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Jakie	obowiązki	ma	płatnik	zatrudniający	
emeryta	lub	rencistę

Płatnicy składek zatrudniający emerytów i rencistów mają określone 
obowiązki wobec ZUS. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza jest 
związana z koniecznością informowania ZUS o podjęciu działalności 
oraz przychodzie, który jest wypłacany emerytom i rencistom. Druga 
grupa obowiązków dotyczy zgłaszania i wyrejestrowywania świadczenio-
biorców z ubezpieczeń oraz opłacania i rozliczania za te osoby składek. 
Zakres tych obowiązków jest uzależniony od rodzaju umowy, w ramach 
której świadczeniobiorca wykonuje pracę zarobkową, a niekiedy również 
od charakteru pracy. 

Przejście ubezpieczonego na emeryturę lub rentę w większości przypadków nie zwalnia 
płatnika z obowiązku opłacania i rozliczania za niego składek na poszczególne rodzaje ubez
pieczeń społecznych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Płatnik musi też dopełnić obowiąz
ków zgłoszeniowych, przekazując do ZUS odpowiednie formularze.

Zatrudnienie	emeryta	lub	rencisty	na	podstawie	stosunku	pracy
Pracodawca zatrudniający emeryta lub rencistę w ramach stosunku pracy ma, co do za

sady, takie same obowiązki ubezpieczeniowe jak w przypadku osoby, która nie ma ustalo
nych uprawnień do świadczeń emerytalnorentowych. Zobowiązany jest więc opłacać i roz
liczać za tę osobę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe 
oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Emeryci i renciści zatrudnieni w ramach stosun
ku pracy podlegają bowiem tym ubezpieczeniom obowiązkowo, tak jak przed ustaleniem 
prawa do danego świadczenia.

Na obowiązek opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowot
ne pracowników uprawnionych do emerytury lub renty nie ma wpływu ani wiek emeryta 
lub rencisty, ani rodzaj przyznanej emerytury (wcześniejsza, powszechna). Oznacza to, 
że obowiązek ubezpieczeniowy z tytułu stosunku pracy nie ustaje również po osiągnię
ciu przez emeryta powszechnego wieku emerytalnego, mimo że od miesiąca osiągnięcia 
tego wieku uzyskiwany przychód nie wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie pobierane
go świadczenia. 

Wiek ubezpieczonego ma natomiast istotny wpływ na obowiązek opłacania za niego 
składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku wobec osoby, która ukończyła 55 lat (kobieta) 
i 60 lat (mężczyzna), również jeśli jest uprawniona do emerytury lub renty. Gdy osiągnięcie 
wspomnianego wieku następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z obowiąz
ku opłacania tych składek przysługuje dopiero od następnego miesiąca. Jedynie w przypad
ku pracowników, których 55. lub 60. urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, 
składek tych nie trzeba opłacać już od tego miesiąca. 
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PrZykład
Pracownica jednej ze spółek ukończyła wiek 55 lat 10 września 2016 r., a pracownik tej 
samej spółki ukończył 60 lat 1 września 2016 r. Zwolnienie z obowiązku opłacania skła
dek na Fundusz Pracy oraz na FGŚP za pracownicę obowiązuje pracodawcę od 1 paź
dziernika 2016 r. Oznacza to, że począwszy od przychodów stanowiących podstawę wy
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uzyskiwanych od 1 października 
2016 r., pracodawca nie opłaca już za nią składek na wymienione fundusze. Natomiast 
w przypadku pracownika ze składek na FP i FGŚP zwolnione są przychody uzyskiwane 
już od 1 września 2016 r.

Obowiązek	opłacania	składek	na	FEP	za	emerytów		
i	rencistów
Obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) wprowadziła 

ustawa o emeryturach pomostowych. Składkę na FEP należy opłacać za okres od 1 stycz
nia 2010 r. za pracowników, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 
■■ urodzili się po 31 grudnia 1948 r., 
■■ wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (chodzi o prace wymienione 
w załącznikach nr 1 i 2 do tej ustawy). 

Płatnicy składek są zobowiązani opłacać składkę na FEP za wszystkich pracowników 
spełniających wymienione warunki, w tym także za tych, którzy wykonują prace w szcze
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pra
cy. Kwestię tę, dotychczas sporną, rozstrzygnął ostatecznie Sąd Najwyższy w uchwale 
z 28 września 2016 r. (III UZP 10/16). Nie ma w tym przypadku znaczenia, że przy ustala
niu prawa do emerytury pomostowej ZUS uwzględni tylko okresy pracy w pełnym wymia
rze czasu pracy. 

Zasada ta odnosi się również do osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze, uprawnionych do emerytury pomostowej. Jeśli osoby te wy
konują taką pracę po ustaleniu uprawnień do tego świadczenia (w takiej sytuacji emerytura 
pomostowa jest zawieszona zgodnie z obowiązującymi przepisami), zatrudniający je praco
dawca nadal musi odprowadzać składki na FEP. Taki obowiązek istnieje również wtedy, gdy 
pracownik ma ustalone prawo do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku eme
rytalnego. Konieczność opłacania składek na FEP dotyczy także osób z prawem do renty 
z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej.

Obowiązek opłacania składek na FEP nie dotyczy natomiast osób (w tym również eme
rytów i rencistów) wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. w ramach umowy zlecenia), i to na
wet wtedy, gdy umowa została zawarta z własnym pracodawcą (lub z innym podmiotem, 
ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy). Obowiązku opłacania składek na 
FEP nie mają również osoby wykonujące „pracę szczególną” w ramach własnej działalno
ści gospodarczej.
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PrZykład
Pracodawca zatrudnia pracownika przy pracach w szczególnych warunkach, wymie
nionych w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych. W styczniu 2017 r. 
pracownik zamierza wystąpić o przyznanie emerytury pomostowej, ale uzgodnił z pra
codawcą, że będzie miał możliwość ponownego podjęcia zatrudnienia na dotychczas 
zajmowanym stanowisku. Jeśli tak się stanie, ustalenie uprawnień do emerytury pomo
stowej nie zwolni pracodawcy z obowiązku dalszego odprowadzania za tego pracowni
ka składek na FEP.

PrZykład
Firma zatrudnia pracownika przy pracy o szczególnym charakterze wymienionej w za
łączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Pomimo spełnienia warunków 
wymaganych do przyznania emerytury pomostowej nie przeszedł on na to świadczenie, 
licząc na podwyższenie emerytury powszechnej poprzez ustalenie rekompensaty za 
wykonywanie takiej pracy przez 15 lat. Od 1 października 2016 r. ma on ustalone prawo 
do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego wraz ze wspo
mnianą rekompensatą. Po rozwiązaniu stosunku pracy 30 września 2016 r., od 1 paź
dziernika został zatrudniony ponownie na tym samym stanowisku pracy co poprzednio. 
Mimo że okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha
rakterze nie wpłynie już na prawo do świadczeń emerytalnych ubezpieczonego, praco
dawca nadal jest zobowiązany opłacać za niego składkę na FEP.

Zatrudnienie	emeryta	lub	rencisty	na	podstawie	umowy	
zlecenia
Wykonywanie umowy zlecenia (a także umowy agencyjnej oraz innej umowy o świadcze

nie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) 
jest jednym z tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych wymienionych w usta
wie systemowej. Wyjątkiem jest ubezpieczenie chorobowe, które dla osób wykonujących 
takie umowy ma charakter dobrowolny. Zleceniobiorca podlega także obowiązkowo ubez
pieczeniu zdrowotnemu.

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca lub osoba współpracująca ze zleceniobiorcą w ra
mach więcej niż jednej umowy zlecenia, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe w danym miesiącu ustalona z tytułu pierwszej umowy zlecenia jest niż
sza od kwoty minimalnego wynagrodzenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytal
nemu i rentowym również z kolejnej lub z kolejnych umów zlecenia. Zasady tej nie stosuje się 
jednak w przypadku, gdy łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na 
podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy jej wykonywaniu albo z innych umów osiąga 
kwotę minimalnego wynagrodzenia. Zleceniodawca zatrudniający zleceniobiorcę w ramach 
kilku umów zlecenia powinien ustalić łączną podstawę wymiaru składek w celu rozstrzyg
nięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych odrębnie dla każdego miesiąca. 

Zleceniodawca jest zobowiązany ustalić łączną podstawę wymiaru składek dla celów 
rozstrzygnięcia zbiegu tytułów ubezpieczeń według kolejności powstania tych zbiegów. 
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Oznacza to, że ustalając tę podstawę, uwzględnia przychód z zawieranych kolejno umów 
zlecenia według daty ich zawarcia. Zleceniobiorca może dobrowolnie, na swój wniosek, być 
objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z pozostałych, wszystkich lub wy
branych, tytułów, jakimi są kolejne umowy zlecenia, choćby łączna podstawa wymiaru skła
dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dotychczasowych umów nie skutkowała obo
wiązkiem ich oskładkowania. Warto przypomnieć, że składka na ubezpieczenie zdrowotne 
jest obowiązkowa od każdej zawartej umowy zlecenia.

Zasady rozstrzygania zbiegów ubezpieczeń z tytułu wykonywania więcej niż jednej 
umowy zlecenia dotyczą również sytuacji, gdy umowę zlecenia wykonuje osoba upraw
niona do emerytury lub renty. Oznacza to, że w przypadku zawarcia przez emeryta lub 
rencistę jednej umowy zlecenia osoba ta podlega z tytułu jej wykonywania obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, a dobro
wolnie – ubezpieczeniu chorobowemu. Natomiast w przypadku zawarcia więcej niż jed
nej umowy zlecenia kolejne umowy skutkują obowiązkiem tych ubezpieczeń do czasu, 
gdy łączna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia osiągnie kwotę minimalne
go wynagrodzenia. Dopiero kolejna umowa (liczona według kolejności rozpoczęcia jej 
wykonywania), w związku z osiągnięciem kwoty minimalnego wynagrodzenia przez po
przednie umowy, nie będzie już oskładkowana. 

PrZykład
Zleceniodawca zatrudniał we wrześniu 2016 r. zleceniobiorcę uprawnionego do emery
tury na podstawie trzech umów zlecenia (których przedmiot był inny):
■■ umowy A, której dzień rozpoczęcia wykonywania określono na 10 września 2016 r.,
■■ umowy B, której dzień rozpoczęcia wykonywania określono na 17 września 2016 r.,
■■ umowy C, której dzień rozpoczęcia wykonywania określono na 20 września 2016 r.

We wrześniu 2016 r. zleceniodawca wypłacił zleceniobiorcy z tytułu wykonywania umo
wy A – 1100 zł, z tytułu umowy B – 900 zł, a z tytułu umowy C – 600 zł. W związku z tym, 
że łączny przychód wypłacony zleceniobiorcy z umowy A i B osiągnął kwotę minimal
nego wynagrodzenia za pracę, tylko ten (łączny) przychód stanowi podstawę wymia
ru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe we wrześniu 2016 r. 
Przychód z tytułu umowy C nie podlega oskładkowaniu (zleceniobiorca nie przystą
pił dobrowolnie do ubezpieczeń społecznych z tego ostatniego tytułu). Ze wszystkich 
trzech umów obowiązkowa jest składka zdrowotna.

PrZykład
Emeryt niepozostający w stosunku pracy jest zatrudniony na podstawie dwóch umów 
zlecenia z dwiema różnymi firmami. W pierwszej umowie określono dzień rozpoczęcia 
wykonywania pracy na 5 września 2016 r., a w drugiej umowie – na 14 września 2016 r. 
We wrześniu 2016 r. z tytułu pierwszej umowy uzyskał on przychód w wysokości 1900 zł, 
a z tytułu drugiej umowy – 2800 zł. Kwoty wynagrodzenia były określone w umowach i zna
ne z góry. W związku z tym, że z pierwszej umowy została osiągnięta kwota minimalnego 
wynagrodzenia, zleceniobiorca podlega za wrzesień 2016 r. obowiązkowo ubezpieczeniom 
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emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu wyłącznie z tytułu tej umowy. Z tytułu dru
giej umowy zleceniobiorca podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zatrudnienie	emeryta	lub	rencisty	w	ramach	stosunku	pracy	
oraz	umowy	zlecenia
Zdarza się, że osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty jest równocześnie 

zatrudniona na podstawie stosunku pracy oraz w ramach umowy zlecenia. Obowiązek opła
cania składek z tytułu umowy zlecenia kształtuje się wówczas różnie, w zależności od tego, 
czy jest to umowa zawarta z własnym pracodawcą (lub wykonywana na jego rzecz), czy 
z podmiotem innym niż własny pracodawca i niewykonywana na rzecz pracodawcy.

Osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty, wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia zawartej z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, podlega obo
wiązkowo ubezpieczeniom społecznym zarówno z tytułu stosunku pracy, jak i z tytułu wy
konywania umowy zlecenia. Osoba ta podlega obowiązkowym ubezpieczeniom z obydwu 
umów jako pracownik (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej). Zasada ta ma zastosowanie rów
nież wtedy, gdy umowa zlecenia została zawarta z innymi podmiotem niż własny pracodaw
ca, ale jest wykonywana przez emeryta lub rencistę na rzecz pracodawcy. 

PrZykład
Pracodawca zatrudnia w ramach umowy o pracę pracownika uprawnionego do emery
tury, który ukończył powszechny wiek emerytalny. Oprócz tego strony umowy o pracę 
zawarły umowę zlecenia, z tytułu której pracodawca wypłaca pracownikowi comiesięcz
ne wynagrodzenie. Pomimo ustalenia prawa do emerytury oraz ukończenia powszech
nego wieku emerytalnego należy opłacać za tego pracownika składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz na ubezpieczenie 
zdrowotne. Składki te powinny być opłacane od łącznej podstawy wymiaru, obejmującej 
zarówno przychód z umowy o pracę, jak i przychód z tytułu umowy zlecenia.

Inne zasady obowiązują wówczas, gdy emeryt lub rencista jest zatrudniony w ramach sto
sunku pracy i jednocześnie wykonuje umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem niż własny 
pracodawca i nie na rzecz tego pracodawcy. W takim przypadku zasadnicze znaczenie ma 
wysokość podstawy wymiaru składek z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełny mie
siąc. Jeżeli podstawa ta jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, pracownik podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z tytułu umowy zlecenia. 
Jeśli natomiast podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełny 
miesiąc jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to nie podlega on obowiązko
wym ubezpieczeniom z tytułu wykonywanej jednocześnie umowy zlecenia. Może natomiast 
dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również 
z tego tytułu. Ze zlecenia obowiązkowa jest jednak składka zdrowotna.

Może się też zdarzyć, że emeryt lub rencista, oprócz zatrudnienia w ramach stosunku pra
cy, wykonuje więcej niż jedną umowę zlecenia. Zasady sumowania podstaw wymiaru składek 
z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia są wówczas (od 1 stycznia 2016 r.) analogiczne jak 
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przy zbiegu dwóch lub więcej umów zlecenia. Jedyna różnica polega na tym, że dla oceny, 
czy została osiągnięta minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal
ne i rentowe, w kwocie minimalnego wynagrodzenia w pierwszej kolejności uwzględnia się 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. 

PrZykład
Kobieta uprawniona do emerytury jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wy
miarze 1/2 etatu od 1 sierpnia 2015 r. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego 
100% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa wymiaru składek z tytułu tej umowy wy
nosi co miesiąc 1700 zł. Niedawno emerytka zawarła dwie umowy zlecenia, w  ramach 
których nie wykonuje pracy na rzecz swojego pracodawcy. W pierwszej umowie okre
ślono dzień rozpoczęcia wykonywania pracy na 1 września 2016 r., a w drugiej (zawartej 
z jeszcze inną firmą) na 10 września 2016 r. We wrześniu 2016 r. z tytułu pierwszej umo
wy zlecenia osoba ta osiągnęła przychód w wysokości 2100 zł, a z tytułu drugiej umowy 
– 4300 zł. W związku z tym we wrześniu 2016 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu z tytułu umowy o pracę 
oraz z tytułu pierwszej umowy zlecenia (suma podstaw wymiaru składek na ubezpie
czenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o pracę oraz tej umowy zlecenia osiąga 
bowiem kwotę minimalnego wynagrodzenia). Druga umowa zlecenia (której dzień roz
poczęcia wykonywania określono jako późniejszy w porównaniu z pierwszą umową) nie 
skutkuje obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Oznacza to, że zlecenio
biorca zatrudniający w ramach takiej umowy emerytkę nie zgłasza jej do ubezpieczeń 
społecznych i nie odprowadza składek na te ubezpieczenia. Zleceniobiorczyni musi 
jednak zostać zgłoszona u tego płatnika do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zatrudnienie	emeryta	w	ramach	umowy	o	dzieło
Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega ubez

pieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Samoistna umowa o dzieło nie jest 
bowiem tytułem do tych ubezpieczeń. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy 
o dzieło istnieje natomiast wtedy, gdy taka umowa została zawarta z własnym pracodawcą 
lub jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. W takich przypadkach umowa o dzie
ło jest w zakresie ubezpieczeń społecznych traktowana jak umowa o pracę. 

Powyższa zasada ma również zastosowanie do emeryta lub rencisty wykonującego umo
wę o dzieło zawartą z pracodawcą, z którym pozostaje równocześnie w stosunku pracy albo 
wykonującego w ramach umowy o dzieło pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje 
w stosunku pracy. 

PrZykład
Firma zatrudnia emeryta w ramach stosunku pracy od 1 stycznia 2016 r. W sierpniu 
2016 r. zawarła z nim dodatkowo umowę o dzieło na okres od 1 września do 31 grudnia 
2016 r., za którą wypłata wynagrodzenia przypada w każdym miesiącu jej wykonywa
nia. Firma, jako płatnik składek, była zobowiązana zgłosić go od 1 stycznia 2016 r. do 
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obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego i chorobowego 
z tytułu zawartej umowy o pracę. Nie powinna natomiast zgłaszać tej osoby do ubez
pieczeń z tytułu umowy o dzieło, ale dodać przychód uzyskany z tej umowy do przycho
du z umowy o pracę i otrzymaną sumę wykazać w imiennych raportach miesięcznych 
składanych za okres od września do grudnia 2016 r. Raporty te należy oznaczać kodem 
tytułu ubezpieczeń właściwym dla pracownika (01 00 10).

Wykonywanie	przez	emeryta	lub	rencistę	działalności	
pozarolniczej
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące podle

gają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także 
obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe 
jest dla wymienionych osób dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek zaintere
sowanej osoby. 

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. osobę prowadzącą poza
rolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub 
innych przepisów szczególnych, twórcę i artystę, osobę prowadzącą działalność w zakresie 
wolnego zawodu, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a tak
że wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Natomiast osobą współpracu
jącą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność – w rozumieniu przepisów ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych – jest małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego 
małżonka, dziecko przysposobione, rodzic, macocha i ojczym oraz osoba przysposabiają
ca, jeżeli pozostaje z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodar
stwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności.

Pozarolniczą działalność albo współpracę przy jej wykonywaniu może prowadzić rów
nież osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty. Posiadanie uprawnień do tego 
świadczenia nie jest wprawdzie tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, jednak 
wpływa na charakter i zakres ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności.

Zasadniczo emeryt lub rencista prowadzący działalność pozarolniczą podlega ubezpie
czeniom na ogólnych zasadach, poza grupą osób uprawnionych do renty z tytułu niezdol
ności do pracy. Zasady podlegania ubezpieczeniom tej grupy osób, jako wyjątek od przed
stawionych poniżej zasad, zostaną omówione odrębnie.

Pozarolnicza	działalność	emeryta	lub	rencisty		
–	zasady	ogólne
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub osoba z nią współpracująca, która ma 

ustalone prawo do emerytury lub renty, z tytułu działalności podlega obowiązkowo tylko 
ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli pozarolniczą działalność lub współpracę przy niej pro
wadzi osoba pozostająca w stosunku pracy, mająca ustalone prawo do emerytury lub ren
ty, to podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Z ty
tułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej wykonywaniu podlega 
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obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, niezależnie od podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy. 

Jeżeli pozarolniczą działalność lub współpracę przy tej działalności prowadzi osoba ma
jąca ustalone prawo do emerytury lub renty, zatrudniona jednocześnie na podstawie umowy 
zlecenia, to obowiązkowo jest obejmowana ubezpieczeniami społecznymi z tytułu wykony
wanej umowy cywilnoprawnej, natomiast dobrowolnie – z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności. W sytuacji jednak gdy osoba uprawniona do emerytury lub renty wykonuje pra
cę na podstawie umowy zlecenia w ramach prowadzonej przez siebie działalności, to z tytułu 
wykonywanej umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom ani obowiązkowo, ani dobrowol
nie (obowiązkowo – tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z działalności). 

Warto zaznaczyć, że rozstrzygając zbieg tytułów: prowadzenie pozarolniczej działalności 
i prawo do emerytury lub renty, uwzględnia się także prawo do emerytury lub renty nabyte 
z tytułu zagranicznych ubezpieczeń społecznych bądź zaopatrzenia emerytalnego. W rozu
mieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie są natomiast „osobami mającymi 
ustalone prawo do renty” osoby pobierające rentę na podstawie przepisów prawa cywilnego 
(np. rentę wyrównawczą) oraz pobierające rentę socjalną przyznawaną na podstawie usta
wy o rencie socjalnej.

PrZykład
Marek P. od dwóch lat prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu któ
rej podlegał dotychczas obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Od 1 sierpnia 
2016 r. ma ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym ojcu. W związku z tym, po
cząwszy od tego miesiąca, z tytułu własnej działalności podlega on obowiązkowo tylko 
ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu dzia
łalności może przystąpić dobrowolnie (wówczas obowiązkowa stanie się dla niego także 
składka wypadkowa).

PrZykład
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą pobiera rentę socjalną. Z ty
tułu prowadzonej działalności podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym oraz wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe ma dla niej charakter do
browolny. Obowiązkowa jest również składka zdrowotna.

działalność	gospodarcza	osoby	uprawnionej	do	renty	z	tytułu	
niezdolności	do	pracy
Odrębne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym zostały przewidziane dla osób 

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności 
gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, posiadających ustalone prawo do renty 
z tytułu niezdolności do pracy. Osoby te podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytal
nemu i rentowym (a także ubezpieczeniu wypadkowemu) z tytułu prowadzonej działalności do 
czasu ustalenia prawa do emerytury. Należy zaznaczyć, że takie rozwiązanie dotyczy zarów
no sytuacji, gdy przedsiębiorca pobiera przyznane świadczenie, jak i przypadku, gdy prawo 
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do renty zostało zawieszone (np. ze względu na pobieranie innego świadczenia). Istotny jest 
bowiem fakt ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, a nie jej pobieranie. 

Przedstawiona zasada nie dotyczy osób mających ustalone prawo do wojskowych czy 
policyjnych rent inwalidzkich przyznawanych z tytułu „niezdolności do służby” czy rent rol
niczych z tytułu niezdolności do pracy. Osoby uprawnione do tych świadczeń nie podlegają 
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności lub współpra
cy przy jej wykonywaniu, lecz jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

W przypadku gdy osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy wykonuje 
pozarolniczą działalność gospodarczą, a jednocześnie jest zatrudniona w ramach stosunku 
pracy, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega wyłącznie ze stosunku pracy 
(ubezpieczenie z działalności gospodarczej jest dla niej dobrowolne), o ile ma z niego zagwa
rantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W przeciwnym razie obowiązko
wym ubezpieczeniom podlega zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu wykonywania 
działalności gospodarczej. Taka zasada obowiązuje ją do czasu przyznania emerytury. Od 
dnia, od którego ZUS przyzna to świadczenie, jedynym obowiązkowym tytułem ubezpieczeń 
w przypadku takiej osoby będzie stosunek pracy.

W sytuacji gdy osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy 
wykonuje umowę zlecenia i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodar
czą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczegól
nych – do czasu ustalenia prawa do emerytury zarówno wykonywanie umowy zlecenia, 
jak i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jest dla niej obowiązkowym ty
tułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecz
nych w postaci umowy zlecenia oraz prowadzenia pozarolniczej działalności jest w takiej 
sytuacji rozstrzygany na zasadach ogólnych. Oznacza to, że wspomniana osoba podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozarolniczej działalno
ści gospodarczej, jeżeli z tytułu wykonywania umowy zlecenia podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru skła
dek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność (60% prognozowanego przeciętne
go wynagrodzenia miesięcznego). Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta 
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu wykonywania umowy zlecenia 
lub współpracy przy jej wykonywaniu. Jeśli natomiast podstawa wymiaru składek na ubez
pieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej będzie rów
na co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, osobie 
uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje wybór tytułu do obowiąz
kowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Zleceniobiorca lub osoba współpracująca ze zleceniobiorcą, prowadząca jednocześnie 
pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpie
czenia emerytalne i rentowe w kwocie nie mniejszej niż 30% minimalnego wynagrodzenia), 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. Wyjątkiem 
jest sytuacja, gdy podstawa wymiaru składek z tytułu działalności zostanie ustalona od ob
niżonej podstawy wymiaru składek, ale wynoszącej nie mniej niż kwota minimalnego wyna
grodzenia za pracę. W takim przypadku rencista podlega obowiązkowym ubezpieczeniom 
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społecznym wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności, a ze zlecenia obowiązkowa jest 
tylko składka zdrowotna.

PrZykład
Maria B. ma od 2 lat ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Od 1 wrześ
nia 2016 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W marcu 2017 r. ukończy 
powszechny wiek emerytalny i zamierza ubiegać się o ustalenie prawa do emerytury. 
Do dnia poprzedzającego przyznanie tego świadczenia podlega z tytułu prowadzonej 
działalności obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpiecze
niu wypadkowemu. Od dnia, od którego Marii B. zostanie ustalone prawo do emerytury, 
będzie podlegać tym ubezpieczeniom dobrowolnie. Składka zdrowotna będzie należna 
z obu tytułów.

PrZykład
Hanna D. ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednocześnie prowa
dzi pozarolniczą działalność gospodarczą (właściwa dla niej jest podstawa wymiaru składek 
w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia) i pozostaje w stosunku pracy. Z tego ostat
niego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Podstawa wymiaru skła
dek z tytułu stosunku pracy jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia. Osoba ta z tytułu 
prowadzonej działalności nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

PrZykład
Andrzej E. od kilku lat prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a od 1 sierpnia 
2016 r. ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Składki na ubezpie
czenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności opłaca od najniższej obowiązującej 
go podstawy wymiaru (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięczne
go). Od 1 września 2016 r. wykonuje dodatkowo pracę na podstawie umowy zlecenia. 
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej umowy wynosi mniej 
niż wspomniana najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z ty
tułu prowadzonej działalności. W związku z tym, do czasu ustalenia prawa do emerytury, 
Andrzej E. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, a dobrowolnie – z tytułu umowy zlecenia. Natomiast od dnia, od którego 
zostanie ustalone prawo do emerytury, będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom 
z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, a dobrowolnie – z tytułu pro
wadzenia działalności gospodarczej. 

Obowiązek	zgłoszenia	emeryta	lub	rencisty	do	ubezpieczeń
Płatnik składek zatrudniający emeryta lub rencistę w ramach działalności objętej obo

wiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (np. umowy o pracę, umowy zlecenia) jest zo
bowiązany w pierwszej kolejności ustalić, czy jest to dla świadczeniobiorcy jedyny tytuł do 
ubezpieczeń społecznych. Jeśli okaże się, że emeryt/rencista wykonuje również inny rodzaj 
działalności stanowiący tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, powinien rozstrzygnąć zbieg 
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tych tytułów na przedstawionych powyżej zasadach. Jeśli płatnik składek ustali, że świad
czeniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywanej 
u niego umowy, jest zobowiązany zgłosić taką osobę do tych ubezpieczeń. 

Zgłoszenia emeryta lub rencisty do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rento
wych i wypadkowego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego płatnik składek dokonuje w termi
nie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń, na druku ZUS ZUA, z odpowiednim 
kodem tytułu ubezpieczenia. W przypadku gdy dla ubezpieczonego (np. dla zleceniobiorcy) 
ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, płatnik składek zgłasza taką osobę (również na 
druku ZUS ZUA) do tego ubezpieczenia w terminie przez nią wybranym, nie wcześniej jed
nak niż od daty złożenia wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem. Jeżeli natomiast emeryt 
lub rencista podlega obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu, płatnik składek 
zgłasza go wyłącznie do tego ubezpieczenia, wykorzystując w tym celu formularz ZUS ZZA. 

Każda osoba, a więc również emeryt/rencista, podlega wyrejestrowaniu z ubezpieczeń 
społecznych w związku z wygaśnięciem tytułu do tych ubezpieczeń. Płatnik składek jest zo
bowiązany złożyć zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty zaist
nienia tego faktu. W tym celu wykorzystuje formularz ZUS ZWUA, podając jako datę wyreje
strowania datę, od której osoba ta nie podlega już ubezpieczeniom. 

Przedstawione zasady mają zastosowanie również wtedy, gdy zleceniobiorca wykonuje 
równocześnie dwie (lub więcej) umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług na rzecz 
tego samego zleceniodawcy. Z tytułu ich wykonywania podlega zgłoszeniu do odpowied
nich ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Gdyby jedna z tych umów 
została rozwiązana bądź wygasła przed upływem okresu, na jaki została zawarta, płatnik po
winien przekazać do ZUS wyrejestrowanie z ubezpieczeń na dokumencie ZUS ZWUA oraz 
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego albo wyłącznie do ubezpieczenia 
zdrowotnego od tej samej daty co wyrejestrowanie – na dokumencie ZUS ZUA albo ZUS 
ZZA – z tytułu tej umowy, która nie została rozwiązana/nie wygasła.

O posiadanym przez ubezpieczonego prawie do renty bądź emerytury informuje 5. cyfra 
w 6cyfrowym kodzie tytułu ubezpieczenia. Będzie to odpowiednio:
■■ 1 – na oznaczenie osoby z ustalonym prawem do emerytury,
■■ 2 – na oznaczenie osoby z ustalonym prawem do renty.

PrZykład	
Zleceniodawca zatrudnia w ramach umowy zlecenia od 10 września 2016 r. osobę 
uprawnioną do emerytury. Z tytułu tej umowy osoba ta podlega obowiązkowo ubezpie
czeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne i pierwotnie nie zgłosiła ona wnios
ku o objęcie jej tym ubezpieczeniem. Zleceniodawca dokonał zgłoszenia emeryta do 
obowiązkowych ubezpieczeń od 10 września 2016 r. na formularzu ZUS ZUA, z kodem 
tytułu ubezpieczenia 04 11 10. 1 października 2016 r. emeryt zgłosił wniosek o objęcie 
go z tym dniem dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W związku z tym zlece
niodawca był zobowiązany w pierwszej kolejności do wyrejestrowania ubezpieczonego 
z dotychczasowych ubezpieczeń od 1 października 2016 r. na formularzu ZUS ZWUA. 
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Następnie płatnik składek musiał zgłosić go do wszystkich ubezpieczeń (obowiązko
wych: emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego, a tak
że do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) również od 1 października 2016 r. na 
formularzu ZUS ZUA, ponownie z kodem tytułu ubezpieczenia informującym o prawie 
do emerytury, tj. 04 11 10.

rozliczanie	składek	
Płatnicy składek, również ci zatrudniający emerytów i rencistów, mają obowiązek oblicza

nia, potrącania z przychodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP (pod ustawowymi warunka
mi) za każdy miesiąc kalendarzowy. Płatnicy uprawnieni do wypłaty ubezpieczonym świad
czeń z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń finansowanych z budżetu państwa, podle
gających potrąceniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, dokonują w deklaracji 
rozliczeniowej także rozliczenia wypłaconych świadczeń.

Płatnicy składek rozliczają składki, również za osoby uprawnione do emerytury lub ren
ty, poprzez przekazanie do ZUS kompletu dokumentów rozliczeniowych, tj. deklaracji roz
liczeniowej (ZUS DRA) i odpowiednich imiennych raportów miesięcznych, za dany miesiąc 
kalendarzowy, tj.:
■■ imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach 

(ZUS RCA), 
■■ imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne 

(ZUS RZA), 
■■ imiennego raportu miesięcznego o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu 

składek (ZUS RSA),
z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, informującym m.in. o posiadaniu przez ubez
pieczonego prawa do renty lub emerytury.

Dla każdego ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne stanowi przychód, płatnicy składek są zobowiązani uwzględniać w przekazywa
nych dokumentach rozliczeniowych należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszyst
kich, dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego, wypłat stanowiących 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – od pierwszego do ostatniego dnia 
miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy. Podstawę wymiaru składek płatnicy 
zatrudniający emerytów i rencistów ustalają na ogólnych zasadach przewidzianych dla po
zostałych ubezpieczonych.

Płatnicy składek dokonują rozliczenia wszystkich należnych składek za wszystkich ubez
pieczonych i z wszystkich tytułów w jednej deklaracji rozliczeniowej. Zobowiązani są prze
słać do ZUS deklarację rozliczeniową razem z imiennymi raportami miesięcznymi oraz opła
cić składki za dany miesiąc, nie później niż: 
■■ do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, 
■■ do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, 
■■ do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.
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Płatnicy składek zatrudniający pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. przy pra
cach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu przepisów 
ustawy o emeryturach pomostowych, muszą dodatkowo przekazywać do ZUS zgłoszenie 
danych dotyczących wykonywania takiej pracy na formularzu ZUS ZSWA. W przypadku gdy 
w trakcie roku pracownik wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej, zgłosze
nie dotyczące wykonywanej przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczegól
nym charakterze w bieżącym roku kalendarzowym pracodawca powinien przekazać do ZUS 
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeśli wniosek o emeryturę pomostową został 
złożony jeszcze przed przekazaniem zgłoszenia za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 
7 dni od daty złożenia tego wniosku pracodawca musi przekazać do ZUS również to zgło
szenie. W związku z wcześniejszym przekazaniem przez pracodawcę zgłoszenia danych do
tyczących pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za pracownika, 
który przeszedł na emeryturę pomostową, nie powinien on już uwzględniać tego pracowni
ka w zgłoszeniu ZUS ZSWA, które musi przekazać za pozostałych pracowników do końca 
marca danego roku kalendarzowego.

Płatnicy składek są zobowiązani przekazywać do ZUS, w tym również za osoby upraw
nione do emerytury lub renty, zgłoszenia do ubezpieczeń, imienne raporty miesięczne, de
klaracje rozliczeniowe, inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek 
i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów (w tym np. zgłoszenia na formularzu 
ZUS ZSWA) poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z opro
gramowania interfejsowego. Jedynie płatnicy składek rozliczający składki za nie więcej niż 
5 osób mogą przekazywać dokumenty w formie dokumentu pisemnego albo w formie wy
druku z oprogramowania interfejsowego. 

Opłacanie składek za osoby posiadające prawo do emerytury lub renty następuje na ogól
nych zasadach mających zastosowanie do wszystkich pozostałych ubezpieczonych – prze
pisy nie przewidują w tym zakresie żadnych szczególnych odrębności.

Ograniczenia	w	dorabianiu	emerytów	i	rencistów
Osoby, które po przyznaniu emerytury lub renty podjęły działalność zarobkową podlega

jącą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (albo pełnią służbę), a nie ukończyły jeszcze 
powszechnego wieku emerytalnego, nie mogą dorabiać do swojego świadczenia w sposób 
nieograniczony. Jeśli osiągają zbyt wysoki przychód, muszą liczyć się z tym, że ich świad
czenie zostanie zmniejszone lub nawet zawieszone. Skutkuje to tym, że określone obowiązki 
wobec ZUS mają również płatnicy składek zatrudniający emerytów i rencistów. W przypad
ku osób prowadzących pozarolniczą działalność (np. działalność gospodarczą), będących 
płatnikami składek, obowiązki te spoczywają wyłącznie na samych świadczeniobiorcach 
uprawnionych do emerytury lub renty.

Emeryci i renciści wykonujący działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecz
nych lub pozostający w stosunku służby mają wyznaczone dwa progi zarobkowe. Zmieniają 
się one raz na kwartał (od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku), w za
leżności od ogłoszonej przez GUS kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ich 
przekroczenie powoduje zawieszenie lub zmniejszenie wypłacanego świadczenia.
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PrZykład
Firma zatrudnia w ramach umowy zlecenia emeryta, który pozostaje z innym pracodaw
cą w stosunku pracy i uzyskuje z pracowniczego tytułu wynagrodzenie w wysokości 
równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu. W tym przypadku nie ma podstaw do 
zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych, gdyż podlega on tym ubezpie
czeniom z tytułu stosunku pracy, a sam nie zgłosił wniosku o objęcie go dobrowolnymi 
ubezpieczeniami w związku z wykonywaniem umowy zlecenia. Mimo to przychód uzy
skiwany ze wszystkich tytułów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami (gdyby te 
tytuły nie zbiegały się) stanowiłyby podstawę do obowiązkowego objęcia ubezpiecze
niami społecznymi, należy wykazać w celu rozliczenia z ZUS. Oznacza to, że na firmie 
zatrudniającej emeryta w ramach umowy zlecenia ciążą obowiązki informacyjne związa
ne z uzyskiwaniem przez niego przychodu ze zlecenia, a także obowiązek wystawienia 
zaświadczenia o całorocznym przychodzie w celu dokonania rozliczenia przez ZUS.

Niższa kwota graniczna wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwar
tał kalendarzowy (od 1 września do 30 listopada 2016 r. 2813,40 zł). Jeśli osoba uprawnio
na przekroczyła ten limit, a jej przychód nie 
był wyższy od drugiego progu zarobkowe
go, świadczenie podlega odpowiedniemu 
zmniejszeniu. Zmniejszenie to jest równe 
kwocie przekroczenia niższego limitu, ale 
nie może być wyższe niż maksymalna kwo
ta zmniejszenia ustalona dla emerytury lub 
renty w danym okresie. Kwoty maksymalnych zmniejszeń są podwyższane w marcu każde
go roku wraz z waloryzacją świadczeń emerytalnorentowych.

Drugi próg zarobkowy obowiązujący emerytów i rencistów wynosi 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa 
GUS (obecnie, od 1 września do 30 listopada 2016 r. – 5224,80 zł). Przekroczenie tego progu 
powoduje, że emerytura lub renta podlega zawieszeniu.

Progi zarobkowe obowiązujące emerytów i rencistów w 2016 r.

Okres obowiązywania limitu
70% przeciętnego 

miesięcznego 
wynagrodzenia (w zł)

130% przeciętnego 
miesięcznego 

wynagrodzenia (w zł)

od 1 stycznia do 29 lutego 2016 r. 2726,80 5064,00

od 1 marca do 31 maja 2016 r. 2846,90 5287,10

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. 2927,10 5436,00 

od 1 września do 30 listopada 2016 r. 2813,40 5224,80 

od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. zostanie ogłoszona  
do 14 dnia roboczego  

listopada 2016 r.

zostanie ogłoszona 
 do 14 dnia roboczego 

 listopada 2016 r.

UWAGA!
Osiągnięcie przez emeryta przychodu w wysokości 
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
powoduje zawieszenie świadczenia.
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W przypadku gdy renta rodzinna przysługuje kilku uprawnionym członkom rodziny, przy
chód powyżej wskazanych limitów wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie wyłącznie tej czę
ści renty rodzinnej, która przysługuje osobie uzyskującej taki przychód i tylko dla tej osoby 
jest ustalana (w sposób proporcjonalny do liczby wszystkich osób uprawnionych do renty) 
maksymalna kwota zmniejszenia tego świadczenia.

PrZykład
Osoba uprawniona do renty rodzinnej jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 
Oprócz tego prowadzi własną jednoosobową firmę. Z tytułu tej działalności nie musi opła
cać składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż osoby zatrudnione w ramach stosunku 
pracy, mające ustalone prawo do renty innej niż z tytułu niezdolności do pracy, nie pod
legają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania działalności 
gospodarczej. Mimo to na zawieszenie lub zmniejszenie przysługującego jej świadczenia 
wpływa przychód z tytułu stosunku pracy oraz przychód z tytułu działalności gospodar
czej. Obowiązki informacyjne ciążą tym samym zarówno na pracodawcy emeryta (z tytułu 
wypłaty przychodu ze stosunku pracy), jak i na nim samym (z tytułu uzyskiwania przycho
du ze stosunku pracy oraz z tytułu wykonywania działalności gospodarczej).

Omawiane zasady zawieszania i zmniejszania emerytury lub renty nie dotyczą osób naby
wających prawo do renty szkoleniowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie 
to nie przysługuje im w przypadku uzyskiwania jakiegokolwiek przychodu z działalności ob

jętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych 
lub z tytułu pełnionej służby.

Z kolei osoby uprawnione do emerytur po
mostowych oraz nauczycielskich świadczeń 
kompensacyjnych mają, co do zasady, takie 
same ograniczenia w osiąganiu przychodu 

z działalności zarobkowej jak emeryci i renciści. Należy jednak podkreślić, że w określonych 
przypadkach ZUS zawiesi przyznaną emeryturę pomostową oraz nauczycielskie świadcze
nie kompensacyjne bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu. W odniesieniu do 
pierwszego ze świadczeń będzie to miało miejsce wówczas, gdy uprawniona osoba podejmie 
pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (w rozumieniu art. 3 ust. 1 
i 3 ustawy o emeryturach pomostowych wymienioną w załącznikach nr 1 i 2 do tej ustawy). 
Taki sam skutek dotyczy uprawnionych do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, 
którzy po nabyciu uprawnień do świadczenia podjęli pracę w placówkach pedagogicznych 
(określonych w art. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela), m.in.:
■■ publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia na

uczycieli,
■■ zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich.

Ograniczenia w uzyskiwaniu przychodu odnoszą się również do osób uprawnionych do 
renty socjalnej i są znacznie bardziej restrykcyjne niż w przypadku innych rencistów. Jeśli 

UWAGA!
Osoba, która ma prawo do renty szkoleniowej, traci 
do niej prawo, jeśli podejmie zatrudnienie.
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uzyskiwany przez te osoby przychód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia za ostat
ni kwartał (od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r. – 2813,40 zł, a kwoty obowiązują
ce w poprzednich kwartałach – zob. tabela na str. 15), renta socjalna podlega zawieszeniu. 
Zawieszenie następuje na bieżąco za poszczególne miesiące kalendarzowe. Obowiązujące 
regulacje nie przewidują natomiast zmniejszenia renty z powodu przychodu uzyskanego przez 
świadczeniobiorcę ani rozliczenia tego przychodu po zakończeniu roku kalendarzowego.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 
2016 r. oraz od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

 Rodzaj świadczenia

Miesięczna kwota maksymalnego 
zmniejszenia (w zł)

Roczna kwota 
maksymalnego 

zmniejszenia (w zł)

styczeń–luty marzec–grudzień
suma miesięcznych 

kwot od stycznia  
do grudnia

Emerytura i renta z tytułu cał
kowitej niezdolności do pracy  561,70  563,05 6753,90

Renta z tytułu częściowej nie
zdolności do pracy  421,31  422,32 5065,82

Renta rodzinna, do której 
uprawniona jest jedna osoba  477,47  478,62 5741,14

Przekazanie	do	ZUS	informacji	o	zatrudnieniu	emeryta		
lub	rencisty

Osoby uprawnione do emerytury lub renty muszą niezwłocznie powiadomić jednostkę 
ZUS wypłacającą świadczenie o podjęciu działalności zarobkowej. Powinny w tym celu wypeł
nić specjalnie do tego przeznaczony druk ZUS Rw73 „Oświadczenie emeryta – rencisty o za
miarze osiągania lub nieosiągania przychodu”. W oświadczeniu tym należy przede wszystkim 
zakreślić właściwy tytuł (lub tytuły) osiągania przychodu, a następnie wskazać, czy będzie on 
powodował zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia, czy nie spowoduje takich skutków. 

Na podstawie złożonego oświadczenia o zamiarze osiągania przychodu ZUS decyduje 
o tym, czy emerytura lub renta będzie nadal wypłacana w pełnej wysokości, czy musi zostać 
odpowiednio zmniejszona lub całkowicie zawieszona.

Jeśli po dostarczeniu do ZUS oświadczenia o zamiarze osiągania przychodu u świadcze
niobiorcy nastąpi zmiana wysokości zarobków, która wpływałaby na dalszą wypłatę świad
czenia, należy ją zgłosić do właściwej jednostki ZUS, ponownie wypełniając oświadczenie 
na druku ZUS Rw73. W zależności od tego, czy świadczenie było dotychczas wypłacane 
w całości, zmniejszone czy zawieszone, w przypadku otrzymania ponownego oświadczenia 
ZUS może dokonać odpowiedniej zmiany dalszej wypłaty emerytury lub renty. 

Dorabiający emeryci i renciści, niezależnie od tego, że muszą poinformować ZUS o fakcie 
(zamiarze) uzyskiwania przychodu z tytułu podjęcia działalności zarobkowej, po zakończeniu 
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roku kalendarzowego mają obowiązek rozliczenia się ze swojego przychodu. Do końca lu
tego następnego roku powinni poinformować ZUS o wysokości ubiegłorocznych zarobków, 
przedstawiając w placówce wypłacającej świadczenie odpowiedni dokument. Rodzaj doku
mentu zależy od tego, czy świadczeniobiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne 
sam za siebie, czy jest zobowiązany do tego jego płatnik składek. W pierwszym przypadku 
świadczeniobiorca składa stosowne oświadczenie, a w drugiej sytuacji – przychód powinien 
być wykazany w zaświadczeniu wystawionym przez płatnika składek. Na podstawie tych do
kumentów ZUS dokonuje rozliczenia przychodu.

Obowiązek powiadomienia ZUS o wyso
kości przychodu osiągniętego w poprzednim 
roku kalendarzowym ciąży również na płatni
kach opłacających składki na ubezpieczenia 
społeczne za osoby uprawnione do emery
tury lub renty. Płatnicy składek do końca lu
tego muszą przesłać zaświadczenie o przy

chodzie do oddziałku ZUS właściwego dla emeryta bądź rencisty, tj. zgodnie z miejscem 
zamieszkania świadczeniobiorcy. 

Powyższe obowiązki informacyjne kształtują się w inny sposób w odniesieniu do osób 
pobierających renty socjalne. W tym przypadku obowiązujące przepisy przewidują, że wy
łącznie osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są zobowiązani 
niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawiesze
nie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie następuje w formie pisemnego oświadcze
nia, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane przez płatnika składek, oso
ba pobierająca rentę socjalną jest zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia wysta
wionego przez ten podmiot, a jeśli tym płatnikiem jest sam świadczeniobiorca opłacający 
składki „sam za siebie” – oświadczenia określającego kwotę przychodu. Płatnik składek 
zatrudniający osobę uprawnioną do renty socjalnej jest więc zobowiązany wyłącznie do 
wystawienia jej zaświadczeń o wysokości przychodu wypłacanego w poszczególnych mie
siącach roku kalendarzowego.

Informacja	o	przychodzie	z	oskładkowanej	działalności
Podmiot zatrudniający emeryta lub rencistę ma obowiązek poinformowania ZUS o fak

cie uzyskiwania przez niego przychodu (w trakcie roku kalendarzowego) oraz o konkret
nej wysokości tego przychodu (po zakończeniu roku kalendarzowego) zawsze wtedy, 
gdy zatrudnia emeryta lub rencistę w ramach działalności objętej obowiązkiem ubezpie
czeń społecznych. Przychód tylko z takiej działalności wpływa bowiem na zawieszenie 
lub zmniejszenie emerytury bądź renty. Obowiązek ten musi więc zrealizować wówczas, 
gdy zatrudnia świadczeniobiorcę m.in.:
■■ w ramach stosunku pracy, 
■■ na podstawie umowy o pracę nakładczą,
■■ w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

UWAGA!
Płatnik do końca lutego każdego roku musi poin-
formować ZUS o przychodzie emeryta uzyskanym 
za poprzedni rok kalendarzowy.
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■■ na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do 
której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 
lub współpracy przy wykonywaniu tych umów,
■■ odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wol

ności lub tymczasowego aresztowania.

Obowiązki informacyjne wobec ZUS ma również uprawniony do emerytury lub ren
ty płatnik składek opłacający składki „sam za siebie” w ramach prowadzonej pozarol
niczej działalności (w tym działalności gospodarczej) oraz osoba współpracująca przy 
jej wykonywaniu.

Płatnik składek ma obowiązek poinformowania ZUS o wskazanych okolicznościach rów
nież wtedy, gdy w konkretnym przypadku jest zwolniony z obowiązku opłacania za świadcze
niobiorcę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności objętej obowiązkiem 
ubezpieczeń społecznych. To samo dotyczy płatnika składek opłacającego składki „sam za 
siebie”. Powodem takiego zwolnienia może być np. ustalenie prawa do emerytury lub renty 
albo podleganie tym ubezpieczeniom z innego tytułu. 

Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury bądź renty wpływa również przychód z ty
tułu służby pełnionej m.in. w: Wojsku Polskim, Policji, Służbie Więziennej, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze 
Ochrony Rządu. W związku z tym odpo
wiednia komórka kadrowa jednostki, w któ
rej emeryt lub rencista pełni służbę, jest 
zobowiązana przekazać wskazane wyżej 
informacje organowi wypłacającemu eme
ryturę lub rentę.

Przedstawione zasady nie odnoszą się do osób pobierających renty socjalne. Dla tej 
grupy świadczeniobiorców katalog działalności, z których przychód może spowodować 
zawieszenie świadczenia, jest znacznie szerszy niż w przypadku emerytów oraz innych 
rencistów. Na wypłatę renty socjalnej wpływa bowiem przychód z tytułu działalności, która 
podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, oraz przychód z innej działalności, opo
datkowanej według skali podatkowej (na zasadach określonych w art. 27 ustawy z 26 lip
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zawieszenie renty socjalnej może 
nastąpić również z powodu uzyskiwania przychodu z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, 
poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga
nych przez osoby fizyczne.

PrZykład
Firma zatrudnia osobę uprawnioną do renty socjalnej w ramach umowy o dzieło. Z tytu
łu wykonywania umowy nie zgłosiła jej do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpiecze
nia zdrowotnego, gdyż osoba ta nie podlega tym ubezpieczeniom. Za tę osobę odpro
wadza jednak podatek dochodowy od osób fizycznych. Taka opodatkowana działalność 

UWAGA!
Na zawieszenie emerytury i renty wpływa także 
przychód osiągnięty z tytułu pełnienia służby.
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wpływa na zawieszenie renty socjalnej, w związku z czym firma jest zobowiązana wysta
wić na żądanie osoby uprawnionej zaświadczenie potwierdzające wysokość przychodu 
uzyskiwanego w poszczególnych miesiącach roku.

Obowiązki	wobec	emeryta,	który	ukończył	powszechny	wiek	
emerytalny
Płatnik składek zatrudniający emeryta lub rencistę powinien pamiętać, że ograniczenia 

w uzyskiwaniu przychodu nie dotyczą tych świadczeniobiorców, którzy ukończyli powszech
ny wiek emerytalny.

Począwszy od miesiąca osiągnięcia tego wieku mogą uzyskiwać dochód bez żadnych 
ograniczeń. Uprawnienie to przysługuje im 
bez względu na to, czy pobierają świad
czenie emerytalne przyznane w związku 
z ukończeniem tego wieku, czy np. wcześ
niejszą emeryturę. Co więcej, mogą dora
biać bez ograniczeń również wtedy, gdy po
bierają – jako świadczenie korzystniejsze 

– np. rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną. W takiej sytuacji emerytura 
jest zawieszona, gdyż – co do zasady – nie można pobierać dwóch świadczeń jednocześ
nie. Natomiast renta jest wypłacana bez względu na wysokość uzyskiwanego przez świad
czeniobiorcę przychodu.

Jeśli więc ubezpieczony osiągnął powszechny wiek emerytalny przed miesiącem, 
w którym płatnik składek wypłacił mu pierwsze wynagrodzenie z tytułu umowy/działal
ności, z której uzyskiwany przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie świadcze
nia, albo najpóźniej w miesiącu osiągnięcia tego wieku, nie ma obowiązku informowania 
ZUS o fakcie uzyskiwania przychodu. Tym bardziej nie musi też informować ZUS o łącz
nej wysokości przychodu wypłaconego ubezpieczonemu w roku osiągnięcia powszech
nego wieku emerytalnego ani wystawiać ubezpieczonemu zaświadczenia o przychodzie 
osiągniętym w danym roku kalendarzowym.

PrZykład
Jan R. ukończył w grudniu 2015 r. powszechny wiek emerytalny. Ma ustalone prawo do 
dwóch świadczeń, tj. do wcześniejszej emerytury, na którą przeszedł w wieku 60 lat, 
oraz do renty rodzinnej po zmarłej żonie, którą pobiera jako świadczenie korzystniej
sze. Mimo że nie ma przyznanej emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, sam 
fakt posiadania statusu emeryta, który ukończył ten wiek, pozwala mu dorabiać bez 
żadnych limitów. W związku z tym Jan R. nawiązał od 1 stycznia 2016 r. stosunek pra
cy z wynagrodzeniem znacznie powyżej średniej krajowej. Ani on, ani zatrudniający go 
pracodawca nie musieli informować o tym ZUS. Nie będą oni również zobowiązani do 
dostarczenia do ZUS zaświadczenia w celu rocznego rozliczenia przychodu, gdyż przez 
cały 2016 r. pracownik będzie miał ustalone prawo do emerytury i ukończony powszech
ny wiek emerytalny.

UWAGA!
Osoba, która ukończy powszechny wiek emerytal-
ny, może dorabiać bez ryzyka pomniejszenia bądź 
zawieszenia emerytury.
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Brak	obowiązku	informowania	w	przypadku	kontynuujących	
zatrudnienie

Płatnik składek nie ma obowiązku przekazania do ZUS informacji o fakcie uzyskiwania 
przez emeryta przychodu (w trakcie roku kalendarzowego) oraz o konkretnej jego wysoko
ści (po zakończeniu roku kalendarzowego) zawsze wtedy, gdy przed przejściem tej osoby 
na emeryturę nie rozwiązał z nią stosunku pracy (art. 103a ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS; dalej ustawa emerytalna). Wynika to z tego, że emerytura ulega zawieszeniu w sto
sunku do osób, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wyko
nywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do tego świadczenia. Zawieszenie 
prawa do emerytury dla osób kontynuujących zatrudnienie następuje niezależnie od wyso
kości osiąganego z tego tytułu przychodu.

 Omawiany przepis dotyczy również osób, 
które ukończyły już powszechny wiek emery
talny. Pobieranie emerytury jest uzależnione 
od rozwiązania wszystkich stosunków pracy, 
w jakich emeryt pozostawał przed nabyciem 
uprawnień, bez względu na wymiar czasu 
pracy. Regulacja ta obejmuje wszystkie emerytury, z wyjątkiem przyznawanych przez ZUS 
z urzędu dla osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy (na podstawie art. 24a 
ustawy emerytalnej).

Pracodawca zatrudniający emeryta, z którym nie rozwiązał stosunku pracy, jest więc zwol
niony z omawianych obowiązków informacyjnych wobec ZUS związanych z uzyskiwaniem 
przez emeryta przychodu. Nie ma również obowiązku wystawienia takiemu pracownikowi 
zaświadczenia o uzyskiwanym przychodzie. W takiej sytuacji bowiem ani pracodawca, ani 
pracownik nie muszą dostarczać takiego zaświadczenia do ZUS. Dopóki stosunek pracy nie 
zostanie rozwiązany, emerytura tej osoby i tak będzie zawieszona. 

Należy jednak podkreślić, że zawieszenie prawa do emerytury nie nastąpi wówczas, gdy 
pracownik rozwiąże ze swoim pracodawcą dotychczasowy stosunek pracy, a następnie na
wiąże go ponownie z tym samym zakładem pracy (o ile ponowne zatrudnienie nastąpi nie 
wcześniej niż w dniu, od którego została przyznana emerytura). W takiej sytuacji emerytu
ra podlega ogólnym zasadom zawieszalności, z wyjątkiem sytuacji, gdy świadczeniobiorca 
osiągnął powszechny wiek emerytalny, który pozwala mu dorabiać bez żadnych ograniczeń.

PrZykład
Pracodawca rozwiązał stosunek pracy z pracownikiem z końcem lipca 2016 r. Osoba ta 
kilka dni później zgłosiła wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury, a od 15 sierp
nia 2016 r. ponownie nawiązała stosunek pracy z tym samym pracodawcą. ZUS przyznał 
emeryturę od dnia ukończenia przez nią obniżonego wieku emerytalnego, tj. od 20 sierp
nia 2016 r. Ponieważ w dniu, od którego nastąpiło ustalenie uprawnień emerytalnych, 
ubezpieczony pozostawał w stosunku pracy, emerytura została zawieszona. W związku 
z tym pracodawca nie ma obowiązku poinformowania ZUS o fakcie uzyskiwania przez 

UWAGA!
Osoba, która nie rozwiąże umowy o pracę przed 
przejściem na emeryturę, będzie miała zawieszo-
ne świadczenie.
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emeryta przychodu ze stosunku pracy. Jeśli do końca 2016 r. stosunek pracy nie zosta
nie rozwiązany, pracodawca nie będzie miał również obowiązku wystawienia zaświad
czenia potwierdzającego przychód wypłacony pracownikowi w 2016 r. oraz dostarcze
nia tego dokumentu do organu ZUS wypłacającego świadczenie.

Nieoskładkowany	przychód	zwalnia	z	przekazania	informacji	
do	ZUS
Podmiot zatrudniający dorabiającego emeryta lub rencistę nie jest obciążony wskazanymi 

obowiązkami informacyjnymi również wtedy, gdy wypłaca mu przychód z działalności niepod
legającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Chodzi m.in. o zarobki wypłacane z tytułu:
■■ umów o dzieło zawartych z innym podmiotem niż własny pracownik (które nie są wyko

nywane przez niego na rzecz tego podmiotu jako własnego pracodawcy),
■■ praw autorskich i patentowych, 
■■ honorariów za działalność twórczą lub artystyczną,
■■ umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgod

nie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, wykonywanej 
przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, a także 
studentów, do czasu ukończenia 26. roku życia.

Przychód z tytułu działalności niepodlegających obowiązkowi ubezpieczeń społecznych 
nie wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury bądź renty, tym samym nie należy 
informować ZUS o fakcie jego osiągania (a także o konkretnej jego wysokości po zakończe
niu roku kalendarzowego).

PrZykład
Firma od 1 stycznia 2016 r. współpracuje w ramach umowy o dzieło z Andrzejem A., 
który w grudniu 2015 r. uzyskał prawo do wcześniejszej emerytury. Z tytułu tej umowy 
firma wypłaca mu regularne wynagrodzenie. Działalność, którą wykonuje ubezpieczony, 
nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. W związku 
z tym może on pobierać przyznane świadczenie bez względu na wysokość przychodu 
uzyskiwanego z tytułu wspomnianej umowy. Tym samym ani on, ani zatrudniająca go 
firma nie mają obowiązku przekazania określonych informacji o przychodzie do ZUS.

Nie	zawsze	trzeba	informować	o	przychodzie	rencisty
Osoby uprawnione do rent z tytułu niezdolności do pracy oraz do rent rodzinnych mają 

ograniczenia w dorabianiu do swoich świadczeń jak osoby uprawnione do emerytury. Od tej 
zasady jest jednak przewidziany wyjątek. Nieograniczone możliwości zarobkowania mają bo
wiem osoby uprawnione do renty inwalidy wojennego lub renty inwalidy wojskowego, u któ
rych niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także świadczenio
biorcy mający ustalone prawo do renty rodzinnej przysługującej po osobach uprawnionych 
do tych świadczeń. Płatnicy składek zatrudniające te osoby nie muszą więc informować ZUS 
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o fakcie uzyskiwania przez nie przychodu oraz o jego konkretnej wysokości po zakończeniu 
roku kalendarzowego.

Zaświadczenie	płatnika	składek
W związku z obowiązkiem rozliczenia przychodu po zakończeniu roku kalendarzowego 

płatnik składek zatrudniający emeryta lub rencistę jest zobowiązany wystawić mu zaświad
czenie potwierdzające wysokość zarobków, jakie wypłacił świadczeniobiorcy w całym po
przednim roku. Powinien to zrobić zawsze na wniosek ubezpieczonego uprawnionego do 
emerytury lub renty. Jeśli jednak ten nie zgłosi takiego żądania, to płatnik powinien wysta
wić taki dokument z własnej inicjatywy i dostarczyć go następnie do ZUS do końca lutego 
każdego roku.

W wystawianym zaświadczeniu płat
nik składek powinien uwzględnić przede 
wszystkim ten przychód, który – w myśl 
obowiązujących przepisów – stanowił pod
stawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. W przypadku pracowników, a także osób wykonujących pracę 
nakładczą, jest to przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Chodzi m.in. o wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nad
liczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody czy ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy. Jeśli pracodawca zawarł dodatkowo z pracownikiem umowę o dzie
ło, umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, przy
chód wypłacony mu z tego tytułu – jako objęty obowiązkową składką emerytalną i ren
tową – powinien zsumować z zarobkami ze stosunku pracy i wykazać łączną jego kwotę 
w zaświadczeniu.

PrZykład
Pracodawca zatrudnia pracownika, który ma 61 lat i jest uprawniony do wcześniejszej 
emerytury. Niedługo po jej przyznaniu pracownik ten ponownie podjął zatrudnienie. 
W 2016 r., oprócz wynagrodzenia zasadniczego, pracodawca wypłacił mu z tego tytu
łu nagrody kwartalne oraz dodatek stażowy. Ponadto w marcu 2016 r. strony umowy 
o pracę zawarły dodatkową umowę zlecenia, z tytułu której pracownik otrzymuje co 
miesiąc dodatkowe wynagrodzenie. Wystawiając zaświadczenie o przychodzie uzyska
nym w 2016 r., pracodawca będzie musiał uwzględnić zarobki wypłacone pracownikowi 
zarówno z tytułu stosunku pracy (wynagrodzenie zasadnicze, nagrody oraz dodatek 
stażowy), jak i z umowy zlecenia.

Wystawiając zaświadczenie, płatnik składek powinien uwzględnić również pewne skład
niki, od których nie odprowadza się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a któ
re wpływają na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury bądź renty. Chodzi o kwoty wyna
grodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego 

UWAGA!
Zaświadczenia za 2016 r. płatnik musi dostarczyć 
do ZUS do 28 lutego 2017 r.
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i opiekuńczego oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrów
nawczego i dodatku wyrównawczego. 

Płatnik składek nie powinien natomiast uwzględniać w zaświadczeniu pozostałych skład
ników, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento
we. Chodzi m.in. o:
■■ nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przy

sługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat,
■■ odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 
■■ odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia 

lub rozwiązania stosunku pracy,
■■ ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, 

będące własnością pracownika, 
■■ wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do 

spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej 
miesięcznie kwoty 190 zł,
■■ świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakła

dowego funduszu świadczeń socjalnych, 
■■ zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub 

długotrwałej choroby.

PrZykład
Anna J. jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dwa miesiące po usta
leniu uprawnień do renty podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W pierw
szym półroczu 2016 r. przez długi czas chorowała, w związku z czym pracodawca wy
płacił jej wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, a następnie zasiłek chorobowy. 
Otrzymała również od pracodawcy zapomogę pieniężną. Wystawiając zaświadczenie 
o przychodzie wypłaconym w 2016 r. powinien on doliczyć kwoty świadczeń chorobo
wych, natomiast pominąć kwotę wypłaconej zapomogi.

Wystawiając zaświadczenie, płatnik składek powinien wykazać nie tylko łączną wyso
kość zarobków wypłaconych osobie uprawnionej do emerytury lub renty w ubiegłym roku, 
ale również kwoty tego przychodu w rozbiciu na poszczególne miesiące roku. Umożliwi to 
dokonanie przez ZUS wyboru korzystniejszego dla świadczeniobiorcy wariantu rozliczenia 
przychodu (w formie rocznej lub miesięcznej).

Zasadą jest, że płatnik składek powinien przyporządkować wykazywany w zaświad
czeniu przychód do miesiąca (roku), w którym został wypłacony lub przedstawiony do 
wypłaty. Wyjątek dotyczy przychodu wypłaconego z tytułu pracy wykonywanej przez 
osobę ubezpieczoną przed nabyciem prawa do emerytury lub renty. Taki przychód, nie
zależnie od tego, kiedy został wypłacony, nie wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie 
świadczenia. Płatnik składek nie powinien więc uwzględniać go w wystawianym zaświad
czeniu, nawet jeśli został on wypłacony w roku kalendarzowym, który jest objęty wysta
wianym zaświadczeniem.
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PrZykład
Henryk H. nabył w kwietniu 2016 r. prawo do wcześniejszej emerytury. Zatrudnienie kon
tynuował do 30 września 2016 r. W maju 2016 r. pracodawca wypłacił mu nagrodę za 
I kwartał 2016 r. Mimo że wypłata nastąpiła już po ustaleniu uprawnień do emerytury, nie 
wpływa na jej zawieszenie lub zmniejszenie, gdyż przysługuje za wcześniejszy okres. 
Pracodawca nie powinien więc uwzględniać nagrody w zaświadczeniu, które wystawi 
pracownikowi w celu rozliczenia z ZUS.

PrZykład
Pracodawca zatrudnia od stycznia 2015 r. kobietę uprawnioną do renty rodzinnej. 
Wynagrodzenie zasadnicze wypłaca jej zawsze na początku danego miesiąca za po
przedni miesiąc. W styczniu 2016 r. wypłacił jej pensję za grudzień 2015 r., a w styczniu 
2017 r. wypłaci pensję za grudzień 2016 r. Wykazując kwotę przychodu w zaświadczeniu 
wystawianym dla ZUS do końca lutego 2016 r. pracodawca powinien uwzględnić wyna
grodzenie wypłacone w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. (w tym również pensję za 
grudzień 2015 r.), natomiast pominąć wynagrodzenie za grudzień 2016 r., które wypłaci 
w styczniu 2017 r. 

PrZykład
Pracodawca zatrudnia od ponad 3 lat mężczyznę, który w styczniu 2016 r. nabył pra
wo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W marcu 2016 r. pracodawca 
wypłacił ubezpieczonemu nagrodę za IV kwartał 2015 r., od której odprowadził składki 
emerytalną i rentową. Pracodawca nie powinien uwzględniać nagrody w wystawianym 
zaświadczeniu. Dotyczy ona bowiem okresu, w którym ubezpieczony nie miał jeszcze 
ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zaświadczenie powinno spełniać wszelkie wymagania formalne. Płatnik składek musi po
dać w nim własne dane (tj. własną nazwę i pieczątkę, podpis i pieczątkę imienną osoby wy
stawiającej zaświadczenie), jak również dane osoby ubezpieczonej (jej imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL). Warto też, aby podał numer emerytury 
lub renty, do której jest uprawniona osoba ubezpieczona. 

Odrębne wymagania w zakresie danych przekazywanych w wystawianym przez płatnika 
składek zaświadczeniu dotyczą płatników składek zatrudniających osoby uprawnione do 
renty socjalnej. W związku z tym, że świadczenie to nie podlega rozliczeniu po zakończeniu 
roku, natomiast jest zawieszane za poszczególne miesiące, w których świadczeniobiorca 
uzyskał przychód przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostat
ni kwartał, płatnik składek jest zobowiązany wystawiać, na żądanie rencisty socjalnego, za
świadczenia za poszczególne miesiące, w których przychód jest osiągany. W zaświadcze
niach powinien ujmować zarówno przychody z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń 
społecznych, od których została wymierzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rento
we, jak i przychody z działalności „nieoskładkowanych”, ale opodatkowanych podatkiem do
chodowym od osób fizycznych.
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Wzór zaświadczenia pracodawcy potwierdzającego wysokość przychodu wypłaconego 
w 2016 r. pracownikowi uprawnionemu do emerytury

KLIMBUD S.A.  Kielce, 15 lutego 2017 r.
ul. Piotrkowska 6/11 m. 10
25510 Kielce
NIP: 823016705
REGON: 730231661
(pieczątka płatnika składek)

       Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
       Oddział w Kielcach
       ul. Kolberga 2a
       25-620 Kielce
       

Zaświadczenie

Zaświadcza się, że Pan Jan Nowak, ur. 15.05.1954 r., zamieszkały w Kielcach, przy ul. Piotrkowskiej 
6/11 m. 10, numer PESEL 54051511713, legitymujący się dowodem osobistym nr ALN 237668, 
uprawniony do emerytury o symbolu E1435648/05, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do nadal jest 
zatrudniony w firmie KLIMBUD S.A. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie brutto wypłacone pracownikowi w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 
2016 r. na podstawie ww. umowy, wraz z wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy oraz 
świadczeniami z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyniosło ogółem 
45 360 zł, tj. w poszczególnych miesiącach 2016 r.:
styczeń 2016 r. – 3400 zł,
luty 2016 r. – 3370 zł,
marzec 2016 r. – 3200 zł,
kwiecień 2016 r. – 3690 zł,
maj 2016 r. – 3300 zł,
czerwiec 2016 r. – 3330 zł,
lipiec 2016 r. – 4450 zł,
sierpień 2016 r. – 4100 zł,
wrzesień 2016 r. – 4050 zł,
październik 2016 r. – 4100 zł,
listopad 2016 r. – 4070 zł,
grudzień 2016 r. – 4300 zł.

  Główna księgowa

 Maria Kowalska ........................................................................
 (podpis oraz imienna pieczątka osoby 
 wystawiającej zaświadczenie)
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Oświadczenie	osoby	prowadzącej	działalność	pozarolniczą

Do ostatniego dnia lutego danego roku osoby opłacające składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe „same za siebie” (np. prowadzące działalność gospodarczą) również 
muszą rozliczyć się z przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. W tym 
celu przedkładają w ZUS własne oświadczenie o ubiegłorocznym przychodzie. Dla celów 
rozliczenia z ZUS przyjmuje się, że przychód ten jest równy podstawie wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od której byli zobowiązani w ubiegłym roku opła
cać te składki.

Podstawą wymiaru składek dla osób pro
wadzących pozarolniczą działalność, w tym 
działalność gospodarczą, jest zadeklarowa
na kwota, nie niższa jednak niż 60% progno
zowanego przeciętnego miesięcznego wy
nagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skła
dek na dany rok kalendarzowy (w 2016 r. – 2433 zł). Niektóre osoby prowadzące działal
ność gospodarczą przez pierwszy okres swojej działalności (24 miesiące) mają prawo do 
korzystania z preferencyjnej podstawy wymiaru składek wynoszącej 30% minimalnego wy
nagrodzenia za pracę (w 2016 r. – 555 zł). W zależności od tego, do której grupy przedsię
biorców zalicza się dorabiający emeryt lub rencista, w oświadczeniu o przychodzie powi
nien wskazać właściwą dla siebie podstawę wymiaru składek.

PrZykład
Ubezpieczony ma obecnie 60 lat i od listopada 2015 r. jest uprawniony do wcześ
niejszej emerytury. Mimo to nadal prowadzi, podobnie jak przez ostatnie 10 lat, 
działalność gospodarczą, tyle tylko, że nie musi już opłacać składek na ubezpiecze
nia emerytalne i rentowe. Nie przystąpił również do tych ubezpieczeń dobrowolnie. 
Dotychczas firma dobrze prosperowała, ale w 2016 r. po raz pierwszy przyniosła 
straty. W oświadczeniu o przychodzie za 2016 r. ubezpieczony nie może jednak 
stwierdzić, że nie osiągnął w tym roku żadnego przychodu. Jest natomiast zobo
wiązany określić, że w jego przypadku właściwa była podstawa wymiaru wynoszą
ca 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W rocznym 
rozliczeniu za 2016 r. ZUS uwzględni więc przychód w wysokości 29 196 zł (2433 zł 
miesięcznie).

Oświadczenie o przychodzie powinny dostarczyć do ZUS również osoby wykonujące 
pozarolniczą działalność, które nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym 
(np. dlatego, że są uprawnione do emerytury lub pozostają w stosunku pracy), i to nawet 
wtedy, gdy nie przystąpiły do tych ubezpieczeń dobrowolnie. W oświadczeniu powinny wy
kazać wówczas przychód w wysokości, która stanowiłaby podstawę wymiaru składek, gdy
by musiały opłacać składki z tego tytułu. 

UWAGA!
Osoby prowadzące działalność gospodarczą do 
28 lutego 2017 r. muszą złożyć w ZUS oświadcze-
nie o przychodzie za 2016 r.
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Wzór oświadczenia o przychodzie osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Jan Kowalski       Szczecin, 10 lutego 2017 r.
Zakład Fotograficzny „FotoEkspres”    
ul. Andre Citroena 104 m. 6
70769 Szczecin
PESEL: 53061511713
REGON: 730231661
Nr emerytury: E14364454/25

       Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
       Oddział w Szczecinie
       ul. Matejki 2
       70-530 Szczecin

Oświadczenie

Oświadczam, że w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. prowadziłem działalność 
gospodarczą. W tym okresie opłacałem składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty 
odpowiadającej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do 
ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek.

         Jan Kowalski

rozliczenie	przychodu	świadczeniobiorcy	–	w	stosunku	rocznym	
lub	miesięcznym
Na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia o przychodzie, nadesłanego przez płatni

ka składek, ZUS dokonuje rozliczenia przychodu. Może to zrobić według jednego z dwóch 
wariantów: w stosunku rocznym lub miesięcznym.

Dokonując rozliczenia w wariancie rocznym, ZUS porównuje kwotę przychodu osiągnięte
go przez emeryta lub rencistę w całym roku kalendarzowym z rocznymi kwotami granicznymi 
przychodu ustalonymi dla tego roku. Kwoty te stanowią sumę miesięcznych progów zarob
kowych wynoszących odpowiednio 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
Dla 2016 r. kwoty te nie są jeszcze znane, gdyż zgodnie z przepisami zostaną ogłoszone do 
14 dnia roboczego listopada 2016 r.

W przypadku gdy w wyniku rozliczenia w wariancie rocznym okaże się, że ubiegłoroczny 
przychód świadczeniobiorcy przekroczył wyższą roczną kwotę graniczną, ZUS stwierdza, że 
emerytura lub renta podlega zawieszeniu za cały rozliczany rok. Jeśli przychód osoby upraw
nionej nie przekroczył tego limitu, ale okazał się wyższy od niższej rocznej kwoty granicznej, 
emerytura lub renta podlega za cały rok odpowiedniemu zmniejszeniu. Zmniejszenie to nie 
może być jednak wyższe od maksymalnej rocznej kwoty przewidzianej dla danego rodzaju 
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świadczenia (będącej sumą kwot maksymalnych zmniejszeń obowiązujących w kolejnych 
miesiącach rozliczanego roku).

Może się też okazać, że w wyniku rozliczenia przychodu w wariancie rocznym ubiegło
roczny przychód świadczeniobiorcy „zmieścił się” w niższym limicie zarobkowym. W ta
kim przypadku ZUS stwierdza, że świadczenie przysługuje w pełnej wysokości za cały 
rozliczany rok. 

Dokonując natomiast rozliczenia przychodu świadczeniobiorcy w wariancie miesięcznym, 
ZUS porównuje kwoty wynagrodzeń uzyskanych przez niego w poszczególnych miesiącach 
minionego roku kalendarzowego z granicznymi kwotami przychodu obowiązującymi w kolej
nych miesiącach tego roku. W przypadku gdy przychód emeryta lub rencisty w danym mie
siącu przekroczył wyższą miesięczną kwotę graniczną, ZUS stwierdza, że świadczenie pod
lega za ten miesiąc zawieszeniu. Jeśli zarobki świadczeniobiorcy nie przekroczyły tego limitu, 
ale okazały się wyższe od niższej miesięcznej kwoty granicznej, emerytura lub renta podle
ga za ten miesiąc odpowiedniemu zmniejszeniu (nie więcej jednak niż o maksymalną kwotę 
przewidzianą dla danego rodzaju świadczenia). Gdy przychód osoby uprawnionej osiągnięty 
w danym miesiącu nie przekroczył niższej miesięcznej kwoty granicznej, ZUS stwierdza, że 
emerytura lub renta przysługuje za ten miesiąc w pełnej wysokości. 

Należy zaznaczyć, że rozliczenie w stosunku miesięcznym jest możliwe tylko wtedy, gdy 
w zaświadczeniu (oświadczeniu) został wykazany przychód ubezpieczonego w poszcze
gólnych miesiącach rozliczanego roku. Jeśli dostarczony dokument nie zawiera takich in
formacji, ZUS dokonuje rozliczenia w wariancie rocznym. Jednocześnie w decyzji rozlicza
jącej ZUS informuje świadczeniobiorcę, że jeśli do dnia uprawomocnienia się tej decyzji 
(tj. w ciągu miesiąca od jej doręczenia) dostarczy on zaświadczenie potwierdzające przy
chód „w rozbiciu” na kolejne miesiące roku, to sprawdzi, czy rozliczenie miesięczne będzie 
dla niego korzystniejsze.

Skutki	rozliczenia	przychodu	
W wyniku rozliczenia przychodu może się okazać, że emeryt lub rencista zostanie zobowią

zany do zwrotu określonej kwoty świadczenia albo to ZUS będzie musiał mu wypłacić okre
ślone wyrównanie. Wszystko zależy od tego, jak wysokie zarobki świadczeniobiorca osiąg
nął w minionym roku kalendarzowym lub w jego poszczególnych miesiącach (w zależności 
od formy rozliczenia), a także od tego, czy i w jakiej wysokości pobierał emeryturę lub rentę.

W przypadku gdy w całym ubiegłym roku kalendarzowym (określonych miesiącach tego 
roku) emerytura lub renta była wypłacana w pełnej wysokości bądź zmniejszana o określoną 
kwotę, a po rozliczeniu okazuje się, że powinna być bardziej zmniejszona lub nawet zawie
szona, świadczeniobiorca musi zwrócić odpowiednią nadwyżkę do ZUS.

Jeśli natomiast w całym roku lub w określonych jego miesiącach świadczenie było zawie
szone, a w wyniku rozliczenia okazuje się, że powinno być wypłacane w pełnej lub zmniejszo
nej wysokości, a także gdy w wyniku tego rozliczenia okazuje się, że świadczenie powinno 
być wypłacane w wyższej kwocie, niż miało to miejsce w trakcie rozliczanego roku, to ZUS 
będzie zobowiązany do wyrównania określonej kwoty emerytury lub renty za poprzedni rok 
kalendarzowy.
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Możliwa jest też trzecia sytuacja, która może wystąpić w wyniku rozliczenia przychodu świad
czeniobiorcy. Jeśli bowiem kwota wypłaconej w trakcie roku emerytury lub renty jest równa kwo
cie świadczenia, która (w wyniku rozliczenia) należała się świadczeniobiorcy, ZUS potwierdza je
dynie prawidłowość wypłaty świadczenia dokonywanej w trakcie roku. 

dobrowolna	wpłata	na	FUS	lub	na	FEP
Jeśli przychód emeryta lub rencisty w całym rozliczanym roku lub w określonych jego 

miesiącach przekroczył wyższą kwotę graniczną (odpowiednio miesięczną lub roczną), ale 
kwota tego przekroczenia okazała się niższa niż kwota nienależnie pobranych świadczeń za 
dany miesiąc lub rok, ZUS informuje go o możliwości dokonania dobrowolnej wpłaty na konto 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wpłata ta jest równa różnicy między kwotą osiągnię
tego przychodu a wyższą kwotą graniczną (odpowiednio miesięczną lub roczną), pomniej
szonej o zaliczkę na podatek dochodowy. 

W zamian za dokonanie dobrowolnej wpłaty na FUS świadczeniobiorca unika zawiesze
nia emerytury lub renty za dany rok lub miesiąc. ZUS przyjmuje wówczas, że za okres, za 
który wpłata została dokonana, przychód świadczeniobiorcy był równy wyższej kwocie gra
nicznej, a emerytura lub renta podlega za ten okres jedynie maksymalnemu zmniejszeniu. 

Dokonanie dobrowolnej wpłaty na FUS jest szczególnie korzystne dla tych emerytów 
i rencistów, których miesięczny lub roczny przychód niewiele przekroczył wyższą kwotę 
graniczną (odpowiednio miesięczną lub roczną), a także dla osób uprawnionych do wyso
kich świadczeń.

Należy podkreślić, że możliwość dokonania dobrowolnej wpłaty mają również osoby 
uprawnione do emerytury pomostowej. Zasady dokonania tej wpłaty są analogiczne jak dla 
osób uprawnionych do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tą różnicą, że 
wpłata następuje w tym przypadku na Fundusz Emerytur Pomostowych.

PrZykład
Marian M. ma obecnie ponad 63 lata i od grudnia 2014 r. jest uprawniony do wcześ
niejszej emerytury. Świadczenie to po waloryzacji od 1 marca 2015 r. wynosiło 
2450,45 zł. Od 1 stycznia 2015 r. emeryt ponownie zatrudnił się w ramach stosun
ku pracy (na 3/4 etatu). Przychód uzyskiwany w kolejnych miesiącach pierwszego 
półrocza 2015 r. (4800 zł) przekraczał wyłącznie niższy próg zarobkowy. W związku 
ze zwiększeniem wymiaru czasu pracy od 1 lipca 2015 r. w kolejnych miesiącach 
zarobki emeryta wynosiły po 5500 zł. Do rozliczenia przychodu za 2015 r. korzyst
niejszy dla emeryta okazał się wariant miesięczny. W wyniku jego zastosowania 
emerytura powinna zostać zawieszona wyłącznie za okres od lipca do grudnia 
2015 r. Jednocześnie ZUS poinformował świadczeniobiorcę o możliwości dokona
nia dobrowolnej wpłaty na FUS w kwocie przekroczenia wyższej kwoty granicznej 
obowiązującej w tych miesiącach (wynoszącej łącznie 2359 zł minus zaliczka na 
podatek dochodowy). Dokonanie tej wpłaty było dla emeryta korzystne. W takim 
przypadku ZUS stwierdził bowiem, że za okres od lipca do grudnia 2015 r. emerytura 
powinna podlegać zmniejszeniu o maksymalną kwotę przewidzianą dla emerytury, 
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tj. o 561,70 zł miesięcznie (łącznie o 3370,20 zł). Pozwoli to uniknąć zawieszenia 
świadczenia na kwotę 14 702,70 zł (2450,45 zł x 6).

POdStaWa	PraWNa:
■● art. 64 ust. 3, art. 103–105 oraz art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 887 

■● art. 17 oraz art. 35–39 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 965; 
ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 615

■● art. 9 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – Dz.U. Nr 97, poz. 800; 
ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637

■● art. 10 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 982; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1682

■● art. 6, art. 8–9, art. 11–14, art. 18–18a, art. 36–36a, art. 41–44, art. 47 oraz art. 47a ustawy z 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

■● art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
– j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793

■● § 1 oraz załączniki nr 1, 3, 5 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. 
w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych 
raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozlicze
niowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. z 2016 r., poz. 222

■● § 1–9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad za
wieszania lub zmniejszania emerytury i renty – Dz.U. Nr 58, poz. 290; ost.zm. Dz.U. z 1997 r. Nr 47, poz. 310

■● § 1–2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2236; 
ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1381

■● komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 sierpnia 2016 r. sprawie kwot przychodu odpowia
dających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. stosowanych 
przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent – M.P. z 2016 r., poz. 805

■● komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpo
wiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emery
talnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej – M.P. z 2016 r., poz. 804

Maria	Gałecka – prawnik, ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
17775b7e-7cd7-49f5-b101-9600890920dc
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