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1 Austria nie nie tak

składki 
parlamen-
tarzystów, 
12,55%

60% -80% 
uposażenia

65 - 
mężczyźni, 60 

- kobiety

uprawnienia do 
dodatkowej emerytury 

o wysokości 60% 
wynagrodzenia

2 Belgia

tak - kasa 
emerytalna dla 

senatorów, 
przystąpienie 
obowiązkowe

7,50% nie tak

4,2% 
wynagrodzenia lub 

3,75% 
wynagrodzenia

58 lub 55 

4,2% - rozpoczęcie 
mandatu przed 21 

maja 1995 r. , 3,75% - 
rozpoczecie mandatu 

po 21 maja 1995 r. 
Świadczenie nie może 
przekroczyć wysokości 

3/4 wynagrodzenia

3 Bułgaria nie nie tak tak nie brak danych brak danych

4 Cypr
tak - przystąpienie 

do systemu 
obowiązkowe

1,75% wszystkich 
dochodów 

parlamentarzysty
brak danych tak 3/4 wynagrodzenia-

pełna emerytura 60

do wyboru: pełna 
emerytura lub 3/4 
pełnej emerytury + 
odprawa równa 14- 
krotnej wysokości 

zredukowanej 
emerytury

5 Czechy nie nie tak brak danych brak danych

Wysokość 
świadczeniaLp. PAŃSTWO

Specjalny 
parlamentarny 

system 
emerytalny

Miesięczna 
składka do 

parlamentarnego 
systemu 

emerytalnego

Wykonywanie funkcji parlamentarzysty a uprawnienia emerytalne

Ogólny system 
zabezpieczenia Uwagi

tak

Wiek 
emerytalny w 

latach

tak

Źródło finansowania

pa
ńs

tw
o
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6 Dania tak nie brak danych 3662-4100 euro 60-65
maksymalna emerytura 

po 20 latach 
wykonywania mandatu

7 Estonia tak, do 2002 roku tak 75% 
wynagrodzenia 65

75% - maksymalna 
emerytura po 9 latach 
wykonywania mandatu

8 Finlandia nie nie tak 1500 euro/2006 65 - kobiety i 
mężczyźni

9 Francja-Senat
tak - kasa 

emerytalna byłych 
senatorów

8,79% brak danych tak 4 442 euro netto 60

10
Francja-

Zgromadzenie 
Narodowe

tak - kasa 
emerytalna tak brak szczegółowych 

danych tak
składki 

parlamenta-
rzystów

2400 euro netto 60

Obecnie deputowani 
mogą opłacać składki 

również w innym 
systemie emerytalnym

11 Litwa nie nie tak
62,5 roku - 

mężczyźni, 60 
lat kobiety

12 Łotwa nie nie tak tak brak 
danych brak danych brak danych brak danych

tak

tak

tak

tak
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system 
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Miesięczna 
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parlamentarnego 
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Ogólny system 
zabezpieczenia Uwagi
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Źródło finansowania
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13 Niemcy nie nie

maksymalna - 
67,5% 

wynagrodzenia, 
5176 euro

65-67 proces podwyższania 
wieku emerytalnego

14 Portugalia nie nie tak maksymalna - 80% 
wynagrodze-nia od 55

15 Rumunia- obie 
izby nie nie tak parlamenta-

rzysta- 9,5%
60-kobiety, 65-

mężczyźni
minimalny okres 

składkowy - 15 lat

16 Słowacja nie nie tak tak brak 
danych brak danych brak danych brak danych

17 Słowenia nie nie tak brak 
danych

brak 
danych brak danych brak danych brak danych

18 Szwecja tak tak tak tak 11,5% dochodu 50-65

Powyżej dochodu 303 
750 koron rocznie do 
emerytury dolicza się 

65% nadwyżki 
dochodów.

19 Wielka Brytania -
Izba Gmin tak - PCPF tak tak tak 10% lub 6% 

wynagrodzenia 50-60

tak

tak -
19,5%

tak

tak
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20 Wielka Brytania-
Izba Lordów nie nie nie nie nie

indywidualne emerytury
z racji funkcji jako 

ministrów lub 
piastujących urząd w 

izbie

21 Włochy - Senat tak 6,70% brak danych tak od 25% do 80% 
uposażenia 65

% uposażenia zależny 
od długości 

sprawowania mandatu

22 Włochy-Izba 
Deputowanych tak 8,60% brak danych tak od 25% do 80% 

uposażenia 60-65
% uposażenia zależny 

od długości 
sprawowania mandatu


