
Szanowni Państwo!
Jak co roku przesyłamy informację o stanie Państwa konta w ZUS. Warto ją uważnie 
przeczytać. Na koncie zapisujemy m.in. składki na ubezpieczenie emerytalne, kapitał 
początkowy oraz środki zgromadzone na subkoncie, na podstawie których wyliczymy 
Państwa emeryturę. Dzięki tej informacji sprawdzą Państwo, czy na koncie są składki od 
wszystkich umów o pracę, zlecenia itp.

Ubezpieczenia społeczne dają ochronę, m.in. gdy jesteśmy chorzy, mieliśmy wypadek albo gdy 
z innego powodu nie możemy pracować. Składki, które płacimy na ubezpieczenia społeczne, 
gwarantują, że w trudnych sytuacjach możemy liczyć na pomoc w postaci wypłaty: zasiłku 
chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego czy renty z tytułu niezdolności 
do pracy. Nasze ubezpieczenie to także zabezpieczenie dla naszych rodzin na wypadek naszej 
śmierci – najbliżsi mogą wtedy otrzymać rentę rodzinną.

Stan swojego konta emerytalnego mogą Państwo na bieżąco śledzić na Platf ormie Usług 
Elektronicznych (PUE ZUS) – pod adresem www.zus.pl. Dlatego zachęcam do tego, aby 
założyć swój profi l na tej Platf ormie i regularnie sprawdzać, czy odprowadzane są za Państwa 
składki. 

Wypłatę emerytur gwarantuje państwo. Od momentu powołania, czyli od 1934 r., ZUS jako 
państwowa jednostka organizacyjna wypłaca emerytury i pozostałe świadczenia. Przez 
ponad 80 lat wypłacił biliony złotych na emerytury, renty i zasiłki.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub pytania na temat informacji o stanie Państwa konta, służymy 
pomocą. Wystarczy przyjść do naszej placówki, zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej 
ZUS (nr tel. 22 560 16 00) albo odwiedzić naszą stronę internetową www.zus.pl.

 prof. Gertruda Uścińska

 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Przeczytaj, zanim odłożysz ten list –
to ważne dla Twojej przyszłości!



Twoją emeryturę wyliczymy na podstawie kwot na Twoim koncie 
w ZUS, które dla Ciebie prowadzimy. Jeśli masz również subkonto, to 
wyliczymy ją z sumy konta i subkonta. 

 I. Twoje konto
Tutaj pokazujemy Ci łączną kwotę na Twoim koncie. Składają się na 
nią kwoty po waloryzacjach: kapitału początkowego i składek na 
ubezpieczenie emerytalne za okres od 1999 r. do 2016 r. Doliczamy
również składki za 2017 r., ale jeszcze bez waloryzacji. 
Kapitał początkowy: kwota, jaką zebrałeś przed 1999 r. Jeśli wtedy pracowa-
łeś, a nie ma tu tej kwoty, to jak najszybciej złóż do nas wniosek o naliczenie 
kapitału początkowego.
Waloryzacja: zwiększona przez nas wartość Twoich składek i kapitału począt-
kowego w zależności od inflacji i wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

 II. Twoje subkonto
Prowadzimy dla Ciebie także specjalne konto zwane subkontem. Masz 
je, jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE), 
albo jeśli rozpocząłeś pracę po 31 stycznia 2014 r. i nie zawarłeś umo-
wy z OFE. 
Tutaj pokazujemy Ci kwotę na Twoim subkoncie. Składają się na
nią m.in.:
q składki wpłacone i odsetki za zwłokę, które zapłacił Twój praco-

dawca, 
q środki, które przekazał Twój otwarty fundusz emerytalny (OFE), 
q kwoty uzyskane w wyniku wszystkich waloryzacji. 
Kwoty na subkoncie są dziedziczone tak samo jak te z OFE.
Waloryzacja subkonta: zwiększona przez nas wartość Twojego subkonta
w zależności od tempa rozwoju polskiej gospodarki (wzrostu PKB).

 III. Suma na Twoim koncie i subkoncie
Jeśli masz subkonto, dodajemy Twoje składki z konta i subkonta.

 IV. Składki należne i wpłacone (bez waloryzacji)
Tutaj pokazujemy Ci kwoty Twoich składek należnych i wpłaconych 
na subkonto i OFE. 
Składki należne: obliczyliśmy je na podstawie dokumentów, które Twój praco-
dawca przekazał do nas. Jeśli kwoty składek wpłaconych na subkonto i odpro-
wadzonych do OFE różnią się od tych należnych, to znaczy, że Twój pracodawca 
nie wpłacił jeszcze składek na ubezpieczenie emerytalne.

 V. Hipotetyczna (prognozowana) wysokość
  Twojej emerytury
Jeśli ukończyłeś co najmniej 35 lat do końca 2017 r., to pokazujemy Ci 
prognozowaną wysokość przyszłej emerytury po osiągnięciu wieku 
emerytalnego. 
Na podstawie kwot na Twoim koncie obliczyliśmy hipotetyczną wy-
sokość emerytury w dwóch wariantach:
Wariant  I do kwot na koncie dodaliśmy składki, jakie mógłbyś

zebrać, gdybyś od 2018 r. do ukończenia wieku 
emerytalnego pracował i był ubezpieczony w ZUS. 
Te przyszłe składki oszacowaliśmy na podstawie Twoich 
dotychczasowych składek.

Wariant  II oszacowaliśmy wysokość Twojej hipotetycznej emery-
tury, gdybyś po 2017 r. przestał pracować i na Twoje 
konto, które dla Ciebie prowadzimy, nie wpływałyby 
już żadne składki.

Kolejne dwa warianty to wysokość hipotetycznej emerytury 
na podstawie sumy na Twoim koncie i subkoncie:
Wariant  III do sumy z konta i subkonta doliczyliśmy składki, ja-

kie mógłbyś zebrać na prowadzonym przez nas koncie 
i subkoncie, gdybyś od 2018 r. do ukończenia wieku 
emerytalnego pracował i był ubezpieczony. Te przyszłe 
składki oszacowaliśmy na podstawie Twoich dotychcza-
sowych składek.

Wariant  IV oszacowaliśmy wysokość Twojej hipotetycznej eme-
rytury, gdybyś po 2017 r. przestał pracować i na Two-
je konto i subkonto, które dla Ciebie prowadzimy, nie 
wpływałyby już żadne składki.

Czego dowiesz się z informacji o stanie konta w ZUS
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