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INFORMACJA  PRASOWA 

ZAKŁADU  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

Pobierasz świadczenie przedemerytalne? Rozlicz się z ZUS-em! 
 
Jeszcze tylko kilkanaście dni pozostało osobom pracującym i jednocześnie pobierającym 
zasiłek lub świadczenie przedemerytalne na rozliczenie się ze swoich przychodów z ZUS. 
Osiągany przez świadczeniobiorcę przychód może bowiem wpłynąć na zmniejszenie lub 
zawieszenie świadczenia. 
 
Do końca maja każdego roku osoby pobierające zasiłki lub świadczenia przedemerytalne oraz 
ich pracodawcy powinni powiadomić ZUS o osiąganych w danym roku rozliczeniowym 
przychodach z tytułu pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. 
umowy o pracę, zlecenia, czy działalności gospodarczej. 
 
Obowiązek ten dotyczy tych świadczeniobiorców, którzy w danym okresie rozliczeniowym 
osiągali przychody z tytułu działalności zarobkowej. Okres rozliczeniowy liczymy od 1 marca do 
końca lutego roku następnego. 
 
Roczne rozliczenie stanowi bilans tego, w jakiej wysokości świadczenie/zasiłek przedemerytalny 
był wypłacony, a w jakiej, z uwagi na osiągany przychód, faktycznie przysługiwał. Osiągany przez 
świadczeniobiorcę przychód może bowiem wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie 
świadczenia.  
  
Świadczenia i zasiłki przedemerytalne podlegają rozliczeniu rocznemu lub miesięcznemu, w 
zależności od tego, co jest dla danej osoby korzystniejsze. Oznacza to zatem, że dokonując 
rozliczenia świadczenia, ZUS wybierze korzystniejszy dla nas  wariant. 
 
Dla okresu rozliczeniowego 2016/2017 roczna dopuszczalna kwota przychodu wynosi  
– 11 700,00 zł., a roczna graniczna kwota przychodu – 32 758,80 zł. Świadczenie/zasiłek 
przedemerytalny ulega zmniejszeniu, gdy przychód uzyskany przez daną osobę przekroczył 
dopuszczalną kwotę przychodu. Dopuszczalna kwota przychodu to 25 procent  przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. W każdym miesiącu roku rozliczeniowego obowiązuje w tej 
samej wysokości. Stosuje się ją przy zmniejszaniu świadczeń przedemerytalnych w trakcie roku 
rozliczeniowego. W roku rozliczeniowym 2016/2017 kwota ta wynosiła 975,00 zł. Dla roku 
rozliczeniowego 2017/2018 dopuszczalna kwota przychodu wynosi 1011,80 zł. 
 
Prawo do świadczenia ulega natomiast zawieszeniu jeżeli przychód osiągany przez daną osobę 
przekracza graniczną kwotę przychodu, stanowiącą 70 procent przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. W roku rozliczeniowym 2016/2017 kwota ta wynosiła - 2 729,90 zł. Dla roku 
rozliczeniowego 2017/2018 graniczna kwota przychodu wynosi 2 833,10 zł. 
 
W roku rozliczeniowym 2017/2018 roczna graniczna kwota przychodu wynosi 33 997,20 zł, 
natomiast roczna dopuszczalna kwota przychodu to 12 141,60 zł.  
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