
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 338) 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU 

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) 

 

Art. 3. 

Świadczenia określone w ustawie obejmują: 

[1)   emeryturę, w tym emeryturę częściową;] 

<1) emeryturę;> 

2)   rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową; 

3)   rentę rodzinną; 

4)   dodatek pielęgnacyjny; 

5)   dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej; 

6)   zasiłek pogrzebowy. 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   emeryt - osobę mającą ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej;] 

<1) emeryt – osobę mającą ustalone prawo do emerytury;> 

2)   (uchylony); 

2a)  okresowa emerytura kapitałowa - emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 

2008 r. o emeryturach kapitałowych; 

3)   Fundusz - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

4)   konto ubezpieczonego - konto ubezpieczonego, na którym ewidencjonuje się informacje o 

zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek 
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podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i 

zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z 

późn. zm.), prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej 

"Zakładem"; 

4a)  kwota rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 

roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku 

kalendarzowym, określoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

5)   okres ubezpieczenia - okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

oraz okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego 

kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, o którym mowa w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

6)   organ rentowy - jednostkę organizacyjną Zakładu, określoną w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, właściwą do wydawania decyzji w sprawach świadczeń; 

7)   otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy 

emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych; 

8)   płatnik składek - płatnika składek, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych; 

9)   przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce 

narodowej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

10)  renta - rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę rodzinną; 

11)  rencista - osobę mającą ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do 

renty rodzinnej; 

12)  ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ubezpieczenia, o których mowa w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

13)  ubezpieczony - osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 

określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę, która przed 

dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu 

emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników. 
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Art. 10a. 

[1. Przy ustalaniu prawa do emerytury na podstawie art. 26b, 27 i 28 osoby, która utraciła 

prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej z Funduszu z powodu 

odzyskania zdolności do pracy, uwzględnia się również okresy pobierania tej renty, jeżeli 

okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5-7 i 10, są 

krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienia tego okresu.] 

<1. Przy ustalaniu prawa do emerytury na podstawie art. 27 i 28 osoby, która utraciła 

prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej z Funduszu z powodu 

odzyskania zdolności do pracy, uwzględnia się również okresy pobierania tej renty, 

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5–7 i 

10, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie 

niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.> 

2. Okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy nie uwzględnia się, jeżeli zbiegają 

się w czasie z okresami, o których mowa w art. 6, 7 i 10, uwzględnionymi przy ustalaniu 

prawa do emerytury. 

 

Art. 13. 

1. Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do 

odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się: 

1)   stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej 

sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji; 

2)   możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz 

celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter 

dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje 

psychofizyczne. 

2. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Niezdolność do pracy orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy 

medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu. 

[3a. Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co 

najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat 

do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b, w przypadku 
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dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do 

dnia osiągnięcia tego wieku.] 

<3a. Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co 

najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej 

niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1, w przypadku 

dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres 

do dnia osiągnięcia tego wieku.> 

4. Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody 

do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy. 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym 

konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji. 

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 24. 

[1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po 

osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w ust. 1a i 1b, z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 

50a, 50e i 184.] 

<1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po 

osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co 

najmniej 65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a, 50e i 184.> 

[1a. Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie: 

1)   do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat; 

2)   od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 1 

miesiąc; 

3)   od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 2 

miesiące; 

4)   od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 3 

miesiące; 

5)   od dnia 1 października 1953 r. do dnia 31 grudnia 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 

4 miesiące; 



- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6)   od dnia 1 stycznia 1954 r. do dnia 31 marca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 5 

miesięcy; 

7)   od dnia 1 kwietnia 1954 r. do dnia 30 czerwca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 6 

miesięcy; 

8)   od dnia 1 lipca 1954 r. do dnia 30 września 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 7 

miesięcy; 

9)   od dnia 1 października 1954 r. do dnia 31 grudnia 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 

8 miesięcy; 

10)  od dnia 1 stycznia 1955 r. do dnia 31 marca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 9 

miesięcy; 

11)  od dnia 1 kwietnia 1955 r. do dnia 30 czerwca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 10 

miesięcy; 

12)  od dnia 1 lipca 1955 r. do dnia 30 września 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 11 

miesięcy; 

13)  od dnia 1 października 1955 r. do dnia 31 grudnia 1955 r. wynosi co najmniej 61 

lat; 

14)  od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 marca 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 1 

miesiąc; 

15)  od dnia 1 kwietnia 1956 r. do dnia 30 czerwca 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 2 

miesiące; 

16)  od dnia 1 lipca 1956 r. do dnia 30 września 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 3 

miesiące; 

17)  od dnia 1 października 1956 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat 

i 4 miesiące; 

18)  od dnia 1 stycznia 1957 r. do dnia 31 marca 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 5 

miesięcy; 

19)  od dnia 1 kwietnia 1957 r. do dnia 30 czerwca 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 6 

miesięcy; 

20)  od dnia 1 lipca 1957 r. do dnia 30 września 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 7 

miesięcy; 

21)  od dnia 1 października 1957 r. do dnia 31 grudnia 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat 

i 8 miesięcy; 
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22)  od dnia 1 stycznia 1958 r. do dnia 31 marca 1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 9 

miesięcy; 

23)  od dnia 1 kwietnia 1958 r. do dnia 30 czerwca 1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 10 

miesięcy; 

24)  od dnia 1 lipca 1958 r. do dnia 30 września 1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 11 

miesięcy; 

25)  od dnia 1 października 1958 r. do dnia 31 grudnia 1958 r. wynosi co najmniej 62 

lata; 

26)  od dnia 1 stycznia 1959 r. do dnia 31 marca 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 1 

miesiąc; 

27)  od dnia 1 kwietnia 1959 r. do dnia 30 czerwca 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 2 

miesiące; 

28)  od dnia 1 lipca 1959 r. do dnia 30 września 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 3 

miesiące; 

29)  od dnia 1 października 1959 r. do dnia 31 grudnia 1959 r. wynosi co najmniej 62 

lata i 4 miesiące; 

30)  od dnia 1 stycznia 1960 r. do dnia 31 marca 1960 r. wynosi co najmniej 62 lata i 5 

miesięcy; 

31)  od dnia 1 kwietnia 1960 r. do dnia 30 czerwca 1960 r. wynosi co najmniej 62 lata i 6 

miesięcy; 

32)  od dnia 1 lipca 1960 r. do dnia 30 września 1960 r. wynosi co najmniej 62 lata i 7 

miesięcy; 

33)  od dnia 1 października 1960 r. do dnia 31 grudnia 1960 r. wynosi co najmniej 62 

lata i 8 miesięcy; 

34)  od dnia 1 stycznia 1961 r. do dnia 31 marca 1961 r. wynosi co najmniej 62 lata i 9 

miesięcy; 

35)  od dnia 1 kwietnia 1961 r. do dnia 30 czerwca 1961 r. wynosi co najmniej 62 lata i 

10 miesięcy; 

36)  od dnia 1 lipca 1961 r. do dnia 30 września 1961 r. wynosi co najmniej 62 lata i 11 

miesięcy; 

37)  od dnia 1 października 1961 r. do dnia 31 grudnia 1961 r. wynosi co najmniej 63 

lata; 
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38)  od dnia 1 stycznia 1962 r. do dnia 31 marca 1962 r. wynosi co najmniej 63 lata i 1 

miesiąc; 

39)  od dnia 1 kwietnia 1962 r. do dnia 30 czerwca 1962 r. wynosi co najmniej 63 lata i 2 

miesiące; 

40)  od dnia 1 lipca 1962 r. do dnia 30 września 1962 r. wynosi co najmniej 63 lata i 3 

miesiące; 

41)  od dnia 1 października 1962 r. do dnia 31 grudnia 1962 r. wynosi co najmniej 63 

lata i 4 miesiące; 

42)  od dnia 1 stycznia 1963 r. do dnia 31 marca 1963 r. wynosi co najmniej 63 lata i 5 

miesięcy; 

43)  od dnia 1 kwietnia 1963 r. do dnia 30 czerwca 1963 r. wynosi co najmniej 63 lata i 6 

miesięcy; 

44)  od dnia 1 lipca 1963 r. do dnia 30 września 1963 r. wynosi co najmniej 63 lata i 7 

miesięcy; 

45)  od dnia 1 października 1963 r. do dnia 31 grudnia 1963 r. wynosi co najmniej 63 

lata i 8 miesięcy; 

46)  od dnia 1 stycznia 1964 r. do dnia 31 marca 1964 r. wynosi co najmniej 63 lata i 9 

miesięcy; 

47)  od dnia 1 kwietnia 1964 r. do dnia 30 czerwca 1964 r. wynosi co najmniej 63 lata i 

10 miesięcy; 

48)  od dnia 1 lipca 1964 r. do dnia 30 września 1964 r. wynosi co najmniej 63 lata i 11 

miesięcy; 

49)  od dnia 1 października 1964 r. do dnia 31 grudnia 1964 r. wynosi co najmniej 64 

lata; 

50)  od dnia 1 stycznia 1965 r. do dnia 31 marca 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 1 

miesiąc; 

51)  od dnia 1 kwietnia 1965 r. do dnia 30 czerwca 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 2 

miesiące; 

52)  od dnia 1 lipca 1965 r. do dnia 30 września 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 3 

miesiące; 

53)  od dnia 1 października 1965 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. wynosi co najmniej 64 

lata i 4 miesiące; 
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54)  od dnia 1 stycznia 1966 r. do dnia 31 marca 1966 r. wynosi co najmniej 64 lata i 5 

miesięcy; 

55)  od dnia 1 kwietnia 1966 r. do dnia 30 czerwca 1966 r. wynosi co najmniej 64 lata i 6 

miesięcy; 

56)  od dnia 1 lipca 1966 r. do dnia 30 września 1966 r. wynosi co najmniej 64 lata i 7 

miesięcy; 

57)  od dnia 1 października 1966 r. do dnia 31 grudnia 1966 r. wynosi co najmniej 64 

lata i 8 miesięcy; 

58)  od dnia 1 stycznia 1967 r. do dnia 31 marca 1967 r. wynosi co najmniej 64 lata i 9 

miesięcy; 

59)  od dnia 1 kwietnia 1967 r. do dnia 30 czerwca 1967 r. wynosi co najmniej 64 lata i 

10 miesięcy; 

60)  od dnia 1 lipca 1967 r. do dnia 30 września 1967 r. wynosi co najmniej 64 lata i 11 

miesięcy; 

61)  od dnia 1 października 1967 r. do dnia 31 grudnia 1967 r. wynosi co najmniej 65 

lat; 

62)  od dnia 1 stycznia 1968 r. do dnia 31 marca 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat i 1 

miesiąc; 

63)  od dnia 1 kwietnia 1968 r. do dnia 30 czerwca 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat i 2 

miesiące; 

64)  od dnia 1 lipca 1968 r. do dnia 30 września 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat i 3 

miesiące; 

65)  od dnia 1 października 1968 r. do dnia 31 grudnia 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat 

i 4 miesiące; 

66)  od dnia 1 stycznia 1969 r. do dnia 31 marca 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat i 5 

miesięcy; 

67)  od dnia 1 kwietnia 1969 r. do dnia 30 czerwca 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat i 6 

miesięcy; 

68)  od dnia 1 lipca 1969 r. do dnia 30 września 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat i 7 

miesięcy; 

69)  od dnia 1 października 1969 r. do dnia 31 grudnia 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat 

i 8 miesięcy; 
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70)  od dnia 1 stycznia 1970 r. do dnia 31 marca 1970 r. wynosi co najmniej 65 lat i 9 

miesięcy; 

71)  od dnia 1 kwietnia 1970 r. do dnia 30 czerwca 1970 r. wynosi co najmniej 65 lat i 10 

miesięcy; 

72)  od dnia 1 lipca 1970 r. do dnia 30 września 1970 r. wynosi co najmniej 65 lat i 11 

miesięcy; 

73)  od dnia 1 października 1970 r. do dnia 31 grudnia 1970 r. wynosi co najmniej 66 

lat; 

74)  od dnia 1 stycznia 1971 r. do dnia 31 marca 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat i 1 

miesiąc; 

75)  od dnia 1 kwietnia 1971 r. do dnia 30 czerwca 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat i 2 

miesiące; 

76)  od dnia 1 lipca 1971 r. do dnia 30 września 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat i 3 

miesiące; 

77)  od dnia 1 października 1971 r. do dnia 31 grudnia 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat 

i 4 miesiące; 

78)  od dnia 1 stycznia 1972 r. do dnia 31 marca 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat i 5 

miesięcy; 

79)  od dnia 1 kwietnia 1972 r. do dnia 30 czerwca 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat i 6 

miesięcy; 

80)  od dnia 1 lipca 1972 r. do dnia 30 września 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat i 7 

miesięcy; 

81)  od dnia 1 października 1972 r. do dnia 31 grudnia 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat 

i 8 miesięcy; 

82)  od dnia 1 stycznia 1973 r. do dnia 31 marca 1973 r. wynosi co najmniej 66 lat i 9 

miesięcy; 

83)  od dnia 1 kwietnia 1973 r. do dnia 30 czerwca 1973 r. wynosi co najmniej 66 lat i 10 

miesięcy; 

84)  od dnia 1 lipca 1973 r. do dnia 30 września 1973 r. wynosi co najmniej 66 lat i 11 

miesięcy; 

85)  po dniu 30 września 1973 r. wynosi co najmniej 67 lat. 

1b. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie: 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   od dnia 1 stycznia 1949 r. do dnia 31 marca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 5 

miesięcy; 

2)   od dnia 1 kwietnia 1949 r. do dnia 30 czerwca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 6 

miesięcy; 

3)   od dnia 1 lipca 1949 r. do dnia 30 września 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 7 

miesięcy; 

4)   od dnia 1 października 1949 r. do dnia 31 grudnia 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 

8 miesięcy; 

5)   od dnia 1 stycznia 1950 r. do dnia 31 marca 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 9 

miesięcy; 

6)   od dnia 1 kwietnia 1950 r. do dnia 30 czerwca 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 10 

miesięcy; 

7)   od dnia 1 lipca 1950 r. do dnia 30 września 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 11 

miesięcy; 

8)   od dnia 1 października 1950 r. do dnia 31 grudnia 1950 r. wynosi co najmniej 66 lat; 

9)   od dnia 1 stycznia 1951 r. do dnia 31 marca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 1 

miesiąc; 

10)  od dnia 1 kwietnia 1951 r. do dnia 30 czerwca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 2 

miesiące; 

11)  od dnia 1 lipca 1951 r. do dnia 30 września 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 3 

miesiące; 

12)  od dnia 1 października 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 

4 miesiące; 

13)  od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia 31 marca 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 5 

miesięcy; 

14)  od dnia 1 kwietnia 1952 r. do dnia 30 czerwca 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 6 

miesięcy; 

15)  od dnia 1 lipca 1952 r. do dnia 30 września 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 7 

miesięcy; 

16)  od dnia 1 października 1952 r. do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 

8 miesięcy; 

17)  od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 9 

miesięcy; 
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18)  od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 10 

miesięcy; 

19)  od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 11 

miesięcy; 

20)  po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat.] 

2. Dla ubezpieczonych, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w 

szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych 

mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a 

i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150, zostaną ustanowione emerytury 

pomostowe. 

2a. Ubezpieczonym spełniającym warunki określone w art. 50a lub 50e przysługuje emerytura 

po osiągnięciu wieku i okresów pracy lub okresu pracy, określonych w tych przepisach. 

3. Zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur, o których mowa w ust. 2, określi odrębna 

ustawa. 

 

Art. 25. 

1. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na 

ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na 

koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego 

przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w 

art. 173-175 oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 

40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z 

zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185. 

[1a. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, dla osoby, która 

miała ustalone prawo do emerytury częściowej na podstawie art. 26b, nie uwzględnia się 

kwot zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego 

określonego w art. 173-175, uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej, o której mowa 

w art. 25a, przeprowadzonej w celu obliczenia emerytury częściowej. 

1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 

184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668), podstawę 

obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o 
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kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.] 

<1a. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, dla osoby, 

która miała ustalone prawo do emerytury częściowej nie uwzględnia się kwot 

zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego 

określonego w art. 173–175, uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej, o której 

mowa w art. 25a, przeprowadzonej w celu obliczenia emerytury częściowej. 

1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę częściową lub emeryturę na podstawie 

przepisów art. 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), podstawę obliczenia emerytury, o 

której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą 

sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.> 

1c. Przepis ust. 1b stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony pobrał emeryturę 

górniczą, określoną w art. 34 lub w art. 48 i 49, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 

grudnia 2006 r. 

1d. Kwot zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie uwzględnia się przy 

ustalaniu wysokości emerytury, o której mowa w art. 184, oraz przy ustalaniu wysokości 

emerytury zgodnie z art. 183. 

1e. Przepis ust. 1d stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony złożył wniosek o 

okresową emeryturę kapitałową i spełnia warunki ustawowe do ustalenia prawa do tej 

emerytury. 

1f. Przy ustalaniu wysokości emerytury, o której mowa w art. 24, dla osób, którym wcześniej 

ustalono prawo do emerytury na podstawie art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e lub art. 88 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nie uwzględnia się kwot 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

1g. Przepis ust. 1f stosuje się odpowiednio do emerytur, o których mowa w ust. 1c. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie podlega dziedziczeniu, z zastrzeżeniem art. 25b. 

3. Waloryzację składek przeprowadza się corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, 

poczynając od waloryzacji za rok 2000, z uwzględnieniem art. 25a. W wyniku 

przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu. 
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4. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na 

dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z 

tytułu przeprowadzonych waloryzacji. 

5. Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie 

ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji. 

6. Wskaźnik waloryzacji składek jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w 

stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na 

ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w 

stosunku do roku poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 9. Wskaźnik waloryzacji składek nie 

może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku 

kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku. 

7. Wskaźnik wzrostu realnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o którym 

mowa w ust. 6, otrzymuje się poprzez podzielenie wskaźnika wzrostu nominalnego sumy 

przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym 

termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego przez wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem ustalony dla analogicznego okresu. 

8. Wskaźnik wzrostu nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o 

którym mowa w ust. 7, stanowi iloraz sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne 

w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji i w roku poprzednim. 

9. Wskaźnik waloryzacji składek za rok 2000 jest równy wskaźnikowi wzrostu przeciętnego 

wynagrodzenia za 2000 r. w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 1999 r. 

10. Wskaźnik waloryzacji składek ustala się z dokładnością do setnych części procentu. 

11. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do 20. dnia pierwszego miesiąca 

każdego kwartału, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni 

kwartał. 

12. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do 25. dnia miesiąca 

poprzedzającego termin waloryzacji, wskaźnik waloryzacji składek za poprzedni rok i 

kwartał. 
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Art. 25b. 

1. Zakład informuje emeryta, który: 

[1)   nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 

1b, albo do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku miał ustalone prawo do 

okresowej emerytury kapitałowej,] 

<1) nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 

65 lat albo do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku miał ustalone prawo do 

okresowej emerytury kapitałowej,> 

2)   posiadał subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, 

3)   nie pobiera okresowej emerytury kapitałowej 

-   o możliwości wskazania imiennie jednej lub kilku osób fizycznych jako osób 

uposażonych, na rzecz których ma nastąpić po śmierci emeryta wypłata jednorazowego 

świadczenia pieniężnego, zwanego dalej "wypłatą gwarantowaną". 

2. Wskazanie osoby, o której mowa w ust. 1, niewymienionej w art. 67 może nastąpić po 

uzyskaniu zgody współmałżonka emeryta wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Wypłata gwarantowana jest ustalana jako różnica między kwotą środków, o których mowa 

w art. 25 ust. 1, zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a iloczynem liczby 

pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy 

wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz 

trzydziestej siódmej części kwoty zewidencjonowanej na tym subkoncie. 

4. Osoba uposażona, zgodnie z dyspozycją emeryta, nabywa prawo do całości albo części 

wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta pobierającego emeryturę, o którym mowa w 

ust. 1, nastąpiła w okresie trzech lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono 

emeryturę. 

5. Brak wskazania osoby uposażonej oznacza wskazanie jako osoby uposażonej małżonka, o 

ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności majątkowej, a w 

pozostałych przypadkach wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku. 

6. Jeżeli emeryt wskazał kilka osób uposażonych, a nie oznaczył ich udziału w wypłacie 

gwarantowanej, uważa się, że udziały tych osób są równe. 

7. Emeryt może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, wskazując inne osoby 

uposażone zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 1, jak również oznaczając w 
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inny sposób udział wskazanych osób w wypłacie gwarantowanej, albo odwołać poprzednią 

dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób. 

8. Wskazanie osoby uposażonej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią 

emeryta. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłej osoby uposażonej, 

przypada w równych częściach pozostałym osobom uposażonym, chyba że emeryt 

zadysponuje tym udziałem w inny sposób. 

 

Art. 26. 

1. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy 

obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla 

osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z 

uwzględnieniem ust. 5 i art. 183. 

2. Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach i 

miesiącach. 

3. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w 

miesiącach. 

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie w terminie do dnia 31 

marca tablice trwania życia, z uwzględnieniem ust. 3, dla wieku ubezpieczonych 

określonego w myśl ust. 2. 

5. Tablice, o których mowa w ust. 4 są podstawą przyznawania emerytur na wnioski 

zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, z 

uwzględnieniem ust. 6. 

[6. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie 

z ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony 

osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3.] 

<6. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury 

zgodnie z ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym 

ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn.> 
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[Art. 26b. 

1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a pkt 

26-85 i ust. 1b pkt 2-20, przysługuje emerytura częściowa, jeżeli spełnili łącznie 

następujące warunki: 

1)   mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat 

dla mężczyzn; 

2)   osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla 

mężczyzn. 

2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej zgodnie z art. 26 i 

nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów art. 103 ust. 1 i 2, 

art. 103a i 104. 

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku emerytalnego, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26-85 i ust. 1b pkt 2-20, oraz po ustaniu stosunku pracy 

w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem emerytura częściowa podlega - na 

wniosek ubezpieczonego - zamianie na emeryturę, o której mowa w art. 24.] 

 

[Art. 26c. 

1. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, przez osobę, która 

pobierała okresową emeryturę kapitałową do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego 

wieku, emeryturę z Funduszu oblicza się ponownie z urzędu na zasadach określonych w 

art. 26, z tym że do obliczenia emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie życia 

ustalone dla wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, obowiązujące w dacie osiągnięcia 

tego wieku. 

2. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z 

uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do 

końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz 

zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwoty środków zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, z tym że przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury nie 

uwzględnia się kwot zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału 

początkowego określonego w art. 173-175, uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej, o 
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której mowa w art. 25a, przeprowadzonej w celu obliczenia emerytury z Funduszu 

przyznanej po osiągnięciu wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a. 

3. Emerytura z Funduszu nie może być niższa od kwoty odpowiadającej wysokości emerytury 

z Funduszu i okresowej emerytury kapitałowej przysługującej w dniu poprzedzającym 

osiągnięcie wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustalenia wysokości emerytury z Funduszu dla 

osoby, której ustalono prawo do tej emerytury oraz do okresowej emerytury kapitałowej, a 

która do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1b, nie pobrała emerytury wskutek zawieszenia prawa do świadczenia, zgodnie 

z art. 103a.] 

 

<Art. 26c. 

1. Po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat przez osobę, która pobierała 

okresową emeryturę kapitałową do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku, 

emeryturę z Funduszu oblicza się ponownie z urzędu na zasadach określonych w art. 

26, z tym że do obliczenia emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie życia 

ustalone dla wieku 65 lat, obowiązujące w dacie osiągnięcia tego wieku. 

2. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z 

uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego 

do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata 

emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwoty środków 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z tym że przy ustalaniu 

podstawy obliczenia emerytury nie uwzględnia się kwot zwiększeń składek na 

ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego określonego w art. 173–175, 

uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej, o której mowa w art. 25a, 

przeprowadzonej w celu obliczenia dotychczas przysługującej emerytury z Funduszu. 

3. Emerytura z Funduszu nie może być niższa od kwoty odpowiadającej wysokości 

emerytury z Funduszu i okresowej emerytury kapitałowej przysługującej w dniu 

poprzedzającym osiągnięcie wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do ustalenia wysokości emerytury z 

Funduszu dla osoby, której ustalono prawo do tej emerytury oraz do okresowej 

emerytury kapitałowej, a która do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia wieku 
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emerytalnego wynoszącego 65 lat nie pobrała emerytury wskutek zawieszenia prawa 

do świadczenia, zgodnie z art. 103a.> 

 

[Art. 27. 

1. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli 

spełnili łącznie następujące warunki: 

1)   osiągnęli wiek emerytalny określony w ust. 2 albo 3; 

2)   mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat 

dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a. 

2. Wiek emerytalny dla kobiet wynosi co najmniej 60 lat. 

3. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie: 

1)   do dnia 31 grudnia 1947 r. wynosi co najmniej 65 lat; 

2)   od dnia 1 stycznia 1948 r. do dnia 31 marca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 1 

miesiąc; 

3)   od dnia 1 kwietnia 1948 r. do dnia 30 czerwca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 2 

miesiące; 

4)   od dnia 1 lipca 1948 r. do dnia 30 września 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 3 

miesiące; 

5)   od dnia 1 października 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 

4 miesiące. 

 

Art. 27a. 

Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy 

osobie, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 ust. 2 i 3, oraz podlegała 

ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przepis art. 24a 

ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

 

<Art. 27. 

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, 

jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: 

1) osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 

lat dla mężczyzn; 
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2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 

lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a. 

 

Art. 27a. 

Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do 

pracy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym. Przepis art. 24a ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 28. 

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli okresu 

składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2, przysługuje emerytura, 

jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: 

1)   osiągnęli wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 ust. 2 i 3; 

2)   mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co 

najmniej 20 lat dla mężczyzn.] 

 

<Art. 28. 

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli okresu 

składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w art. 27 pkt 2, przysługuje emerytura, 

jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: 

1) osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 

lat dla mężczyzn; 

2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co 

najmniej 20 lat dla mężczyzn.> 

 

Art. 29. 

1. [Ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku 

emerytalnego określonego w art. 27 ust. 2 i 3, mogą przejść na emeryturę:]  

<Ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku 

emerytalnego określonego w art. 27 pkt 1, mogą przejść na emeryturę:> 
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1)   kobieta - po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i 

nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy 

oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy; 

2)   mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 35-letni okres 

składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i 

nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. 

2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje ubezpieczonym, którzy: 

1)   ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz 

2)   w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej 

przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do 

renty z tytułu niezdolności do pracy. 

3. Spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, nie wymaga się od ubezpieczonych, którzy 

przez cały wymagany okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlegali ubezpieczeniu 

społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w 

stosunku pracy. 

 

Art. 32. 

[1. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, o 

których mowa w ust. 2 i 3, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 ust. 2 i 3.] 

<1. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, 

o których mowa w ust. 2 i 3, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w 

szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w 

art. 27 pkt 1.> 

1a. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze nie uwzględnia się: 

1)   okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 

1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa. 

2)   (uchylony). 

2. Dla celów ustalenia uprawnień, o których mowa w ust. 1, za pracowników zatrudnionych w 

szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej 
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szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających 

wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. 

3. Dla celów ustalenia uprawnień, o których mowa w ust. 1, za pracowników zatrudnionych w 

szczególnym charakterze uważa się: 

1)   pracowników organów kontroli państwowej; 

2)   pracowników organów administracji celnej; 

3)   pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną; 

4)   dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji 

oraz w organach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, 

objętych układem zbiorowym pracy dziennikarzy; 

5)   nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących 

pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela; 

6)   żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Więziennej i 

Państwowej Straży Pożarnej; 

7)   pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 

i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 191 i 298). 

4. Wiek emerytalny, o którym mowa w ust. 1, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na 

podstawie których osobom wymienionym w ust. 2 i 3 przysługuje prawo do emerytury, 

ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

4a. (utracił moc). 

5. Odrębne przepisy określają zasady przechodzenia na emeryturę, bez względu na wiek, 

nauczycieli urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. 

 

[Art. 39. 

Ubezpieczonemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., spełniającemu warunek 

określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i niespełniającemu warunków wymaganych do uzyskania 

górniczej emerytury na podstawie art. 50a, który ma co najmniej 5 lat: 
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1)   pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1, wykonywanej pod ziemią stale i w 

pełnym wymiarze czasu pracy, albo 

2)   pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1 pkt 4 i 5, wykonywanej stale i w pełnym 

wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w 

kopalniach otworowych siarki 

-  wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 ust. 2 i 3, obniża się o 6 miesięcy za każdy rok 

takiej pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat.] 

 

<Art. 39. 

Ubezpieczonemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., spełniającemu warunek 

określony w art. 27 pkt 2 i niespełniającemu warunków wymaganych do uzyskania 

górniczej emerytury na podstawie art. 50a, który ma co najmniej 5 lat: 

1) pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1, wykonywanej pod ziemią stale i w 

pełnym wymiarze czasu pracy, albo 

2) pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1 pkt 4 i 5, wykonywanej stale i w 

pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego 

oraz w kopalniach otworowych siarki 

– wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 pkt 1, obniża się o 6 miesięcy za każdy rok 

takiej pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat.> 

 

Art. 62. 

1. Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi: 

1)   24% kwoty bazowej, o której mowa w art. 19, oraz 

2)   po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych; 

3)   po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych; 

[4)   po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat 

okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku 

o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek, o którym mowa w art. 24 ust. 1a.] 

<4) po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 

lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia 

wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny 60 lat.> 

1a. Przy obliczaniu wysokości renty przepisy art. 53 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. 
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2. Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75% renty dla osoby całkowicie 

niezdolnej do pracy. 

3. Przy obliczaniu renty okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, ustala się z uwzględnieniem 

pełnych miesięcy. 

 

Art. 73. 

1. Renta rodzinna wynosi: 

1)   dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; 

2)   dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; 

3)   dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby 

zmarłemu. 

2. Za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę emerytury, z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

[2a. W razie śmierci osoby pobierającej emeryturę częściową lub spełniającej warunki do 

uzyskania tej emerytury przed osiągnięciem wieku określonego w art. 24 ust. 1a lub 1b za 

kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę emerytury ustaloną 

zgodnie z art. 26 dla celów obliczenia emerytury częściowej, z zastrzeżeniem ust. 3, w 

pełnej wysokości.] 

<2a. W razie śmierci osoby pobierającej emeryturę częściową lub spełniającej warunki 

do uzyskania tej emerytury, za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, 

uważa się kwotę emerytury ustaloną zgodnie z art. 26 dla celów obliczenia emerytury 

częściowej, z zastrzeżeniem ust. 3, w pełnej wysokości.> 

3. Jeżeli emerytura zmarłego została obliczona wraz ze zwiększeniami, o których mowa w art. 

26a lub art. 56 ust. 3 i 4, rentę rodzinną oblicza się jako procent świadczenia zmarłego w 

wysokości pomniejszonej o te zwiększenia, odpowiednio do liczby uprawnionych do renty. 

Tak obliczoną rentę rodzinną uzupełnia się do wysokości uwzględniającej 50% 

zwiększenia, które przysługiwałoby zmarłemu. 

3a. Podstawę obliczenia emerytury, która przysługiwałaby osobie zmarłej, pomniejsza się o 

część kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które zostały 

wypłacone w ramach podziału środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo 

w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi to subkonto. 
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3b. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do wypłaty gwarantowanej, o której mowa w art. 

25b ust. 3. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do obliczania renty rodzinnej po osobach mających 

ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie 

przepisów, o których mowa w art. 195. 

5. Renty rodzinne wypłaca się z Funduszu, z tym że koszty tych rent podlegają odpowiedniej 

refundacji: 

1)   w części odpowiadającej zwiększeniu, o którym mowa w ust. 3 i 4, oraz w części 

odpowiadającej okresom pracy w gospodarstwie rolnym uwzględnionym w myśl art. 

63 ust. 1 - z funduszu emerytalno-rentowego określonego w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

2)   w części odpowiadającej podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego - z budżetu 

państwa. 

 

Art. 87. 

1. W przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26, łącznie z 

okresową emeryturą kapitałową, albo emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 

26, jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 i 3, emeryturę przysługującą z 

Funduszu, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a, 

podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile 

ubezpieczony: 

[1)   mężczyzna - osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, i ma okres 

składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, 

2)   kobieta - osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a, i ma okres 

składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust. 1b] 

<1) mężczyzna – osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i 

nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, 

2) kobieta – osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i 

nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat> 

- z uwzględnieniem ust. 3-7. Przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

1a. W okresie składkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia się okres, za który 

ustalono zwiększenie, o którym mowa w art. 26a. 

[1b. Okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi: 
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1)   20 lat - do dnia 31 grudnia 2013 r.; 

2)   21 lat - od dnia 1 stycznia 2014 r.; 

3)   22 lata - od dnia 1 stycznia 2016 r.; 

4)   23 lata - od dnia 1 stycznia 2018 r.; 

5)   24 lata - od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.] 

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, podlega refundacji z budżetu państwa. 

3. Przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po dniu wejścia w życie ustawy dla 

celów podwyższenia emerytury w myśl ust. 1 miesiące, w których składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od 

kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części 

odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

4. Zasady, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie podstawy wymiaru 

składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek pobierania 

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów 

Kodeksu pracy, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego 

lub z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady tej nie stosuje się również, jeżeli podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego z 

pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego 

określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku dla opiekuna 

określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz do: 

pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), żołnierzy 

niezawodowych w służbie czynnej, ubezpieczonych odbywających służbę zastępczą, a 

także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje emerytom, którzy 

osiągają przychód z tytułu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4, jeżeli przychód 

ten przekracza kwotę podwyższenia. 

5a. Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w razie zbiegu prawa 

do emerytury z Funduszu z prawem do: 

1)   emerytury wojskowej lub policyjnej, o której mowa w art. 85 ust. 5; 

2)   emerytury rolniczej określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

6. (uchylony). 
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7. Do ustalenia kwoty przekroczenia, o której mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 104 ust. 1-8 i art. 106. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do osób, które nie przystąpiły do otwartego 

funduszu emerytalnego. 

 

Art. 103. 

1. Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na 

zasadach określonych w art. 103a-106. 

[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem art. 103a.] 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat 

(kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem art. 103a.> 

2a. (uchylony). 

3. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której 

uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub 

rencisty. 

4. (uchylony). 

Art. 116. 

1. Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku 

zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

[1a. Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla 

uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego określają 

przepisy art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3.] 

<1a. Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla 

uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego 

wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.> 

1b. Postępowanie w sprawie świadczenia podlega umorzeniu, jeżeli osoba ubiegająca się o 

świadczenie zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tego świadczenia. 

1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 136. 

1d. Przepisu ust. 1b nie stosuje się, jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego zmarł 

przed wydaniem decyzji, o ile w dniu śmierci spełniał warunki do emerytury. 
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2. Wniosek o emeryturę lub rentę może być wycofany, jednakże nie później niż do dnia 

uprawomocnienia się decyzji. W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie 

świadczeń podlega umorzeniu. 

3. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń zgłasza się w organie rentowym bezpośrednio 

lub za pośrednictwem płatnika składek, z uwzględnieniem art. 182. 

4. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń osobom, o których mowa w art. 115 ust. 2 i 3, 

zgłasza się w organach rentowych wymienionych w tych przepisach, z uwzględnieniem 

postanowień umów międzynarodowych. 

5. Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń powinny być dołączone dowody 

uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, określone w drodze rozporządzenia 

przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 

Art. 127. 

1. Emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności, o 

której mowa w art. 104 ust. 1-4, i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po 

upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim 

roku kalendarzowym. 

[1a. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy emerytów, którzy wiek emerytalny, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3, osiągnęli przed podjęciem 

działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4.] 

<1a. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy emerytów, którzy wiek emerytalny 60 lat 

(kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) osiągnęli przed podjęciem działalności, o której mowa 

w art. 104 ust. 1–4.> 

2. Obowiązki określone w ust. 1 spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a 

w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej komórce kadrowej. 

 

Art. 185a. 

[1. Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury w wieku 

określonym w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 184, kapitał początkowy podlega przeliczeniu 

poprzez dodanie do okresów nieskładkowych okresów, o których mowa w art. 7 pkt 9, 

przebytych przed dniem 1 stycznia 1999 r., w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów 

składkowych udowodnionych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę. Do przeliczonego 

kapitału początkowego stosuje się przepisy art. 173 ust. 3-6.] 
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<1. Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury w 

wieku określonym w art. 24 ust. 1 oraz w art. 184, kapitał początkowy podlega 

przeliczeniu poprzez dodanie do okresów nieskładkowych okresów, o których mowa 

w art. 7 pkt 9, przebytych przed dniem 1 stycznia 1999 r., w wymiarze 

nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych udowodnionych do dnia zgłoszenia 

wniosku o emeryturę. Do przeliczonego kapitału początkowego stosuje się przepisy 

art. 173 ust. 3–6.> 

2. Okresy nieskładkowe, o których mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do pełnego 

miesiąca. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 277) 

 

Art. 6. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   rolniku - rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność 

rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w 

ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty 

prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia; 

2)   domowniku - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która: 

a)  ukończyła 16 lat, 

b)  pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na 

terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 

c)  stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem 

pracy; 

3)   działalności rolniczej - rozumie się działalność w zakresie produkcji roślinnej lub 

zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej; 



- 29 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   gospodarstwie rolnym - rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu 

działalności rolniczej; 

5)   dziale specjalnym - rozumie się dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w 

załączniku do ustawy; 

6)   przepisach emerytalnych - rozumie się przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z 

późn. zm.); 

7)   emeryturze podstawowej - rozumie się kwotę miesięcznej najniższej emerytury, określoną 

w przepisach emerytalnych; 

8)   wskaźniku wymiaru - rozumie się ustaloną dla określonego świadczenia lub określonej 

części świadczenia liczbę, wyrażającą stały stosunek tego świadczenia (tej części 

świadczenia) do emerytury podstawowej, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po 

przecinku; wskaźnik wymiaru służy do obliczania wysokości świadczenia lub jego części 

w myśl art. 48; 

9)   (uchylony) 

10)  emeryturze lub rencie z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków 

ich rodzin - rozumie się odpowiednie świadczenie, przyznane przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw powołanych w art. 99 i 122 albo innych 

przepisów regulujących świadczenia emerytalno-rentowe dla rolników; 

10a)  emeryturze lub rencie rolniczej z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę 

inwalidzką z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin 

oraz emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; 

[10b)  emeryturze lub rencie z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę rolniczą z 

ubezpieczenia, częściową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą szkoleniową i rentę 

rodzinną;] 

<10b) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia – rozumie się emeryturę lub rentę rolniczą 

z ubezpieczenia, rentę rolniczą szkoleniową i rentę rodzinną;> 

10c)  ustalonym prawie do emerytury lub renty - rozumie się ustalone prawo do emerytury lub 

renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie 

przepisów emerytalnych lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, albo 

ustalone prawo do emerytury pomostowej na podstawie przepisów o emeryturach 

pomostowych lub do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych na podstawie 

przepisów o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, a także ustalone prawo do 
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zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, przyznanego na 

podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz 

świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej; 

11)  ubezpieczeniu emerytalno-rentowym - rozumie się ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

określone w ustawie; 

11a)  stwierdzeniu niezdolności do samodzielnej egzystencji - rozumie się przez to zaliczenie 

do pierwszej grupy inwalidów; 

12)  innym ubezpieczeniu społecznym - rozumie się obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie 

emerytalne określone w odrębnych przepisach; 

13)  osobie podlegającej innemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się osobę podlegającą 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych lub objętą przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym; 

13a)  świadczeniach z ubezpieczeń społecznych - rozumie się zasiłek chorobowy i 

świadczenie rehabilitacyjne, do których przysługuje prawo z tytułu ubezpieczenia 

chorobowego na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

13b)  należnościach z tytułu składek - rozumie się składki, należne od nich odsetki i koszty 

upomnienia; 

14)  okresach podlegania określonemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się tylko takie 

okresy, za które opłacono przewidziane w odpowiednich przepisach składki na to 

ubezpieczenie, chyba że w myśl tych przepisów nie istniał obowiązek opłacania składek; 

15)  wójcie - rozumie się także burmistrza lub prezydenta miasta; 

16)  ubezpieczeniu zdrowotnym - rozumie się ubezpieczenie określone w odrębnych 

przepisach. 

 

Art. 18. 

Świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego są: 

[1)   emerytura rolnicza, w tym częściowa emerytura rolnicza, lub renta rolnicza z tytułu 

niezdolności do pracy;] 

<1) emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy;> 

2)   renta rolnicza szkoleniowa; 

3)   renta rodzinna; 
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4)   emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich 

rodzin; 

5)   dodatki do emerytur i rent, o których mowa w pkt 1-4; 

6)   zasiłek pogrzebowy; 

7)   zasiłek macierzyński. 

 

Art. 19. 

1. Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

[1)   osiągnął wiek emerytalny określony w ust. 1a i 1b;] 

<1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 

65 lat;> 

2)   podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z 

uwzględnieniem art. 20. 

[1a. Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie: 

1)   do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat; 

2)   od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 1 

miesiąc; 

3)   od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 2 

miesiące; 

4)   od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 3 

miesiące; 

5)   od dnia 1 października 1953 r. do dnia 31 grudnia 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 

4 miesiące; 

6)   od dnia 1 stycznia 1954 r. do dnia 31 marca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 5 

miesięcy; 

7)   od dnia 1 kwietnia 1954 r. do dnia 30 czerwca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 6 

miesięcy; 

8)   od dnia 1 lipca 1954 r. do dnia 30 września 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 7 

miesięcy; 

9)   od dnia 1 października 1954 r. do dnia 31 grudnia 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 

8 miesięcy; 
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10)  od dnia 1 stycznia 1955 r. do dnia 31 marca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 9 

miesięcy; 

11)  od dnia 1 kwietnia 1955 r. do dnia 30 czerwca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 10 

miesięcy; 

12)  od dnia 1 lipca 1955 r. do dnia 30 września 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 11 

miesięcy; 

13)  od dnia 1 października 1955 r. do dnia 31 grudnia 1955 r. wynosi co najmniej 61 

lat; 

14)  od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 marca 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 1 

miesiąc; 

15)  od dnia 1 kwietnia 1956 r. do dnia 30 czerwca 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 2 

miesiące; 

16)  od dnia 1 lipca 1956 r. do dnia 30 września 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 3 

miesiące; 

17)  od dnia 1 października 1956 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat 

i 4 miesiące; 

18)  od dnia 1 stycznia 1957 r. do dnia 31 marca 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 5 

miesięcy; 

19)  od dnia 1 kwietnia 1957 r. do dnia 30 czerwca 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 6 

miesięcy; 

20)  od dnia 1 lipca 1957 r. do dnia 30 września 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 7 

miesięcy; 

21)  od dnia 1 października 1957 r. do dnia 31 grudnia 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat 

i 8 miesięcy; 

22)  od dnia 1 stycznia 1958 r. do dnia 31 marca 1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 9 

miesięcy; 

23)  od dnia 1 kwietnia 1958 r. do dnia 30 czerwca 1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 10 

miesięcy; 

24)  od dnia 1 lipca 1958 r. do dnia 30 września 1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 11 

miesięcy; 

25)  od dnia 1 października 1958 r. do dnia 31 grudnia 1958 r. wynosi co najmniej 62 

lata; 
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26)  od dnia 1 stycznia 1959 r. do dnia 31 marca 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 1 

miesiąc; 

27)  od dnia 1 kwietnia 1959 r. do dnia 30 czerwca 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 2 

miesiące; 

28)  od dnia 1 lipca 1959 r. do dnia 30 września 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 3 

miesiące; 

29)  od dnia 1 października 1959 r. do dnia 31 grudnia 1959 r. wynosi co najmniej 62 

lata i 4 miesiące; 

30)  od dnia 1 stycznia 1960 r. do dnia 31 marca 1960 r. wynosi co najmniej 62 lata i 5 

miesięcy; 

31)  od dnia 1 kwietnia 1960 r. do dnia 30 czerwca 1960 r. wynosi co najmniej 62 lata i 6 

miesięcy; 

32)  od dnia 1 lipca 1960 r. do dnia 30 września 1960 r. wynosi co najmniej 62 lata i 7 

miesięcy; 

33)  od dnia 1 października 1960 r. do dnia 31 grudnia 1960 r. wynosi co najmniej 62 

lata i 8 miesięcy; 

34)  od dnia 1 stycznia 1961 r. do dnia 31 marca 1961 r. wynosi co najmniej 62 lata i 9 

miesięcy; 

35)  od dnia 1 kwietnia 1961 r. do dnia 30 czerwca 1961 r. wynosi co najmniej 62 lata i 

10 miesięcy; 

36)  od dnia 1 lipca 1961 r. do dnia 30 września 1961 r. wynosi co najmniej 62 lata i 11 

miesięcy; 

37)  od dnia 1 października 1961 r. do dnia 31 grudnia 1961 r. wynosi co najmniej 63 

lata; 

38)  od dnia 1 stycznia 1962 r. do dnia 31 marca 1962 r. wynosi co najmniej 63 lata i 1 

miesiąc; 

39)  od dnia 1 kwietnia 1962 r. do dnia 30 czerwca 1962 r. wynosi co najmniej 63 lata i 2 

miesiące; 

40)  od dnia 1 lipca 1962 r. do dnia 30 września 1962 r. wynosi co najmniej 63 lata i 3 

miesiące; 

41)  od dnia 1 października 1962 r. do dnia 31 grudnia 1962 r. wynosi co najmniej 63 

lata i 4 miesiące; 
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42)  od dnia 1 stycznia 1963 r. do dnia 31 marca 1963 r. wynosi co najmniej 63 lata i 5 

miesięcy; 

43)  od dnia 1 kwietnia 1963 r. do dnia 30 czerwca 1963 r. wynosi co najmniej 63 lata i 6 

miesięcy; 

44)  od dnia 1 lipca 1963 r. do dnia 30 września 1963 r. wynosi co najmniej 63 lata i 7 

miesięcy; 

45)  od dnia 1 października 1963 r. do dnia 31 grudnia 1963 r. wynosi co najmniej 63 

lata i 8 miesięcy; 

46)  od dnia 1 stycznia 1964 r. do dnia 31 marca 1964 r. wynosi co najmniej 63 lata i 9 

miesięcy; 

47)  od dnia 1 kwietnia 1964 r. do dnia 30 czerwca 1964 r. wynosi co najmniej 63 lata i 

10 miesięcy; 

48)  od dnia 1 lipca 1964 r. do dnia 30 września 1964 r. wynosi co najmniej 63 lata i 11 

miesięcy; 

49)  od dnia 1 października 1964 r. do dnia 31 grudnia 1964 r. wynosi co najmniej 64 

lata; 

50)  od dnia 1 stycznia 1965 r. do dnia 31 marca 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 1 

miesiąc; 

51)  od dnia 1 kwietnia 1965 r. do dnia 30 czerwca 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 2 

miesiące; 

52)  od dnia 1 lipca 1965 r. do dnia 30 września 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 3 

miesiące; 

53)  od dnia 1 października 1965 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. wynosi co najmniej 64 

lata i 4 miesiące; 

54)  od dnia 1 stycznia 1966 r. do dnia 31 marca 1966 r. wynosi co najmniej 64 lata i 5 

miesięcy; 

55)  od dnia 1 kwietnia 1966 r. do dnia 30 czerwca 1966 r. wynosi co najmniej 64 lata i 6 

miesięcy; 

56)  od dnia 1 lipca 1966 r. do dnia 30 września 1966 r. wynosi co najmniej 64 lata i 7 

miesięcy; 

57)  od dnia 1 października 1966 r. do dnia 31 grudnia 1966 r. wynosi co najmniej 64 

lata i 8 miesięcy; 
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58)  od dnia 1 stycznia 1967 r. do dnia 31 marca 1967 r. wynosi co najmniej 64 lata i 9 

miesięcy; 

59)  od dnia 1 kwietnia 1967 r. do dnia 30 czerwca 1967 r. wynosi co najmniej 64 lata i 

10 miesięcy; 

60)  od dnia 1 lipca 1967 r. do dnia 30 września 1967 r. wynosi co najmniej 64 lata i 11 

miesięcy; 

61)  od dnia 1 października 1967 r. do dnia 31 grudnia 1967 r. wynosi co najmniej 65 

lat; 

62)  od dnia 1 stycznia 1968 r. do dnia 31 marca 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat i 1 

miesiąc; 

63)  od dnia 1 kwietnia 1968 r. do dnia 30 czerwca 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat i 2 

miesiące; 

64)  od dnia 1 lipca 1968 r. do dnia 30 września 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat i 3 

miesiące; 

65)  od dnia 1 października 1968 r. do dnia 31 grudnia 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat 

i 4 miesiące; 

66)  od dnia 1 stycznia 1969 r. do dnia 31 marca 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat i 5 

miesięcy; 

67)  od dnia 1 kwietnia 1969 r. do dnia 30 czerwca 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat i 6 

miesięcy; 

68)  od dnia 1 lipca 1969 r. do dnia 30 września 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat i 7 

miesięcy; 

69)  od dnia 1 października 1969 r. do dnia 31 grudnia 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat 

i 8 miesięcy; 

70)  od dnia 1 stycznia 1970 r. do dnia 31 marca 1970 r. wynosi co najmniej 65 lat i 9 

miesięcy; 

71)  od dnia 1 kwietnia 1970 r. do dnia 30 czerwca 1970 r. wynosi co najmniej 65 lat i 10 

miesięcy; 

72)  od dnia 1 lipca 1970 r. do dnia 30 września 1970 r. wynosi co najmniej 65 lat i 11 

miesięcy; 

73)  od dnia 1 października 1970 r. do dnia 31 grudnia 1970 r. wynosi co najmniej 66 

lat; 
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74)  od dnia 1 stycznia 1971 r. do dnia 31 marca 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat i 1 

miesiąc; 

75)  od dnia 1 kwietnia 1971 r. do dnia 30 czerwca 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat i 2 

miesiące; 

76)  od dnia 1 lipca 1971 r. do dnia 30 września 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat i 3 

miesiące; 

77)  od dnia 1 października 1971 r. do dnia 31 grudnia 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat 

i 4 miesiące; 

78)  od dnia 1 stycznia 1972 r. do dnia 31 marca 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat i 5 

miesięcy; 

79)  od dnia 1 kwietnia 1972 r. do dnia 30 czerwca 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat i 6 

miesięcy; 

80)  od dnia 1 lipca 1972 r. do dnia 30 września 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat i 7 

miesięcy; 

81)  od dnia 1 października 1972 r. do dnia 31 grudnia 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat 

i 8 miesięcy; 

82)  od dnia 1 stycznia 1973 r. do dnia 31 marca 1973 r. wynosi co najmniej 66 lat i 9 

miesięcy; 

83)  od dnia 1 kwietnia 1973 r. do dnia 30 czerwca 1973 r. wynosi co najmniej 66 lat i 10 

miesięcy; 

84)  od dnia 1 lipca 1973 r. do dnia 30 września 1973 r. wynosi co najmniej 66 lat i 11 

miesięcy; 

85)  po dniu 30 września 1973 r. wynosi co najmniej 67 lat. 

1b. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie: 

1)   do dnia 31 grudnia 1947 r. wynosi co najmniej 65 lat; 

2)   od dnia 1 stycznia 1948 r. do dnia 31 marca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 1 

miesiąc; 

3)   od dnia 1 kwietnia 1948 r. do dnia 30 czerwca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 2 

miesiące; 

4)   od dnia 1 lipca 1948 r. do dnia 30 września 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 3 

miesiące; 

5)   od dnia 1 października 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 

4 miesiące; 
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6)   od dnia 1 stycznia 1949 r. do dnia 31 marca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 5 

miesięcy; 

7)   od dnia 1 kwietnia 1949 r. do dnia 30 czerwca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 6 

miesięcy; 

8)   od dnia 1 lipca 1949 r. do dnia 30 września 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 7 

miesięcy; 

9)   od dnia 1 października 1949 r. do dnia 31 grudnia 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 

8 miesięcy; 

10)  od dnia 1 stycznia 1950 r. do dnia 31 marca 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 9 

miesięcy; 

11)  od dnia 1 kwietnia 1950 r. do dnia 30 czerwca 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 10 

miesięcy; 

12)  od dnia 1 lipca 1950 r. do dnia 30 września 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 11 

miesięcy; 

13)  od dnia 1 października 1950 r. do dnia 31 grudnia 1950 r. wynosi co najmniej 66 

lat; 

14)  od dnia 1 stycznia 1951 r. do dnia 31 marca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 1 

miesiąc; 

15)  od dnia 1 kwietnia 1951 r. do dnia 30 czerwca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 2 

miesiące; 

16)  od dnia 1 lipca 1951 r. do dnia 30 września 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 3 

miesiące; 

17)  od dnia 1 października 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat 

i 4 miesiące; 

18)  od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia 31 marca 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 5 

miesięcy; 

19)  od dnia 1 kwietnia 1952 r. do dnia 30 czerwca 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 6 

miesięcy; 

20)  od dnia 1 lipca 1952 r. do dnia 30 września 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 7 

miesięcy; 

21)  od dnia 1 października 1952 r. do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat 

i 8 miesięcy; 
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22)  od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 9 

miesięcy; 

23)  od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 10 

miesięcy; 

24)  od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 11 

miesięcy; 

25)  po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat.] 

2. Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1)   osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną; 

2)   podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat; 

3)   zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. 

2a. Przepis ust. 2 stosuje się do rolnika, który do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił warunki, o 

których mowa w ust. 2. 

3. Jeżeli zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej jest spowodowane wywłaszczeniem 

gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ich zbyciem na cel uzasadniający 

wywłaszczenie albo trwałym wyłączeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

użytków rolnych z produkcji rolniczej z przyczyn niezależnych od rolnika, warunek 

przewidziany w ust. 2 pkt 2 uważa się za spełniony, jeżeli rolnik podlegał ubezpieczeniu 

emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy. 

4. (uchylony) 

[Art. 19a. 

1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w art. 19 ust. 1a pkt 

26-85 i ust. 1b pkt 2-25, przysługuje częściowa emerytura rolnicza, jeżeli spełnili łącznie 

następujące warunki: 

1)   podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres wynoszący co najmniej 35 

lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, z uwzględnieniem art. 20; 

2)   osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla 

mężczyzn. 

2. Wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 50% kwoty emerytury rolniczej ustalonej 

zgodnie z art. 24 i nie podlega podwyższeniu do kwoty emerytury podstawowej. 

3. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do częściowej emerytury rolniczej wieku 

emerytalnego, o którym mowa w art. 19 ust. 1a pkt 26-85 i ust. 1b pkt 2-25, częściowa 
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emerytura rolnicza podlega z urzędu zamianie na emeryturę, o której mowa w art. 19 

ust. 1.] 

 

Art. 22. 

1. Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę stałą, jeżeli całkowita 

niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała i nie orzeczono 

celowości przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta rolnicza z 

tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres wskazany w 

decyzji Prezesa Kasy. 

2. Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, które ustało z powodu ustąpienia 

całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, podlega przywróceniu, jeżeli w 

ciągu 18 miesięcy od dnia ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się 

całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym. 

[3. Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły wiek 

emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b, przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w 

wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli 

osoba ta spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy.] 

<3. Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły 

wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą 

w wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do 

pracy, jeżeli osoba ta spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy.> 

4. Wysokość emerytury, o której mowa w ust. 3, może być niższa od dotychczas pobieranej 

renty, jeżeli jej zmniejszenie wynika z wyłączenia okresów, o których mowa w art. 20 ust. 

1 pkt 3. 

 

Art. 26. 

1. Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do 

ustalenia części składkowej, lecz bez uwzględnienia skutków art. 25 ust. 3, jest mniejsza 

od 20; przy każdym pełnym roku od 20 lat część uzupełniającą zmniejsza się o 0,5% 

emerytury podstawowej. 

2. Część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85% emerytury podstawowej, a suma 

części uzupełniającej i części składkowej nie może być mniejsza od emerytury 

podstawowej, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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[3. Jeżeli rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej, o której mowa w art. 19 ust. 2, 

określoną w myśl ust. 1 część uzupełniającą zmniejsza się o 5% emerytury podstawowej za 

każdy pełny rok dzielący uprawnionego od wieku emerytalnego. Tak ustaloną część 

uzupełniającą zwiększa się o 5% emerytury podstawowej po upływie każdego pełnego roku 

dzielącego uprawnionego od wieku emerytalnego.] 

<3. Jeżeli rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej w wieku o 5 lat niższym od 

wieku emerytalnego, określoną zgodnie z ust. 1 część uzupełniającą zmniejsza się o 

25% emerytury podstawowej. Tak ustaloną część uzupełniającą zwiększa się o 5% 

emerytury podstawowej po upływie każdego roku dzielącego uprawnionego od wieku 

emerytalnego.> 

 

Art. 28. 

1. Wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na 

zasadach określonych w ust. 2-8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą. 

2. Zawieszenie wypłaty dotyczy: 

1)   części uzupełniającej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do 

pracy, 

2)   emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników 

indywidualnych i członków ich rodzin w części równej 95% emerytury podstawowej 

- i obejmuje całość lub określony ułamek tej części świadczenia; ilekroć w ust. 3 i 5-7 jest 

mowa o zawieszeniu wypłaty w całości, w połowie albo w jednej czwartej - rozumie się 

odpowiednio zawieszenie wypłaty tej części świadczenia, jej połowy albo jednej 

czwartej. 

3. Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia 

działalności rolniczej, z zastrzeżeniem ust. 5-7 i 9-11. 

4. Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani 

on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem 

gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu 

specjalnego, nie uwzględniając: 

1)   gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 

10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej: 

a)  małżonkiem emeryta lub rencisty, 

b)  jego zstępnym lub pasierbem, 
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c)  osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie 

domowym, 

d)  małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c; 

2)   gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych 

przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych; 

3)   gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista 

zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z 

ubezpieczenia; 

4)   własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami 

urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie 

znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka. 

5. Jeżeli emeryt lub rencista jest długotrwale niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy 

rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej, wypłata świadczenia przez okres dwóch lat 

od tego wypadku albo od zachorowania na tę chorobę ulega zawieszeniu tylko w 

połowie. 

6. Wypłata ulega zawieszeniu w połowie, jeżeli: 

1)   (uchylony) 

2)   rencista pobiera okresową rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, nie dłużej 

jednak niż przez dwa lata. 

7. Wypłata ulega zawieszeniu w jednej czwartej, jeżeli: 

1)   emeryt lub rencista nie zawarł umowy z następcą stosownie do przepisów rozdziału 7 

i nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego co najmniej po cenie odpowiadającej ich oszacowaniu według przepisów o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa albo 

2)   trwają czynności zmierzające do wywłaszczenia tych nieruchomości, ich wykupu na 

cel uzasadniający wywłaszczenie albo do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji 

rolniczej na podstawie odrębnych przepisów lub 

3)   nieruchomości te są położone w strefie ochronnej lub na innym obszarze specjalnym, 

utworzonym na podstawie odrębnych przepisów w związku z wprowadzeniem 

ograniczeń w użytkowaniu gruntów rolnych albo w celach ochronnych. 

8. Jeżeli wypłata ulega zawieszeniu w myśl ust. 3 lub 5, zawiesza się w całości wypłatę 

dodatku pielęgnacyjnego, przysługującego z tytułu ukończenia 75 lat. 

9. W przypadku podjęcia działalności rolniczej na gruntach: 



- 42 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   nabytych w drodze dziedziczenia lub 

2)   uprzednio wydzierżawionych co najmniej na 10 lat, jeżeli dzierżawa ustała wcześniej 

z przyczyn niezależnych od wydzierżawiającego, lub 

3)   odzyskanych w wyniku rozwiązania - z przyczyn niezależnych od uprawnionego - 

umowy, na podstawie której uprzednio zbył on te grunty, albo w wyniku uchylenia 

lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 

- wypłata nie ulega zawieszeniu przez okres jednego roku. 

10. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej polegającej na przekazaniu 

gospodarstwa rolnego w formie aktu notarialnego osobie niepełnoletniej wypłata ulega 

zawieszeniu w całości do czasu osiągnięcia przez tę osobę 18 lat. 

11. W przypadku, gdy rencista lub emeryt uprawniony do emerytury z art. 19 ust. 1 prowadzi 

działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z 

mocy ustawy, wypłata nie ulega zawieszeniu. 

[12. Przepisów ust. 1-10 nie stosuje się do świadczeń przyznanych ma podstawie art. 19a.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM 

FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, 

AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY 

WYWIADU WOJSKOWEGO, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, 

STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2016 r. poz.708) 

 

Art. 10. 

1. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy nie przysługuje 

funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, 

popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu 

karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw 
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publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed 

zwolnieniem ze służby. 

2. Skazanie emeryta albo rencisty prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 

lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w 

związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub 

wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed zwolnieniem ze służby, 

powoduje utratę prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy. 

3. O skazaniu emeryta lub rencisty wyrokiem, o którym mowa w ust. 2, prezes sądu 

zawiadamia, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, organ właściwy w 

sprawach zaopatrzenia emerytalnego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, emeryt albo rencista nabywa prawo do świadczeń 

pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jeżeli spełnia warunki określone w 

ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

[5. Przy ustalaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych 

osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 4, uwzględnia się 

również okresy pobierania emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli okresy składkowe i 

nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5-7 i 10 ustawy, o której mowa w 

ust. 4, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania tych świadczeń.] 

<5. Przy ustalaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i 

rentowych osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, która osiągnęła wiek emerytalny 

wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, 

uwzględnia się również okresy pobierania emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli 

okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5–7 i 10 

ustawy, o której mowa w ust. 4, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania tych 

świadczeń.> 
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USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1510) 

 

Art. 25. 

1. Posłom i senatorom w okresie sprawowania mandatu, licząc od pierwszego posiedzenia 

Sejmu lub Senatu, przysługuje uposażenie poselskie lub senatorskie, zwane dalej 

"uposażeniem", wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania mandatu. 

2. Uposażenie odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na 

podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. 

3. Posłowi lub senatorowi, który nie korzysta z urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 29 

ust. 1, albo prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi 

osobami, albo nie zawiesił prawa do emerytury lub renty, uposażenie, o którym mowa w 

ust. 1 i 2, nie przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3a. 

3a. Posłowi lub senatorowi uprawnionemu do emerytury na podstawie: 

[1)   ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) lub ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277), który osiągnął wiek 

emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,] 

<1) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) lub ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277), który 

osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,> 

2)   ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1037) albo ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 708), którego emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez 

uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą 
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- uposażenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również w razie pobierania 

emerytury. 

4. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Sejmu lub Prezydium Senatu może podjąć 

decyzję o przyznaniu, na wniosek posła lub senatora, o którym mowa w ust. 3, uposażenia 

w całości lub w części. 

5. Zasady obniżania uposażenia posłów i senatorów uniemożliwiających, poprzez rażące 

naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia 

Narodowego, a także ich organów, oraz nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia, w 

posiedzeniach Sejmu lub Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, 

określają regulaminy Sejmu i Senatu. 

6. Szczegółowe zasady wypłacania uposażenia posłom lub senatorom, w tym: 

1)   obejmującym mandat w trakcie trwania kadencji, 

2)   którzy nie złożyli ślubowania na pierwszym posiedzeniu Sejmu lub Senatu 

- określa Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU 

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615) 

 

[Art. 100d. 

1. W przypadku złożenia przez członka otwartego funduszu wniosku o przyznanie emerytury 

częściowej, o której mowa w art. 26b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, po ustaleniu, że ubezpieczony spełnia 

warunki do przyznania tej emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia 

otwarty fundusz o złożeniu wniosku i o obowiązku przekazania całości środków 

zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu na fundusz emerytalny FUS. 

2. Otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku członka 

otwartego funduszu po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 111d. 

Otwarty fundusz, po poinformowaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o obowiązku 

przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541021:part=a26%28b%29&full=1
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emerytalny FUS w związku ze złożeniem przez członka otwartego funduszu wniosku o 

przyznanie emerytury częściowej, o której mowa w art. 26b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje na rachunek 

wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środki zgromadzone na rachunku 

członka otwartego funduszu odpowiadające wartości umorzonych jednostek, o których 

mowa w art. 100d ust. 2.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807 i 1810) 

 

Art. 6. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 

i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1)   pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 

2)   osobami wykonującymi pracę nakładczą; 

3)   członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, 

zwanymi dalej "członkami spółdzielni"; 

4)   osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 

albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz 

osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 

5)   osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi 

współpracującymi; 

6)   posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu 

Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o 

uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej 

Polskiej, zwanymi dalej "posłami i senatorami"; 

7)   osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej "stypendystami 

sportowymi"; 
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7a)  pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

8)   osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

9)   osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub 

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej 

"bezrobotnymi"; 

9a)  osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż 

powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie 

zawodowe dorosłych, zwanymi dalej "osobami pobierającymi stypendium"; 

9b)  osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

10)  duchownymi; 

11)  żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką; 

12)  osobami odbywającymi służbę zastępczą; 

13 - 18)  (uchylone); 

18a)  funkcjonariuszami Służby Celnej; 

18b)  (uchylony); 

19)  osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 

20)  osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 

zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi 

wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w 

okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych 

przepisów lub układów zbiorowych pracy; 

21)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

22)  członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. 

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1543503:part=a6u1p9%28b%29:nr=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1543503:part=a6u1p20:nr=1&full=1


- 48 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, 

regulują przepisy o pomocy społecznej. 

[2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo 

zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio: 

1)   świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących 

na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2)   zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

-   przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i 

nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 

1240, 1302 i 1311).] 

<2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo 

zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości 

odpowiednio: 

1) świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego 

przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2) zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów 

– przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i 

nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez 

mężczyznę.> 

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z 

innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów lub jest 

ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277). 

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, może wystąpić do Zakładu 
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Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki 

okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

2d. Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i 

wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, reguluje 

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 

157). 

3. - 3a. (uchylone). 

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 

ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. 

4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy 

uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w ust. 2d. 

5. - 6. (uchylone). 

[Art. 22a. 

1. W przypadku złożenia przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o 

przyznanie emerytury częściowej, o której mowa w art. 26b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, po ustaleniu, że 

ubezpieczony spełnia warunki do przyznania tej emerytury, Zakład zawiadamia otwarty 

fundusz emerytalny o złożeniu wniosku i o obowiązku przekazania całości środków 

zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na fundusz emerytalny 

FUS. 

2. Kwotę środków, o której mowa w ust. 1, oraz kwotę zewidencjonowaną na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, ewidencjonuje się na koncie ubezpieczonego na ostatni dzień 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura częściowa. 

3. Kwota środków, o której mowa w ust. 2, zwiększa kwotę składek na ubezpieczenie 

emerytalne stanowiących podstawę obliczenia kwoty emerytury ustalanej zgodnie z art. 26 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, po jej zewidencjonowaniu na koncie ubezpieczonego.] 

 

Art. 40. 

1. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości 

składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501851&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501851&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541021:part=a26%28b%29:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541021:part=a26:ver=1&full=1


- 50 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a: 

1)   należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek; 

2)   wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. 

1a. Jeżeli ubezpieczony niebędący płatnikiem składek w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu 

opłacenia składki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzi, że składka ta nie została 

opłacona, może zwrócić się do Zakładu o udzielenie informacji, czy Zakład podjął 

działania zmierzające do jej ściągnięcia. 

1b. Na koncie ubezpieczonego niebędącego płatnikiem składek ewidencjonuje się informacje 

o zwaloryzowanej wysokości należnych składek podlegających: 

1)   odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego, 

2)   zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

- które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 24. 

[1c. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje o zwaloryzowanej 

wysokości składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego lub 

zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 

1)   w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za okres do 

dnia złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w art. 26b tej 

ustawy lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest 

wymagane - nieopłaconych lub niezidentyfikowanych do tego dnia, także wówczas gdy 

nie uległy one przedawnieniu; 

2)   w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opłaconych lub 

zidentyfikowanych po dniu złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz w art. 26b tej ustawy lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego 

wniosku nie jest wymagane.] 

<1c. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje o zwaloryzowanej 

wysokości składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu 

emerytalnego lub zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 

1) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za okres 

do dnia złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z dnia 17 
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grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub 

nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane – 

nieopłaconych lub niezidentyfikowanych do tego dnia, także wówczas gdy nie 

uległy one przedawnieniu; 

2) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opłaconych lub 

zidentyfikowanych po dniu złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie 

jest wymagane.> 

1d. Jako datę zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o których mowa w ust. 

1b i 1c, przyjmuje się dzień zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za ten sam miesiąc kalendarzowy. 

[1e. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się kwotę środków zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc 

ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, oraz z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a tej ustawy, 

przez osobę, która nie spełnia ustawowych warunków do ustalenia prawa do okresowej 

emerytury kapitałowej, z zastrzeżeniem ust. 1f.] 

<1e. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się kwotę środków zewidencjonowanych 

na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 

miesiąc ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego 

wynoszącego 65 lat oraz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat 

przez osobę, która nie spełnia ustawowych warunków do ustalenia prawa do 

okresowej emerytury kapitałowej, z zastrzeżeniem ust. 1f.> 

1f. Przepisu ust. 1e nie stosuje się do osób spełniających ustawowe warunki do ustalenia 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1g. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do osób, którym nie ustalono prawa do okresowej 

emerytury kapitałowej z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. 

2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje: 

1)   wymienione w drukach: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym raporcie 

miesięcznym i w deklaracji rozliczeniowej; 
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2)   o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym i o terminach przekazania składek 

do tego funduszu; 

3)   o członkostwie w kasie chorych
(9)

 i o terminach przekazania składek do tej kasy; 

4)   o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 

chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnych i odprowadzonych 

składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego; 

4a)  o wartości środków wypłaconych z tytułu okresowej emerytury kapitałowej; 

5)   o faktach pozaubezpieczeniowych, mających wpływ na prawo do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych i na ich wysokość; 

6)   (uchylony); 

7)   niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także 

świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz o dokonanych wypłatach; 

8)   niezbędne do ustalenia, ponownego ustalenia lub przeliczenia kapitału początkowego; 

9)   o kapitale początkowym oraz zwaloryzowanym kapitale początkowym; 

10)  niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

11)  o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

przekazane w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 615); 

12)  o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz o osobach fizycznych, na rzecz których 

ma nastąpić w razie śmierci wypłata środków zewidencjonowanych na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, w przypadku osób niebędących członkami otwartego 

funduszu emerytalnego, dla których Zakład prowadzi to subkonto; 

13)  o kwocie środków, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a; 

14)  o osobach uposażonych, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

15)  o oświadczeniach: 

a)  o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w 

art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki opłaconej za lipiec, 
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b)  o zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym 

złożono wniosek. 

3. - 7. (uchylony). 

8. Zakład może odmówić zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego nieopłaconej składki 

na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a zewidencjonowaną 

anulować, w razie współdziałania ubezpieczonego z płatnikiem składek w celu uniknięcia 

obowiązku opłacania składek. 

8a. Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa 

ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 

i Służby Więziennej oraz ich rodzin Zakład usuwa z ewidencji informacje o należnych i 

zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne za okresy służby uwzględnione 

w wymiarze emerytury wojskowej lub policyjnej. 

9. - 10. (uchylony). 

 

Art. 40e. 

1. Zwaloryzowane kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, 

zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia 

małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, na 

zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym 

funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci. 

2. Część składek zewidencjonowanych na subkoncie, która w wyniku podziału przypada 

małżonkowi, z zastrzeżeniem ust. 3, jest ewidencjonowana na subkoncie tego małżonka. 

Jeżeli dla małżonka nie jest prowadzone subkonto - Zakład zakłada subkonto. 

3. W przypadku gdy małżonek osoby zmarłej, dla której Zakład prowadzi subkonto, nabywa 

prawo do środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym jako 

osoba uprawniona wskazana przez zmarłego albo jako jego spadkobierca, przypadającą mu 

w wyniku podziału część składek zewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje się na 
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jego subkoncie, jeżeli zażąda przekazania środków zmarłego zgromadzonych na rachunku 

w otwartym funduszu emerytalnym na jego rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. 

[4. Podział kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, 

zewidencjonowanych na subkoncie, jest dokonywany w przypadku, gdy rozwód, 

unieważnienie małżeństwa albo śmierć nastąpiły nie później niż w dniu: 

1)   złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 

1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz w art. 26b tej ustawy; 

2)   nabycia prawa do emerytury w wieku określonym w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli 

złożenie takiego wniosku nie jest wymagane, lub 

3)   osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez osoby, które miały 

ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego 

osiągnięcie tego wieku.] 

<4. Podział kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, 

zewidencjonowanych na subkoncie, jest dokonywany w przypadku, gdy rozwód, 

unieważnienie małżeństwa albo śmierć nastąpiły nie później niż w dniu: 

1) złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego 

wynoszącego 65 lat, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

2) nabycia prawa do emerytury w wieku emerytalnym wynoszącym 65 lat, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli złożenie takiego wniosku 

nie jest wymagane, lub 

3) osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, przez osoby, które miały ustalone prawo do 

okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego 

wieku.> 

5. W przypadku osób będących członkami otwartego funduszu emerytalnego, otwarty 

fundusz emerytalny jest obowiązany zawiadomić Zakład o osobach, na rzecz których 

nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym 
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w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której Zakład 

prowadzi subkonto, oraz o ich udziale w tych środkach, w terminie 14 dni od dnia 

dokonania tego podziału. 

6. Dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 5, obejmują imię i nazwisko, numer PESEL i 

numer NIP, o ile osoby mają obowiązek posługiwania się tym numerem na podstawie 

przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, oraz adres i 

miejsce zamieszkania. Jeżeli członkowi otwartego funduszu emerytalnego nie nadano 

numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich, dane obejmują serię i numer dowodu 

osobistego lub paszportu. 

7. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5, otwarty fundusz emerytalny podaje 

dodatkowo informacje o: 

1)   żądaniu małżonka, o którym mowa w ust. 3; 

2)   terminach wypłaty rat - jeżeli wypłata w otwartym funduszu emerytalnym następuje w 

ratach. 

8. W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, 

Zakład: 

1)   część składek przypadających małżonkowi w wyniku podziału składek 

zewidencjonowanych na subkoncie ewidencjonuje na subkoncie tego małżonka jako 

składki, odpowiednio na dzień ustania wspólności majątkowej albo dzień śmierci 

ubezpieczonego; 

2)   część składek przypadających uprawnionym w wyniku podziału składek 

zewidencjonowanych na subkoncie wypłaca bezpośrednio tym uprawnionym w takiej 

formie, w jakiej następuje wypłata w otwartym funduszu emerytalnym. 

9. Osobie, której Zakład założył subkonto na podstawie ust. 2, jest dokonywana jednorazowa 

wypłata składek zewidencjonowanych na subkoncie, w przypadku gdy otwarty fundusz 

emerytalny dokonał tej osobie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na 

rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, na podstawie art. 129a ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

10. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany zawiadomić Zakład o dokonaniu 

jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 

emerytalnym, o której mowa w ust. 9, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej wypłaty. 

Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 
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11. Zakład dokonuje jednorazowej wypłaty składek zewidencjonowanych na subkoncie w 

terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10. 

11a. W przypadku osób niebędących członkami otwartego funduszu emerytalnego podziału, o 

którym mowa w ust. 1, dokonuje Zakład, stosując odpowiednio przepisy art. 82, art. 83, 

art. 126-129a, art. 131 i art. 132 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

12. Przepisy ust. 1-11a stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności majątkowej 

w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności 

ustawowej między osobą, dla której Zakład prowadzi subkonto, a jej małżonkiem. 

 

Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. informację 

o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o których mowa w 

art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, zwaną dalej 

"informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 

1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu 

obliczony; 

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 
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5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa 

w art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

[1)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym mowa w art. 

24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub w wieku, o którym mowa w 

ust. 1d i 1e, według stanu konta ubezpieczonego oraz 

<1) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 

lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e 

według stanu konta ubezpieczonego oraz> 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 

kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez 

wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

[1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, brakuje nie 

więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości 

hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także 

o dwa, trzy, cztery lata i o pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, i nie wystąpił o 

ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz 

kolejnych pięciu lat.] 

<1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku 

emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, brakuje nie 

więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości 

hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a 

także dwa, trzy, cztery i pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, 

wynoszący 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie 
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emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz 

kolejnych pięciu lat.> 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się hipotetycznej 

emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie konta, jeżeli w 

okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji ubezpieczonemu 

ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

[1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku uprawniającego 

członka otwartego funduszu emerytalnego do okresowej emerytury kapitałowej brakuje nie 

więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej.] 

<1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w 

jego przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia, brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, 

podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z prawa do okresowej 

emerytury kapitałowej.> 

1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

[2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad 

określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i 

kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a 

wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad 

określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i 

kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o kwotę 
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hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a 

wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku.] 

<2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 – przez podzielenie sumy składek, o których 

mowa w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 – przez 

średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat 

w przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość 

hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym 

wiek 60 lat lub 65 lat – przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 2 – przez podzielenie sumy składek, o których 

mowa w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, 

zwiększonej o kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, 

przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 

65 lat w przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a 

wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat – przez średnie dalsze trwanie życia dla 

tego wieku.> 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 
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lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia przekazania 

ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 

wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1)   błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie 



- 61 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po 

złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub 

brakujących dokumentów; 

2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych 

danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty 

albo brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze decyzji; 

2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze kontroli. 

2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, prokuratorom, 

organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 

Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 

599), ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym 
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służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji 

pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 

45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu 

spełnienia wymogów określonych odpowiednio w załączniku I lub w załączniku II do tego 

rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 i 

6. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na koncie, 

w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 

1)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub 

nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7. 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w ust. 

3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji 

Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy 
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rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, wojewodzie i 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a, 

a także - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych - wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej. 

10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty 

ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na 

dany rok kalendarzowy. 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając na 

względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1)   wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do ubezpieczeń 

społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca ostatniego dnia 

roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego wykaz dotyczy oraz 

2)   dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

5)   serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 
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6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania 

ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 

14)  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę opłacenia 

składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji Pracy. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 
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6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia 

wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 

18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 
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6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

17. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na jego 

żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

d)  NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego 

albo paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 
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-  ubezpieczenie emerytalne, 

-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 

a)  NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego 

albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 
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b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

- w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych oraz podległych mu i nadzorowanych przez niego 

jednostek, zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych i 

weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-sprawozdawczych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) 

 

Art. 69. 

[§ 1. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia albo z dniem 

osiągnięcia wieku określonego w § 1a, chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed 

ukończeniem tego wieku oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego 

zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze 

względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach 

określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.] 

<§ 1. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia, chyba że 

nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem 65 roku życia oświadczy 

Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi 

zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do 

pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na 

stanowisko sędziowskie.> 

[§ 1a. Wiek, którego osiągnięcie powoduje przejście sędziego w stan spoczynku, dla kobiet 

urodzonych do dnia 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do dnia 30 września 
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1953 r. jest równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu odpowiednio w art. 

24 ust. 1a pkt 61-84, art. 24 ust. 1b i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 

z późn. zm.).] 

§ 2. Sędzia przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do 

uposażenia określonego w art. 100 § 2, po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli 

przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat, a 60 lat przez 

mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30 

lat. 

§ 2a. Przepis § 2 stosuje się do sędziego, który wymagane warunki spełnił do dnia 31 grudnia 

2017 r. 

§ 3. W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o których 

mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 70 roku 

życia. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku, składając 

odpowiednie oświadczenie Ministrowi Sprawiedliwości. 

 

Art. 100. 

[§ 1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sądów lub 

zmiany granic okręgów sądowych, przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 67 lat albo 

do osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 69 § 1a, uposażenie w wysokości 

wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.] 

<§ 1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju 

sądów lub zmiany granic okręgów sądowych, przysługuje do czasu osiągnięcia 

wieku 65 lat uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio 

zajmowanym stanowisku.> 

§ 2. Sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, 

choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym 

stanowisku. 

§ 3. Uposażenie, o którym mowa w § 1 i 2, podwyższa się stosownie do zmian wysokości 

wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo. 

§ 4. Sędziemu przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w 

wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 
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[§ 4a. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędzia w stanie spoczynku otrzymuje jednorazową 

odprawę z chwilą osiągnięcia wieku 67 lat albo wieku, o którym mowa w art. 69 § 1a.] 

<§ 4a. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędzia w stanie spoczynku otrzymuje 

jednorazową odprawę z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat.> 

§ 4b. Sędziemu, który powrócił na stanowisko poprzednio zajmowane albo stanowisko 

równorzędne poprzednio zajmowanemu w trybie art. 74 § 1a, w razie przejścia lub 

przeniesienia w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w kwocie 

stanowiącej różnicę między wysokością odprawy wyliczonej na dzień przejścia lub 

przeniesienia w stan spoczynku a wysokością odprawy wypłaconej. [W przypadku, o 

którym mowa w § 1, odprawa przysługuje z chwilą osiągnięcia wieku 67 lat albo wieku, 

o którym mowa w art. 69 § 1a.] <W przypadku, o którym mowa w § 1, odprawa 

przysługuje z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat.> 

§ 5. Z tytułu pracy na stanowisku sędziego nie przysługuje prawo do emerytury lub renty z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 91 § 10. 

§ 6. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub 

renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się wyłącznie uposażenie, z 

zastrzeżeniem § 7. 

§ 6a. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego przechodzącego lub 

przeniesionego w stan spoczynku zgodnie z § 2, który jest członkiem otwartego 

funduszu emerytalnego, środki zgromadzone na rachunku w tym funduszu otwarty 

fundusz emerytalny przekazuje za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

na dochody budżetu państwa. 

§ 6b. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do uposażenia 

rodzinnego, na wniosek uprawnionego wypłaca się uposażenie w stanie spoczynku albo 

uposażenie rodzinne. 

§ 7. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego w stanie spoczynku, który do 

chwili przejścia w stan spoczynku był zatrudniony na podstawie powołania na 

stanowisko sędziowskie w niepełnym wymiarze czasu pracy stosownie do art. 62, 

wypłaca się emeryturę oraz uposażenie, z tym jednak, że wypłatę uposażenia ogranicza 

się w taki sposób, aby suma emerytury i uposażenia nie przekraczała wysokości całego 

uposażenia sędziego w stanie spoczynku, jakie by otrzymywał, gdyby nie został 

powołany w połowie wymiaru czasu pracy. 
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§ 8. Wynagrodzenie z tytułu pracy na stanowisku sędziego oraz uposażenie przysługujące w 

stanie spoczynku jest osiąganiem przychodu powodującym zawieszenie prawa do 

emerytury lub renty albo zmniejszenie tych świadczeń, w rozumieniu przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes właściwego sądu i 

sędzia uprawniony do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są obowiązani 

do powiadamiania organu rentowego o osiąganiu wynagrodzenia albo uposażenia i jego 

wysokości, na zasadach i w terminach określonych w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1254) 

 

Art. 30. 

§ 1. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70. roku 

życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem tego wieku 

oświadczy Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego wolę dalszego zajmowania 

stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan 

zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. 

§ 2. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku: 

[1)   po ukończeniu 67 roku życia albo z dniem osiągnięcia wieku określonego w § 3;] 

<1) po ukończeniu 65 roku życia;> 

2)   po ukończeniu 60 roku życia, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego Sądu 

Najwyższego nie mniej niż 9 lat. 

[§ 3. Wiek, którego osiągnięcie powoduje przejście sędziego w stan spoczynku, dla kobiet 

urodzonych do dnia 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do dnia 30 września 

1953 r. jest równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu odpowiednio w art. 

24 ust. 1a pkt 61-84, art. 24 ust. 1b i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887).] 

§ 4. Przepis § 2 pkt 2 stosuje się do sędziego, który wymagane warunki spełnił do dnia 31 

grudnia 2017 r. 
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§ 5. W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o których 

mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 72. roku 

życia, nie może jednak zajmować stanowiska Prezesa Sądu Najwyższego ani 

przewodniczącego wydziału. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku 

składając odpowiednie oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. 

§ 6. Oświadczenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, o których mowa w § 1 i 5, oraz 

zaświadczenie, o którym mowa w § 1, składane są Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 

1583) 

 

Art. 6. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   całkowita niezdolność do pracy - całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie 

do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

2)   dochód dziecka - dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z 

dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, 

otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku 

dziecka; 

3)   dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie; 

4)   dochód rodziny - sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie; 

5)   jednostka organizacyjna pomocy społecznej - regionalny ośrodek polityki społecznej, 

powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy 

społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek 

wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej; 
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6)   kontrakt socjalny - pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą 

uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań 

zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny; 

[7)   niezdolność do pracy z tytułu wieku - osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w art. 

24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 

1311);] 

<7) niezdolność do pracy z tytułu wieku – osiągnięcie wieku emerytalnego określonego 

w art. 24 ust. 1 oraz w art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887);> 

8)   osoba bezdomna - osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu 

przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i 

niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także 

osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w 

którym nie ma możliwości zamieszkania; 

9)   osoba samotna - osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i 

nieposiadającą wstępnych ani zstępnych; 

10)  osoba samotnie gospodarująca - osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo 

domowe; 

11)  osoba zatrudniona - osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub prowadzącą działalność gospodarczą 

w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej; 

11a)  (uchylony); 

12)  praca socjalna - działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi; 

13)  renta - rentę z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, rentę 

strukturalną lub rentę socjalną; 

14)  rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

15)  średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej - kwotę rocznych 

kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, 
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bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, powiększoną o prognozowany 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w 

ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną 

jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku 

poprzedniego, w domu; 

16)  świadczenie nienależnie pobrane - świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie 

przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji 

materialnej lub osobistej; 

17)  bar mleczny - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w postaci 

samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, 

sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie; 

18)  projekt socjalny - zespół działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej osób, 

rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

 

Art. 42. 

1. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz 

wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej 

opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie 

przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca 

się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów 

lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z 

koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. 

2. Przez ojca i matkę, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć również ojca i matkę 

współmałżonka. 

3. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w 

ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie 

wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia. 

[4. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o 

systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki, nie 

dłużej jednak niż przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia 
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(składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu 

złożenia wniosku o przyznanie świadczenia: 

1)   ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) 

wynoszącego co najmniej 10 lat; 

2)   posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 25 lat, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.] 

<4. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o 

systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki, nie 

dłużej jednak niż przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia 

(składkowego i nieskładkowego) wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. 

5. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu 

złożenia wniosku o przyznanie świadczenia: 

1) ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i 

nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat; 

2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w 

przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.> 

6. Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, okresy nieskładkowe ustala 

się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579) 

 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji 

zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą 

lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności: 
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a)  dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i 

możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

b)  zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, 

c)  prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych 

znalezieniem pracy, 

d)  pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca 

pracy oraz staże zawodowe, 

e)  pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 

2)   bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g, lit. i, j, l 

oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed 

rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której 

mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, 

zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 

obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej 

albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co 

najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem 

uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z 

zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach 

niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub 

czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, jeżeli: 

a)  ukończyła 18 lat, 

[b)  nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w 

art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302, 1311),] 

<b) nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna,> 

c)  nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 

szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, 

świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku 
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chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego, 

ca)  nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, 

przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co 

najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których 

mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, 

d)  nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości 

rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380), o powierzchni użytków rolnych 

przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w 

gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe, 

e)  nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z 

działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych 

produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku 

rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej 

pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, 

f)  nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po 

złożeniu wniosku o wpis: 

–  zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie 

wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, 

albo 

–  nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej, 

g)  nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia 

wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem 

karnym w systemie dozoru elektronicznego, 
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h)  nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z 

tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunkach bankowych, 

i)  nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 

j)  nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku 

dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

k)  nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w 

art. 70 ust. 6, 

l)  nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 

m)  nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów zasiłku dla opiekuna; 

2a)  (uchylony); 

( pkt 3 - 45  pominięto) 

2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego: 

1)   wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na 

zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi 

pracy porozumienie z korzystającym; 

2)   odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 

2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052), jeżeli praktykant przedstawi 

właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką. 

3. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu: 

1)   stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w 

szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania 

prac społecznie użytecznych, 

2)   określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do 

wykonywania zawodu 

- przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu 

Pracy. 
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH PRZEDEMERYTALNYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598 i 1682) 

 

Art. 4. 

1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje: 

1)   na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne; 

2)   w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej 

"organem rentowym", lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w 

odrębnych przepisach; 

[3)   z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w 

art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;] 

<3) z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;> 

4)   z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) 

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha 

przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha 

przeliczeniowe; 

5)   wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. 

2. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa 

do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty 

strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej. 

3. Wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego następuje, poczynając od: 

1)   miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym złożono wniosek, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1; 

2)   dnia nabycia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

[3)   dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w 

art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;] 

<3) dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;> 

4)   dnia nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) 

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha 

przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha 

przeliczeniowe; 
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5)   miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona; 

6)   dnia nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo 

podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z 

instytucji zagranicznej; 

7)   najbliższego możliwego technicznie terminu płatności, jeżeli wstrzymanie wypłaty 

świadczenia przedemerytalnego nie było możliwe w terminie, o którym mowa w pkt 2, 

4 i 6. 

4. W razie nabycia przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego prawa do 

renty rodzinnej lub uposażenia rodzinnego wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe 

lub wybrane przez uprawnionego. 

5. Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest obowiązana zawiadomić organ 

rentowy wypłacający to świadczenie o okolicznościach powodujących ustanie lub 

zawieszenie prawa do tego świadczenia. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O EMERYTURACH KAPITAŁOWYCH (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1097) 

 

Art. 7. 

1. Ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym dalej 

"subkontem", przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. 

[2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego 

do ukończenia 67 roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2a.] 

<2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu 

emerytalnego do ukończenia 65. roku życia.> 

[2a. W latach 2014-2020 okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego 

funduszu emerytalnego do osiągnięcia przed dniem: 

1)   1 września 2014 r. wieku 65 lat i 5 miesięcy albo 

2)   1 stycznia 2015 r. wieku 65 lat i 6 miesięcy, albo 

3)   1 maja 2015 r. wieku 65 lat i 7 miesięcy, albo 
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4)   1 września 2015 r. wieku 65 lat i 8 miesięcy, albo 

5)   1 stycznia 2016 r. wieku 65 lat i 9 miesięcy, albo 

6)   1 maja 2016 r. wieku 65 lat i 10 miesięcy, albo 

7)   1 września 2016 r. wieku 65 lat i 11 miesięcy, albo 

8)   1 stycznia 2017 r. wieku 66 lat, albo 

9)   1 maja 2017 r. wieku 66 lat i 1 miesiąca, albo 

10) 1 września 2017 r. wieku 66 lat i 2 miesięcy, albo 

11) 1 stycznia 2018 r. wieku 66 lat i 3 miesięcy, albo 

12) 1 maja 2018 r. wieku 66 lat i 4 miesięcy, albo 

13) 1 września 2018 r. wieku 66 lat i 5 miesięcy, albo 

14) 1 stycznia 2019 r. wieku 66 lat i 6 miesięcy, albo 

15) 1 maja 2019 r. wieku 66 lat i 7 miesięcy, albo 

16) 1 września 2019 r. wieku 66 lat i 8 miesięcy, albo 

17) 1 stycznia 2020 r. wieku 66 lat i 9 miesięcy, albo 

18) 1 maja 2020 r. wieku 66 lat i 10 miesięcy, albo 

19) 1 września 2020 r. wieku 66 lat i 11 miesięcy.] 

3. Okresowa emerytura kapitałowa jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3a. – 4. (uchylone). 

 

Art. 8. 

Członek otwartego funduszu emerytalnego nabywa prawo do okresowej emerytury 

kapitałowej, jeżeli: 

[1)   osiągnął wiek, o którym mowa w art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz] 

<1)  ukończył 60 lat oraz> 

2)   kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie, ustalona na ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub 

wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego. 

 

Art. 9. 

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa: 

1)   w przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego; 
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[2)   z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego 

ukończył 67. rok życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2a;] 

<2) z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu 

emerytalnego ukończył 65. rok życia;> 

3)   w przypadku wyczerpania środków zewidencjonowanych na subkoncie. 

 

Art. 13. 

1. Prawo do okresowej emerytury kapitałowej ustala się z urzędu, jeżeli prawo do emerytury z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustala się na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

[2. Wszczęcie postępowania z urzędu na podstawie art. 24a ustawy, o której mowa w ust. 1, 

przed osiągnięciem wieku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 albo ust. 2a, oznacza 

równocześnie wszczęcie postępowania o okresową emeryturę kapitałową.] 

<2. Wszczęcie postępowania z urzędu na podstawie art. 24a ustawy, o której mowa w 

ust. 1, przed osiągnięciem wieku 65 lat, oznacza równocześnie wszczęcie 

postępowania o okresową emeryturę kapitałową.> 

 

Art. 42. 

[1. Osobie urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., której przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy ustalono prawo do emerytury rolniczej, z zaliczeniem okresów, o których 

mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 33, a która po dniu wejścia w życie 

ustawy osiągnie wiek, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy wymienionej w art. 37, 

i zgłosi wniosek o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określoną w art. 24 lub 

art. 184 ustawy wymienionej w art. 37, przysługuje - w zależności od jej wyboru - 

emerytura rolnicza ustalona z zaliczeniem wskazanych okresów albo emerytura z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.] 

<1. Osobie urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., której przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy ustalono prawo do emerytury rolniczej, z zaliczeniem okresów, o 

których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 33, a która po dniu 

wejścia w życie ustawy osiągnie wiek 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny i zgłosi 

wniosek o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określoną w art. 24 lub 

art. 184 ustawy wymienionej w art. 37, przysługuje – w zależności od jej wyboru – 
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emerytura rolnicza ustalona z zaliczeniem wskazanych okresów albo emerytura z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.> 

2. Prawo do emerytury rolniczej oraz do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli po wyłączeniu okresów wskazanych w 

tym przepisie osoba ta spełnia warunki do emerytury rolniczej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. O EMERYTURACH POMOSTOWYCH (Dz. U. z 2015 

r. poz. 965 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 615) 

 

Art. 16. 

Prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem: 

1)   poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu 

rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych 

przepisach; 

[2)   osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 

1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury 

ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, 

określonego w odrębnych przepisach;] 

<2) osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 

a) 60 lat – w przypadku kobiet, 

b) 65 lat – w przypadku mężczyzn 

– jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu 

rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych 

przepisach;> 

3)   śmierci uprawnionego. 

 

 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541021:part=a24u1%28a%29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541021:part=a24u1%28b%29&full=1


- 84 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. O NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZENIACH 

KOMPENSACYJNYCH (Dz. U. poz. 800, z 2011 r. poz. 398 oraz z 2012 r. poz. 637) 

 

Art. 8. 

Prawo do świadczenia ustaje z dniem: 

1)   poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu 

rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych 

przepisach; 

[2)  poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jeżeli uprawniony nie 

ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu 

emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;] 

<2) poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 

a) 60 lat – w przypadku kobiet, 

b) 65 lat – w przypadku mężczyzn 

– jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu 

rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych 

przepisach;> 

3)   śmierci uprawnionego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I 

RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O ZMIANIE 

NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 637) 

 

[Art. 21. 

1. Rada Ministrów dokonuje przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego po wejściu w 

życie ustawy i przedkłada Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania nie rzadziej 

niż co 4 lata. 

2. Pierwszego przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego po wejściu w życie ustawy i 

przedłożenia Sejmowi informacji o skutkach jej obowiązywania Rada Ministrów dokona 

nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.] 
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USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. – PRAWO O PROKURATURZE (Dz. U poz. 177 i 

1579) 

 

Art. 43. 

§ 1. Krajowa Rada Prokuratorów stoi na straży niezależności prokuratorów. 

§ 2. Krajowa Rada Prokuratorów wyraża opinię w sprawach podejmowanych z własnej 

inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w szczególności 

dotyczących: 

1)   projektów aktów normatywnych dotyczących prokuratury oraz projektów 

wytycznych Prokuratora Generalnego; 

2)   stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów i 

asesorów prokuratury; 

3)   okresowych ocen realizacji zadań prokuratury; 

4)   kierunków działań w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów oraz 

poziomu ich pracy; 

5)   kandydatów na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

§ 3. Krajowa Rada Prokuratorów ustala także ogólną liczbę członków sądów dyscyplinarnych 

oraz wskazuje liczbę członków sądów dyscyplinarnych wybieranych przez zebranie 

prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach 

regionalnych. 

§ 4. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje kandydatury członków Rady Programowej 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazywanych przez Prokuratora 

Generalnego. 

[§ 5. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie 

stanowiska prokuratora po ukończeniu przez prokuratora 67. roku życia albo po 

osiągnięciu przez niego wieku przewidzianego odpowiednio w art. 69 § 1a ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z 

późn. zm.).] 
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<§ 5. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze 

zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu przez prokuratora 65. roku 

życia.> 

 

Art. 127. 

§ 1. Do prokuratorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 69-71, art. 73, art. 74, art. 76, art. 

85 § 4, art. 99-102 i art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Przewidziane w 

ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych uprawnienia 

Krajowej Rady Sądownictwa i Ministra Sprawiedliwości przysługują w stosunku do 

prokuratorów Prokuratorowi Generalnemu, a uprawnienia kolegiów i prezesów 

właściwych sądów - właściwym prokuratorom przełożonym. 

[§ 2. Prokurator może nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 67. roku życia albo po 

osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 69 § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo 

o ustroju sądów powszechnych, jeżeli Prokurator Generalny na wniosek prokuratora, po 

przedstawieniu zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia 

do pełnienia obowiązków prokuratora, oraz po zasięgnięciu opinii Prokuratora 

Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów oraz właściwego prokuratora przełożonego, 

wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez prokuratora.] 

<§ 2. Prokurator może nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 65. roku życia, jeżeli 

Prokurator Generalny na wniosek prokuratora, po przedstawieniu zaświadczenia 

stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków 

prokuratora, oraz po zasięgnięciu opinii Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady 

Prokuratorów oraz właściwego prokuratora przełożonego, wyrazi zgodę na dalsze 

zajmowanie stanowiska przez prokuratora.> 

§ 3. [Wniosek i zaświadczenie, o których mowa w § 2, składa się Prokuratorowi Generalnemu 

najpóźniej na 6 miesięcy przed ukończeniem 67. roku życia albo przed osiągnięciem 

wieku przewidzianego w art. 69 § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych.] <Wniosek i zaświadczenie, o których mowa w § 2, składa się 

Prokuratorowi Generalnemu najpóźniej na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku 

życia.> W przypadku niezakończenia postępowania związanego z rozpoznaniem 

wniosku prokurator pozostaje w służbie do czasu zakończenia postępowania, w tym 

postępowania przed Sądem Najwyższym. 
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§ 4. Od decyzji Prokuratora Generalnego w sprawie, o której mowa w § 2, przysługuje 

odwołanie do Sądu Najwyższego. 

§ 5. O decyzji w sprawie, o której mowa w § 2, w sprawie przeniesienia prokuratora w stan 

spoczynku oraz w sprawie powrotu przez prokuratora przeniesionego w stan spoczynku 

na stanowisko zajmowane poprzednio albo stanowisko równorzędne Prokurator 

Generalny zawiadamia Prokuratora Krajowego. 

§ 6. Prokurator Generalny wymienia dane dotyczące prokuratorów w stanie spoczynku, w 

zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 

dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), za 

pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 
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