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Świadczenie honorowe dla stulatków
Najstarsza osoba w kraju, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie honorowe
z tytułu  ukończenia  100  lat  mieszka  w naszym województwie  i  ma 112 lat!  W sumie  śląskie
oddziały  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  wypłacają  184  osobom  świadczenie  honorowe.  
Od  1 marca świadczenie honorowe wynosi 4 003,88 zł brutto, tyle co aktualna kwota bazowa.  Jest
ono dożywotnie i wypłacane co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych
urodzin. Dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. 
W całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 1,9 tys. świadczeń honorowych z tytułu
ukończenia 100 lat (dane na grudzień 2018 r.). Wśród 100-latków pobierających świadczenie w ZUS
zdecydowanie  przeważają  kobiety  –  stanowią  85%  populacji.  Najstarsza  osoba  pobierająca
świadczenie dla 100-latka mieszka w województwie śląskim, a świadczenie wypłaca jej zabrzański
Oddział  ZUS.  W grudniu  2018 r.  miała  ona ukończone 112 lat.  Najstarszy  mężczyzna  natomiast
mieszkał w województwie dolnośląskim i w grudniu 2018 r. miał ukończone 111 lat.  
– Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby
dostać  dodatkowo  świadczenie  honorowe.  W  ich  przypadku  Zakład  sam  załatwia  formalności.
Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mogą
otrzymać  świadczenie  honorowe,  ale  muszą  w  tym  celu  złożyć  wniosek  w  ZUS  i  przedstawić
dokument  potwierdzający  datę  urodzenia  –  wyjaśnia  Beata  Kopczyńska,  regionalny  rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego. 
W naszym województwie najwięcej stulatków, którym ZUS wypłaca świadczenie honorowe, mieszka
na terenie obsługiwanym przez oddział ZUS w Bielsku-Białej, łącznie 38 osobom. Najstarszą osobą
jest mieszkanka Cieszyna, która obchodziła już 106 urodziny.
Oddział ZUS w Chorzowie wypłaca 27 osobom świadczenie honorowe, w tym pięciu mężczyznom.
Najstarszą osobą, która pobiera to świadczenie z ZUS, jest 107-letnia mieszkanka Katowic.  
Częstochowski  ZUS wypłaca  świadczenia  honorowe  24  kobietom  i  4  mężczyznom.  Najstarszy
stulatek to mężczyzna, który ma ukończone 105 lat i mieszka w  Częstochowie. Z terenu działalności
oddziału ZUS w Rybniku świadczenie honorowe z ZUS pobiera 26 osób. Najstarsza kobieta urodziła
się w 1913 roku i zamieszkuje powiat rybnicki. 
Sosnowiecki  ZUS wypłaca 34 osobom świadczenie honorowe, w tym dwóm mężczyznom. Tort  
z  największą  liczbą  świeczek,  bo  108,  zagościł  u  mieszkanki  Dąbrowy  Górniczej.  Ale  to  w
zabrzańskim oddziale ZUS jest wypłacane świadczenie honorowe dla najstarszej klientki ZUS, która
ma za sobą ukończone 112 urodziny. W sumie zabrzański ZUS wypłaca świadczenie honorowe 31
osobom, w tym 5 mężczyznom. Wszystkim stulatkom życzymy dużo zdrowia i kolejnych stu lat. 
W kraju  najwięcej  świadczeń honorowych z  tytułu  ukończenia  100 lat  wypłacały  Oddziały  ZUS  
w Gdańsku (108) i w Warszawie I (106), najmniej natomiast – Oddziały ZUS w Legnicy (15) i Pile (16).

Zgodnie z prognozami długoterminowymi zapowiada się, że liczba osób w wieku 100 lat i więcej
będzie rosła. W 2040 r. będzie ich 20,4 tys., w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – już 124,2 tys.
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