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Magazyn informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Preferencyjne składki

Nowi przedsiębiorcy mogą opłacać niższe 
składki na ubezpieczenia społeczne. 
Preferencyjne stawki obowiązują przez 
pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej.

 czytaj na str. 2

Najważniejsze obowiązki 
przedsiębiorców wobec ZUS 

Opłacanie składek, obowiązujące terminy 
przekazywania dokumentów rozliczeniowych 
oraz konsekwencje w przypadku opóźnień 
w rozliczeniach z ZUS to podstawowe informacje 
dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 
 czytaj na str. 2

PUE – e-usługi w zasięgu ręki
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) jest 
narzędziem ułatwiającym klientom ZUS, 
w tym także przedsiębiorcom, dostęp do usług 
świadczonych przez Zakład – 24 godziny 
na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 czytaj na str.  4

AKTUALNOŚCI

Nowe wysokości stóp procentowych 
składek na ubezpieczenie 
wypadkowe od 1 kwietnia tego roku
Nowe wysokości stóp procentowych wynikają ze zmian w przepisach. 
W przypadku 28 grup działalności nastąpiło obniżenie stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe, dla 8 grup nastąpił jej wzrost, 
natomiast 28 grup zachowało tę samą stopę procentową składki.

Korzystne zmiany dla płatników składek
Płatnik składek nie ma już obowiązku sprawdzania do 30 kwietnia 
prawidłowości danych wskazanych w imiennych raportach miesięcznych, 
przekazywanych za ubezpieczonych do ZUS za poprzedni rok.  
To wynik nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Najniższa stopa procentowa skład-
ki wynosi obecnie 0,40%, nato- 
miast najwyższa – 3,60%. Naj- 
wyższa stopa procentowa zosta- 

ła ustalona dla grupy działalności – Górni- 
ctwo ropy naftowej i gazu ziemnego. Do 
31 marca 2015 r. najwyższa wartość stopy 
procentowej wynosiła 3,86% i obowiązy-
wała w grupie działalności – Wydobywanie 
węgla kamiennego i węgla brunatnego 
(lignitu). 

Oznacza to, że dla płatników składek zgła-
szających do ubezpieczenia wypadkowego 
nie więcej niż 9 ubezpieczonych, a także dla 
tych, którzy nie podlegają wpisowi do reje-
stru REGON (dla których obowiązująca war-
tość stopy procentowej składki jest ustalana 

Do końca ubiegłego roku, zgodnie 
z art. 41 ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych, płatnik skła-
dek musiał sprawdzić prawidłowość 

danych wykazanych w imiennych raportach 
miesięcznych przekazanych za ubezpieczo-
nych do ZUS za rok poprzedni. Miał na to czas 
do 30 kwietnia następnego roku kalendarzo-
wego.

Pierwszego stycznia 2015 r. weszła w życie 
ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności 

ryczałtowo jako 50% najwyższej stopy pro-
centowej ustalonej na dany rok składkowy 
dla grup działalności), od 1 kwietnia 2015 r. 
obowiązuje niższa stopa procentowa składki 
na to ubezpieczenie. Obecnie jest to wartość 
1,80% (zamiast 1,93%). 

Zmiany te mają również znaczenie dla 
płatników samodzielnie ustalających sto-
pę procentową składki na podstawie grupy 
działalności, do której dany płatnik należy. 
Dotyczą więc tych płatników, którzy zgłaszają 
do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 
10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku prze-
kazania informacji ZUS IWA za 3 ostatnie lata 
kalendarzowe. 

 czytaj dalej na str. 3 

gospodarczej, której przepisy wprowadziły 
zmiany m.in. do ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych. 

W związku z tym od 1 stycznia tego roku 
obowiązek, o którym mowa, został zniesiony. 
Uznano go za nadmiarowe wymaganie wobec 
płatników składek, którzy powinni na bieżąco 
korygować nieprawidłowości i stwierdzone 
błędy w dokumentach ubezpieczeniowych 
przekazanych do ZUS bądź też składać korekty 
na wezwanie Zakładu.

Bezpłatne 
szkolenia dla 
przedsiębiorców
ZUS proponuje przedsiębiorcom 
szeroki wachlarz bezpłatnych 
szkoleń. Odbywają się one na 
terenie całego kraju. Pełna 
oferta szkoleniowa dostępna 
jest na stronie internetowej 
www.zus.pl.  

Przedsiębiorcy i osoby zamierza-
jące otworzyć własny biznes do-
wiedzą się na szkoleniach, jakie 
mają prawa i obowiązki wyni-

kające z przepisów o ubezpieczeniach 
społecznych. Poznają również zasady 
składania dokumentacji ubezpieczenio-
wej i rozliczeniowej. Eksperci Zakładu 
wyjaśnią także, jakie zasady obowiązują 
w przypadku zbiegu różnych tytułów 
ubezpieczenia. Osoby, które startują 
z własną działalnością, zdobędą infor-
macje o możliwości opłacania preferen-
cyjnych składek. Dla wszystkich przed-
siębiorców – nowych i tych, którzy już 
działają na rynku, prowadzone są zajęcia 
z obsługi programu Płatnik oraz aplikacji 
ePłatnik.

W najbliższym czasie odbędą się szko-
lenia z zakresu:

 •  obsługi programu Płatnik w ramach 
wdrożenia Interaktywnego Płatnika 
Plus (IPP), 

 •  ustalania prawa do świadczeń w razie 
choroby i macierzyństwa z ubezpie-
czenia chorobowego (w tym również 
kontroli prawidłowości i wykorzysty-
wania świadczeń), 

 •  wypełniania i korygowania dokumen-
tów ubezpieczeniowych (zgłoszenio-
wych i rozliczeniowych) oraz zasad 
przekazywania ich do ZUS. 
Szczegółowe informacje dotyczące 

szkoleń dostępne są na stronie www.zus.pl 
w zakładce „Kalendarium”.
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Podleganie 
ubezpieczeniu 
społecznemu 
rolników w okresie 
prowadzenia 
pozarolniczej 
działalności 
gospodarczej
Osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność gospodarczą 
podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom: emerytalnemu, 
rentowym i wypadkowemu od 
dnia rozpoczęcia tej działalności 
do dnia jej zaprzestania, 
z wyłączeniem okresu, na 
który działalność ta została 
zawieszona na podstawie 
przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej. 

Obowiązek ubezpieczeń spo-
łecznych z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności go-
spodarczej w ZUS może być 

wyłączony w przypadku, gdy dana oso-
ba spełni warunki określone w ustawie 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. 

Jeżeli rolnik lub domownik, który 
podlegał społecznemu ubezpieczeniu 
rolników nieprzerwanie przez co naj-
mniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie 
pozarolniczej działalności gospodarczej 
lub współpracę przy jej prowadzeniu, to 
w okresie prowadzenia tejże działalności 
nadal podlega temu ubezpieczeniu, o ile 
spełni szczegółowe warunki opisane w ar-
tykule 5a wspomnianej ustawy.

Kiedy rolnik zawiesi wykonywanie 
pozarolniczej działalności gospodarczej 
w celu objęcia ubezpieczeniem spo-
łecznym rolników w pełnym zakresie, 
musi łącznie spełniać warunki określone 
w art. 6 pkt. 1 oraz art. 7, art. 16 ust. 1 
i art. 38 wymienionej ustawy. 

BIEŻĄCE  WYJAŚNIENIA

Preferencyjne składki  
na ubezpieczenia społeczne
Nowi przedsiębiorcy mogą opłacać niższe składki przez pierwsze 
24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności. Miesięczną podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne stanowi dla nich zadeklarowana 
indywidualnie kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. 

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne na- 
licza się natomiast w wysokości 9% od 
podstawy wymiaru. Podstawa ta jest 
równa zadeklarowanej kwocie, nie niż-

szej jednak niż 75% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw w IV kwartale poprzedniego roku, 
włącznie z wypłatami z zysku.

Składki na Fundusz Pracy oblicza się 
i opłaca od podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeśli 
podstawa ta wynosi w przeliczeniu miesięcz-
nym co najmniej minimalne wynagrodzenie 
za pracę. Oznacza to, że osoby rozpoczyna-
jące daną działalność, dla których stanowi 
ona jedyny tytuł do ubezpieczeń, deklaru-
jące podstawę wymiaru składek w wysoko-
ści 30% minimalnego wynagrodzenia, nie 
opłacają składki na Fundusz Pracy, ponie-
waż podstawa wymiaru na ubezpieczenia 
społeczne jest niższa od minimalnego wy-
nagrodzenia. 

Należy pamiętać o tym, że preferencyjne 
zasady opłacania składek nie dotyczą osób, 
które:

KĄCIK  NOWEGO  PRZEDSIĘBIORCY

Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS  
– przekazywanie dokumentów rozliczeniowych
Obowiązujące terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych oraz opłacania składek to podstawowe informacje 
dla płatników składek. 

Płatnik składek ma obowiązek przesyłania w wy-
znaczonym terminie dokumentów rozliczenio-
wych. Są to: deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA, 
jeżeli opłaca składki tylko na własne ubezpiecze-
nia, albo deklaracja rozliczeniowa wraz z imien-
nymi raportami miesięcznymi (odpowiednio 

 • do 10 dnia następnego miesiąca – jeśli 
opłaca składki wyłącznie za siebie,

 • do 15 dnia następnego miesiąca – w przy-
padku opłacania składek za siebie oraz za 
osobę współpracującą lub za zatrudnionych 
pracowników czy zleceniobiorców.

ROZLICZENIA  Z  ZUS

Rodzaj ubezpieczenia Podstawa wymiaru 
składki na 2015 r.

Stopa proc. 
składki

Wysokość  
składki

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie emerytalne

525,00 zł

19,52% 102,48 zł

Ubezpieczenie rentowe 8,00% 42,00 zł

Ubezpieczenie chorobowe 2,45% 12,86 zł

Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%* 9,45 zł

Łączna kwota do zapłaty na FUS – 166,79 zł

Ubezpieczenie zdrowotne 3104,57 zł 9,00% 279,41 zł

* Wysokość stopy procentowej obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

 • w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzo-
wych przed dniem rozpoczęcia działalności 
gospodarczej prowadziły już pozarolniczą 
działalność,

 • w ramach własnej działalności gospodarczej 
będą świadczyć usługi na rzecz byłego praco-
dawcy, jeśli były zatrudnione u niego na pod-
stawie umowy o pracę w tym samym roku, 
w którym zakładają działalność (lub w po-
przednim roku), i jako przedsiębiorcy będą 
wykonywać taką samą pracę jak na etacie. 
Z niższych składek ZUS nie mogą skorzy-

stać również osoby współpracujące z osobami 
prowadzącymi działalność gospodarczą.

Warto pamiętać, że jeśli z jakiegoś powodu 
działalność zostanie zawieszona, nie przerywa 
to biegu okresu ulgowych stawek ZUS.

Decyzję o chęci skorzystania z preferen-
cyjnych warunków opłacania składek należy 
podjąć od razu przy pierwszym zgłoszeniu do 
ubezpieczeń. Na dokumencie ZUS ZUA (lub 
ZUS ZZA) trzeba wskazać kod tytułu ubezpie-
czenia: 0570xx.

Aktualne wysokości składek dostępne są na 
stronie internetowej www.zus.pl.

ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA), jeżeli opłaca 
składki także za innych ubezpieczonych. Płatnik 
przesyła dokumenty i opłaca składki w terminie:

 • do 5 dnia następnego miesiąca – jeżeli jest 
jednostką budżetową lub samorządowym 
zakładem budżetowym,
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Fikcyjne oszczędności
Wielu przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy rozpoczynają prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej, zastanawia się, jak obniżyć koszty 
funkcjonowania firmy. To zrozumiałe, że starają się racjonalizować wydatki. 
Ale nie na wszystkim powinno się oszczędzać.

W internecie można znaleźć coraz 
więcej firm oferujących „opty-
malizację składek ZUS” lub „ob-
niżenie kosztów działalności”. 

Proponują one najczęściej pomoc w przenie-
sieniu działalności gospodarczej do innego 
kraju Unii Europejskiej, a w konsekwencji 
– korzystanie z tamtejszego systemu ubezpie-
czeniowego zamiast polskiego. 

Żaden z przedsiębiorców zamykających 
działalność gospodarczą w Polsce lub przeno-
szących ją do innego kraju nie musi tłumaczyć 
się ze swojej decyzji. Trzeba jednak pamiętać, 
że każda firma może zostać skontrolowana  
– zarówno przez ZUS, jak i przez zagraniczną 
instytucję ubezpieczeniową. Jeśli kontrola wy-
każe fikcyjne przeniesienie działalności jedynie 
w celu uzyskania korzyści wynikających z niż-
szych stawek ubezpieczeniowych, konsekwen-
cje mogą być bardzo dotkliwe. Konieczne może 
okazać się zapłacenie składek wraz z odsetkami 
za cały okres, w którym działalność faktycznie 
była prowadzona w kraju. 

OKIEM  EKSPERTA
©
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procentowych 
składek  
na ubezpieczenie 
wypadkowe  
od 1 kwietnia 
tego roku
 ciąg dalszy ze str. 1

Ustalanie liczby ubezpieczonych 
w celu wyznaczenia stopy procentowej 
składki na dany rok składkowy nastę-
puje:

 • przez podzielenie sumy ubezpieczo-
nych podlegających ubezpieczeniu 
wypadkowemu w ciągu poszczegól-
nych miesięcy poprzedniego roku ka-
lendarzowego przez liczbę miesięcy, 
w których płatnik składek był w po-
przednim roku kalendarzowym zgło-
szony w Zakładzie jako płatnik składek 
na ubezpieczenie wypadkowe co naj-
mniej 1 dzień,

 • na podstawie liczby ubezpieczonych 
podlegających zgłoszeniu do ubez-
pieczenia wypadkowego w miesiącu 
kalendarzowym, od którego płatnik 
składek został zgłoszony w Zakładzie 
– w przypadku płatnika składek zgło-
szonego w Zakładzie w okresie od 
1 stycznia danego roku do 31 marca 
następnego roku.
Grupę działalności właściwą dla da-

nego płatnika składek ustala się zgod-
nie z jego rodzajem działalności według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 
ujętego w rejestrze REGON:

 • w dniu 31 grudnia poprzedniego roku,
 • w dniu, od którego płatnik składek jest 
zgłoszony w Zakładzie – dla płatnika 
zgłaszanego w okresie od 1 stycznia 
danego roku do 31 marca następnego 
roku. 
Nowe przepisy rozporządzenia do-

tyczące zmian wysokości stóp procen-
towych składek na ubezpieczenie wy-
padkowe dla grup działalności w roku 
składkowym rozpoczynającym się od 
1 kwietnia 2015 r. opublikowane zostały 
w Dz.U. z 2015 r. poz. 379.

Wysokości stóp procentowych skła-
dek na ubezpieczenie wypadkowe ustalo- 
nych dla grup działalności określa za-
łącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 listopada 2002 r. w sprawie różni-
cowania stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie społeczne z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodo-
wych w zależności od zagrożeń zawo-
dowych i ich skutków (Dz.U. z 2013 r.  
poz. 878 z późn. zm.). 

Warto też zapamiętać, że osoby, które 
nie opłacają składek do polskiego Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, nie mają prawa 
do świadczeń z ZUS. Nie mogą zatem liczyć 
na zasiłek macierzyński, chorobowy czy też 
świadczenia wynikające z ubezpieczenia wy-
padkowego. Nie odkładają także środków na 
przyszłą emeryturę.

Tymczasem osoba rozpoczynająca prowa-
dzenie działalności gospodarczej w Polsce 
może liczyć na udogodnienia w postaci pre-
ferencyjnych składek. Przez 24 miesiące od 
dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej nie 
płaci składek na Fundusz Pracy, a składki na 
ubezpieczenia społeczne opłaca od 30 proc. 
minimalnego wynagrodzenia. 

Zasady dotyczące koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego w kra-
jach Unii Europejskiej znajdują się na stro-
nie internetowej www.zus.pl w zakładce 
„Baza wiedzy – Unia Europejska”. 

Jeżeli 5, 10 lub 15 dzień miesiąca przypada 
na sobotę, niedzielę lub święto, to za ostatni 
dzień terminu opłacania składek uważa się 
następny dzień po dniu lub dniach wolnych 
od pracy. 

Przykład: termin płatności składek za kwie-
cień 2015 r. przypada w niedzielę, 10 maja. 
W takim przypadku termin ten przesuwa się 
na poniedziałek, 11 maja 2015 r.

Zwolnienie z obowiązku przekazywania 
dokumentów rozliczeniowych

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, 
które opłacają składki wyłącznie za siebie lub  
za siebie i osoby współpracujące, są zwolnione 

z comiesięcznego składania dokumentów, o ile nic 
się nie zmieniło w stosunku do danych w ostatnio 
złożonym komplecie dokumentów. Zwolnienie to 
dotyczy również miesięcy, w których następuje 
zmiana wysokości minimalnej podstawy wymiaru 
składek (czyli stycznia każdego roku).

Ważne! Płatnik składek korzystający ze zwol-
nienia ze składania dokumentów rozliczenio-
wych ma obowiązek przekazać te dokumenty:

 • za wszystkie niepełne miesiące oraz za 
pierwszy pełen miesiąc po rozpoczęciu pro-
wadzenia działalności,

 • za wszystkie niepełne miesiące oraz za 
pierwszy pełen miesiąc po wznowieniu (za-
wieszeniu) działalności gospodarczej.

AKTUALNOŚCI
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E-USŁUGI

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) została uruchomiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 14 czerwca 
2012 r. Jest narzędziem ułatwiającym klientom ZUS, w tym także przedsiębiorcom, dostęp do usług świadczonych 
przez Zakład.

Platforma Usług Elektronicznych  
– e-usługi ZUS w zasięgu ręki

W skład Platformy Usług Elektro- 
nicznych ZUS wchodzą: por-
tal PUE, Centrum Obsługi 
Telefonicznej (infolinia), sa-

moobsługowe urządzenia informacyjno-
-usługowe, czyli tzw. zusomaty, oraz system 
kierowania ruchem klientów w terenowych 
jednostkach organizacyjnych ZUS. Portal 
PUE to jeden z najważniejszych elementów 
Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Za jego 
pośrednictwem klienci Zakładu mają dostęp 
do e-usług ZUS i mogą załatwić większość 
spraw związanych z ubezpieczeniami spo-
łecznymi przez internet. 

Aby założyć konto na PUE
Osobisty profil na portalu PUE można 

utworzyć, rejestrując się na stronie pue.zus.pl. 
Podczas rejestracji klient otrzymuje login i wy-
biera hasło do własnego profilu. 

Dla bezpieczeństwa danych znajdują-
cych się w systemie klient musi koniecznie 
potwierdzić swoją tożsamość (uwierzytel-
nić założony profil). Dopiero wówczas, po 

zweryfikowaniu tożsamości klienta, profil na 
PUE zostaje aktywowany. Klienci, którzy po-
siadają profil zaufany ePUAP lub certyfikat 
kwalifikowany (podpis elektroniczny), mogą 
potwierdzić swoją tożsamość (uwierzytel-
nić profil) już podczas rejestracji na portalu 
pue.zus.pl. Pozostali muszą w tym celu udać 
się do jednostki ZUS. 

Dla biznesu
Klienci, którzy potwierdzili swoją tożsa-

mość, mogą skorzystać na portalu PUE z usług 
dostępnych dla ubezpieczonego, płatnika 
i świadczeniobiorcy.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się założyć 
profil na portalu PUE, będą mogli m.in.:

 • przeglądać informacje zgromadzone na 
swoim koncie w ZUS, 

 • składać wnioski, zadawać pytania i otrzy-
mywać odpowiedzi z ZUS, 

 • zarezerwować wizytę w wybranej placów-
ce ZUS,

 • korzystać z aplikacji ePłatnik, czyli apli-
kacji powiązanej z profilem płatnika na 

Minimalna wysokość składek od kwietnia do grudnia 2015 r. 
(ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe* 
i chorobowe):

1. przy 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia 166,79 zł
2. przy 60% prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego 754,67 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne  
(dot. pkt 1 i 2) 279,41 zł

Składka na Fundusz Pracy** (dot. pkt 2) 58,20 zł

* Stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe – od 0,40% do 3,60% 
podstawy wymiaru.

** Szczegółowe wyjaśnienia dot. obowiązku opłacania składek na Fundusz 
Pracy na www.zus.pl.

Składki

Dane podstawowe

Terminy

Terminy opłacania składek za kwiecień 2015 r.

5 maja 2015 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady  
  budżetowe
11 maja 2015 r. – osoby opłacające składki wyłącznie za siebie
15 maja 2015 r. – pozostali płatnicy
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TERMINY  I  SKŁADKI

portalu PUE, stworzonej dla małych i śred-
nich przedsiębiorców rozliczających składki 
za maksymalnie 100 ubezpieczonych.
Dzięki ePłatnikowi przedsiębiorcy mogą 

przez portal PUE m.in.: 
 • zgłosić osoby do ubezpieczeń, 
 • rozliczyć składki, 
 • wypełnić i przekazać dokumenty ubezpie-
czeniowe. 
Aplikacja pozwala na podpisywanie doku-

mentów nie tylko za pomocą podpisu kwali-
fikowanego, ale również za pomocą profilu 
zaufanego ePUAP. 

Uprawnienia do profilu PUE i obsługi apli-
kacji ePłatnik można nadać innej osobie fizycz-
nej, np. pracownikowi biura rachunkowego. 
Wystarczy przekazać do ZUS stosowne peł-
nomocnictwo.

Usługi ogólnodostępne na PUE ZUS to: 
„Wirtualny doradca”, „Wirtualny inspektorat”, 
„Zadaj pytanie ZUS” oraz czat z konsultantem 
COT. Więcej o poszczególnych usługach dostęp-
nych na PUE będzie można przeczytać w kolej-
nych numerach magazynu.

Centrum  Obsługi  Telefonicznej  (COT): 
(pon.–pt., godz. 700–1800)

22 560 16 00 – z telefonów komórkowych  
  oraz stacjonarnych z Polski i zagranicy 

ADRESY  INTERNETOWE:

www.zus.pl Baza wiedzy o ubezpieczeniach społecznych
pue.zus.pl Platforma Usług Elektronicznych
mojaskladka.zus.pl Poradnik dla osób zainteresowanych 
 stanem swojego konta  emerytalnego
mojaemerytura.zus.pl Kalkulator emerytalny
www.zus.pl/ue Projekty unijne realizowane w ZUS

Minimalne wynagrodzenie za pracę:
— w 2015 r. 1750,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie za pracę:

— w IV kwartale 2014 r. 3942,67 zł
— w III kwartale 2014 r. 3781,14 zł
— w II kwartale 2014 r. 3739,97 zł

Prognozowane przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w 2015 r. 3959,00 zł


