ro dza ju do cho du
w go tów ce i na tu rze, w tym tak -
%e na gród, pre mii z zy sku (tzw.
trzy na stek iczter na stek). Odlip -
ca 1997 r. pod sta w" wy mia ru
sk!a dek sta no wi! do chód pra -
cow ni ka w go tów ce i w na tu rze
– !#cz nie z kosz ta mi uzy ska nia
i po dat kiem do cho do wym
od osób fi zycz nych – z ty tu !u
pra cy w ra mach sto sun ku pra cy.
Do chód obej mo wa! wszel kie -
go ro dza ju na le% no $ci pie ni"% -
ne oraz war to$& pie ni"% nych
$wiad cze' w na tu rze b#d( ich
ekwi wa len ty, bez wzgl" du na
(ró d!o fi nan so wa nia tych $wiad -
cze'.

Du %o !a twiej jest usta li& przy -
chód pod le ga j# cy osk!ad ko wa -
niu w my$l obec nie obo wi# zu j# -
cych prze pi sów, któ re we sz!y
w%y cie 1 stycz nia 1999 r. Cho dzi
o usta w" z 13 pa( dzier ni ka
1998 r. o sys te mie ubez pie cze'
spo !ecz nych. Zgod nie z jej prze -
pi sa mi pod sta w# wy mia ru sk!a -
dek na ubez pie cze nia eme ry tal -
ne i ren to we w przy pad ku pra -
cow ni ków sta no wi przy chód
zde fi nio wa ny w prze pi sach o
po dat ku do cho do wym od osób
fi zycz nych. Jest to wi"c przy -
chód, od któ re go od pro wa dza -
ny jest rów nie% po da tek do cho -
do wy. Cho dzi m.in. o wy na gro -
dze nia za sad ni cze, wy na gro dze -
nia za go dzi ny nad licz bo we,
ró% ne go ro dza ju do dat ki, na gro -
dy czy te% ekwi wa len ty za nie -

wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn -
ko wy.

Do przy cho dów pra cow ni ka
pod le ga j# cych osk!ad ko wa niu
za li cza si" rów nie% przy chód
z umo wy agen cyj nej, umo wy -
-zle ce nia lub in nej umo wy
o$wiad cze nie us!ug, do któ rych
zgod nie z ko dek sem cy wil nym
sto su je si" prze pi sy do ty cz# ce
umo wy -zle ce nia lub umo wy
o dzie !o. Do ty czy to przy pad ku,
gdy ta ka umo wa zo sta !a za war ta
z pra co daw c#, z któ rym po zo -
sta je on w sto sun ku pra cy lub
jest wy ko ny wa na na je go rzecz.

ZUS nie wli czy 
przy cho dów 
zwol nio nych 

Zko lei prze pi sy roz po rz# dze -
nia mi ni stra pra cy i po li ty ki so -
cjal nej z18 grud nia1998 r. wspra -
wie szcze gó !o wych za sad usta la -
nia pod sta wy wy mia ru sk!a dek
na ubez pie cze nia eme ry tal ne
iren to we (DzU nr161, poz.1106 ze
zm.) okre $la j#, odktó rych sk!ad -
ni ków pra co daw ca nie ma obec -
nie obo wi#z ku od pro wa dza nia
sk!a dek na ubez pie cze nia eme -
ry tal ne i ren to we. Te go ro dza ju
przy cho dy nie pod le ga j$ tym sa -
mym uwzgl#d nie niu w pod sta -
wie wy mia ru eme ry tu ry. Cho dzi
m.in. o:
)na gro dy ju bi le uszo we (gra ty-

fi ka cje), któ re we d!ug za sad
okre $la j# cych wa run ki ich przy -
zna wa nia przy s!u gu j# pra cow -
ni ko wi nie cz" $ciej ni% co pi"& lat,

)na gro dy mi ni stra go spo dar ki
za szcze gól ne osi# gni" cia w
eks por cie,

)od pra wy pie ni"% ne przy s!u -
gu j# ce w zwi#z ku z przej $ciem
na eme ry tu r" lub ren t",

)od pra wy, od szko do wa nia i re -
kom pen sa ty wy p!a ca ne pra -
cow ni kom z ty tu !u wy ga $ni" -
cia lub roz wi# za nia sto sun ku
pra cy, wtym zty tu !u roz wi# za -
nia sto sun ku pra cy z przy czyn
le %# cych postro nie pra co daw -
cy, nie uza sad nio ne go lub nie -
zgod ne go zpra wem wy po wie -
dze nia umo wy o pra c" lub
roz wi# za nia jej bez wy po wie -
dze nia, skró ce nia okre su jej
wy po wie dze nia, nie wy da nia
w ter mi nie lub wy da nia nie -
w!a $ci we go $wia dec twa pra cy,

)od szko do wa nia wy p!a co ne
by !ym pra cow ni kom po roz -
wi# za niu sto sun ku pra cy,
na pod sta wie umo wy o za ka -
zie kon ku ren cji,

)od pra wy wy p!a co ne pra cow -
ni kom po wo !a nym do za sad -
ni czej s!u% by woj sko wej
na pod sta wie art. 125 usta wy
z 21 li sto pa da 1967 r. o po -
wszech nym obo wi#z ku obro -
ny Rze czy po spo li tej Pol skiej,

)od szko do wa nia za utra t" lub
uszko dze nie w zwi#z ku z wy -
pad kiem przy pra cy przed -
mio tów oso bi ste go u%yt ku
oraz przed mio tów nie zb"d -
nych do wy ko ny wa nia pra cy
– na le% ne od pra co daw cy
na pod sta wie art. 2371 § 2 ko -
dek su pra cy,

) ekwi wa len ty pie ni"% ne za
u%y te przy wy ko ny wa niu pra -

Przy ustalaniu !wiadczenia li cz" si#       

cy na rz" dzia, ma te ria !y lub
sprz"t, b" d# ce w!a sno $ci#
pra cow ni ka,

)war to$& ubio ru s!u% bo we go
(umun du ro wa nia), któ re go
u%y wa nie na le %y do obo wi#z -
ków pra cow ni ka, lub ekwi wa -
lent pie ni"% ny za ten ubiór,

)war to$& fi nan so wa nych przez
pra co daw c" po si! ków udo -
st"p nia nych pra cow ni kom do
spo %y cia bez pra wa do ekwi -
wa len tu z te go ty tu !u – do wy -

so ko $ci nie prze kra cza j# cej
mie si"cz nie 190 z!,

)kwo ta otrzy my wa na przez
pra cow ni ka z ty tu !u zwro tu
kosz tów prze nie sie nia s!u% bo -
we go oraz za si! ki na za go spo -
da ro wa nie i osie dle nie w
zwi#z ku zprze nie sie niem s!u% -
bo wym – do wy so ko $ci nie -
prze kra cza j# cej kwo ty, któ ra
z te go ty tu !u zo sta !a zwol nio na
od po dat ku do cho do we go od
osób fi zycz nych,

)die ty i in ne na le% no $ci z ty tu -
!u po dró %y s!u% bo wej pra -
cow ni ka – do wy so ko $ci okre -
$lo nej 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 w pa' -
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 oraz po za
gra ni ca mi kra ju,

PIE NI! DZE | Za sa d! jest, "e okre#la j!c pod sta w$ wy mia ru eme ry tu ry, ZUS wli cza te sk%ad ni ki przy cho du, wy na gro dze nia lub                                         

KROK 1
Od szu kaj do ku men ty, któ re po twier dza j! two je wy na gro dze nia z po szcze gól nych lat. Mo "e to by#
za $wiad cze nie ZUS Rp -7 lub le gi ty ma cja ubez pie cze nio wa. Dla ka" de go ro ku zsu muj przy cho dy.
Su m% przy cho du z da ne go ro ku po rów naj z prze ci%t n! p&a c! w tym ro ku. I tak dla ka" de go ro ku 
za trud nie nia. Uzy ska ne wska' ni ki po ka "! ci, któ re za rob ki po wi nie ne$ po da# do pod sta wy wy mia ru.
Na le "y je za okr! gli# do set nej cz% $ci pro cen tu.

KROK 2
Wy bierz 10 lub 20 naj wy" szych wska' ni ków. Przy wy bo rze 10 lat pa mi% taj, "e mu sz! si% mie $ci#
w ostat nim 20-le ciu przed ro kiem zg&o sze nia wnio sku o eme ry tu r%. Po za tym mu si to by#
10 ko lej nych lat. Gdy spraw dzisz, któ ry wa riant jest naj ko rzyst niej szy, mo "esz dzia &a# da lej.

KROK 3
Mu sisz ob li czy# su m% naj ko rzyst niej szych wska' ni ków (z 10 ko lej nych lub z 20 do wol nie wy bra -
nych lat). Na st%p nie uzy ska ny wy nik trze ba po dzie li# przez licz b% lat. W ten spo sób otrzy masz
wska' nik wy so ko $ci pod sta wy wy mia ru eme ry tu ry. Nie mo "e on by# wy" szy ni" 250 proc. Je $li
z wy li cze nia wy cho dzi wi% cej, mu sisz przy j!# ten gór ny li mit.

KROK 4
Wska' nik wy so ko $ci pod sta wy wy mia ru eme ry tu ry po mnó" przez ak tu al nie obo wi! zu j! c! kwo t% 
ba zo w!. Uzy ska ny wy nik to pod sta wa wy mia ru eme ry tu ry.

KROK 5
Ma j!c usta lo n! pod sta w% wy mia ru, mo "esz przy st! pi# do ob li cze nia eme ry tu ry. Wcze $niej jed nak
zaj rzyj do do ku men tów wy da nych przez pra co daw c% lub in ny or gan (np. $wia dectw pra cy, 
za $wiad cze(). I zsu muj wszyst kie okre sy sk&ad ko we oraz od dziel nie okre sy nie sk&ad ko we. 
B% dzie to po trzeb ne do ob li cze nia po szcze gól nych cz% $ci $wiad cze nia. Gdy to zro bisz, wy licz 
eme ry tu r% we d&ug wzo ru: 24 proc. kwo ty ba zo wej + 1/3 pod sta wy wy mia ru za ka" dy rok okre sów
sk&ad ko wych + 0,7 proc. pod sta wy wy mia ru za ka" dy rok okre sów nie sk&ad ko wych.

PRZYK!AD
Ubez pie czo na uro dzo na w 1952 r. w mar cu 2011 r. zg&o si &a wnio sek o wcze $niej sz! eme ry tu r%. 
Po nie wa" spe& nia &a wszyst kie wa run ki wy ma ga ne do jej przy zna nia, ZUS usta li& pra wo do eme ry tu ry
od 1 mar ca 2011 r. Ubez pie czo na udo wod ni &a &!cz nie 20 lat i 10 dni sk&ad ko wych oraz 6 lat 
i 15 dni nie sk&ad ko wych. Naj ko rzyst niej sze za rob ki mia &a w la tach 1997 – 2006, w zwi!z ku 
z czym ZUS przy j!& te la ta do usta le nia pod sta wy wy mia ru eme ry tu ry.
1. Usta le nie wy so ko $ci za rob ków z po szcze gól nych lat w po rów na niu z prze ci%t nym wy na gro dze -
niem w tych la tach.

2. Usta le nie su my wska' ni ków wy na gro dze nia w sto sun ku prze ci%t nej p&a cy z po szcze gól nych lat
= 996,32 proc.
3. Usta le nie wska' ni ka wy so ko $ci pod sta wy wy mia ru eme ry tu ry po przez po dzie le nie su my 
wska' ni ków (996,32 proc.) przez licz b% lat (10) = 99,63 proc.
4. Usta le nie pod sta wy wy mia ru eme ry tu ry po przez po mno "e nie wska' ni ka wy so ko $ci tej pod sta wy
(99,63 proc.) przez kwo t% ba zo w! obo wi! zu j! c! w dniu po wsta nia pra wa do eme ry tu ry 
(2822,66 z&) = 2812,22 z&.
5. Usta le nie wy so ko $ci eme ry tu ry.
) 24 proc. x 2822,66 z& = 677,44 z& (cz%$# so cjal na $wiad cze nia),
) 20 x 1,3 proc. x 2812,22 z& = 731,18 z& (cz%$# na le" na za okre sy sk&ad ko we),
) 6 x 0,7 proc. x 2812,22 z& = 118,11 z& (cz%$# na le" na za okre sy nie sk&ad ko we)
) 677,44 z& + 731,18 z& + 118,11 z& = 1526,73 z& (wy so ko$# eme ry tu ry brut to).
Kwo ta eme ry tu ry do wy p&a ty (net to) to kwo ta eme ry tu ry brut to mi nus za licz ka na po da tek 
do cho do wy oraz sk&ad ka na ubez pie cze nie zdro wot ne. )

>JAK SA MO DZIEL NIE OB LI CZY" EME RY TU R#

1997 12 538, 20 12 743, 16 98,39
1998 14 115, 06 14 873, 88 94,90
1999 20 355,15 20 480, 88 99,39
2000 23 380, 42 23 085, 72 101,28
2001 24 980,80 24 742,20 100,96
2002 25 287,23 25 598,52 98,78
2003 26 275,08 26 417,64 99,46
2004 27 342,04 27 474,84 99,52
2005 28 825,22 28 563,48 100,92
2006 30 535,25 29 726,76 102,72

Rok  Wynagrodzenia – podstawa wymiaru Kwota rocznego przeci!tnego Stosunek wynagrodzenia osoby
kalendarzowy sk"adek + inne sk"adniki wliczane wynagrodzenia za dany rok zainteresowanej do przeci!tnego

do podstawy wymiaru emerytury (w z") kalendarzowy (w z") wynagrodzenia za rok kalendarzowy,
tj. wska#nik wysoko$ci podstawy


