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Drodzy
Czytelnicy,
już 1 października w życie wchodzą 
nowe przepisy ustawy emerytalnej. 
Przełomem jest obniżenie wieku 
emerytalnego. Jednak o zmianach, 
zasadach i rodzajach emerytur 
warto wiedzieć nieco więcej.
E-book ten powstał z myślą nie tylko
o osobach, które zbliżają się
do wieku emerytalnego lub już 
pobierają świadczenia. To także 
kompendium wiedzy dla ich
bliskich, by każdy z nas wiedział
i rozumiał nowe prawo emerytalne.

Obniżenie wieku emerytalnego 
sprawi, że jednego dnia uprawnie-
nia do tego świadczenia otrzyma 
automatycznie około 300 tysięcy 
osób. A zainteresowanie możli-
wością wcześniejszego skorzystania 
za świadczenia jest bardzo duże. 

Dlatego, specjalnie dla Was, 
zebraliśmy najpotrzebniejsze infor-
macje w jednym miejscu i w prosty 
sposób przedstawiamy to, co każdy 
o emeryturach wiedzieć powinien.

Sprawdźcie, kiedy zaczyna się okres 
ochronny przed emeryturą, ile 
wynosi odprawa emerytalna i jakie 
podwyżki świadczeń Was czekają. 
W naszym e-booku znajdziecie
odpowiedzi na wiele nurtujących 
Was pytań. Z pewnością zawarte 
w nim treści pozwolą rozwiać wąt-
pliwości związane ze zmianami
w systemie emerytalnym.

Zachęcam do lektury.

Redaktor prowadząca
CafeSenior.pl
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Wiek emerytalny – od 1 października 2017 ponownie będzie 
wynosić 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Obniżenie wieku 
emerytalnego następuje zaledwie 4,5 roku po wejściu w życie 
reformy zrównującej wiek emerytalny w Polsce dla kobiet
i mężczyzn, podnoszącej go do 67 lat.

Wiek emerytalny w Polsce

Do 2012 roku wiek emerytalny 
w Polsce wynosił 60 lat dla kobiet
i 65 dla mężczyzn. W 2012 roku Sejm 
uchwalił ustawę, w myśl której  
począwszy od 1 stycznia 2013 roku 
wiek emerytalny zaczął być stopnio-
wo podnoszony (o miesiąc co kwar-
tał), docelowo mając osiągnąć pułap 
67 lat w przypadku zarówno pań,
jak i panów. Zamierzony wiek

emerytalny kobiet miał w ten 
sposób zostać osiągnięty w roku 
2040 i jako pierwsze tak długo 
musiałyby pracować panie urodzone 
30 września 1973 roku. Jeśli chodzi 
o mężczyzn – droga do wyższego 
wieku emerytalnego byłaby krótsza, 
skok z 65 do 67 lat miał być zakoń-
czony w roku 2020, a jako pierwsi
na emeryturę w wieku 67 lat odcho-
dziliby panowie urodzeni 30 wrze-
śnia 1953 roku.

Politycy podwyższając wiek emerytalny kierowali się przede wszystkim
przestrogami ekonomistów. Argumentowano, że:

wymuszają podniesienie wieku emerytalnego, nawet jeśli będzie to decyzja 
skrajnie niepopularna społecznie.

postępujące zmiany demograficzne 
niski przyrost naturalny, szybkie „starzenie się” społeczeństwa, postępu-
jący przyrost osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do tych, którzy 
jeszcze nie mogą pracować

niewydolność systemu emerytalnego
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Wiek emerytalny – 2017 
rok przynosi powrót
do starych zasad

Po wyborach parlamentarnych
i zmianie Rządu, nowy gabinet zgłosił 
projekt ustawy przywracającej 
poprzedni wiek emerytalny, która 
już w 2016 roku została przyjęta 
przez Sejm. Nowe przepisy o wieku 
emerytalnym wejdą w życie 1 paź-
dziernika 2017 roku. Obniżenie 
wieku emerytalnego sprawi, że 
jednego dnia uprawnienia do tego 
świadczenia otrzyma automatycznie 
około 300 tysięcy osób – kobiet 
mieszących się w przedziale od 60 lat 
do 61 lat i 4 miesięcy (urodzone 
między 1 października 1957 r., 
a 1 czerwca 1956 r.) oraz mężczyzn, 
którzy ukończyli od 65 lat do 66 lat
i 4 miesięcy (urodzeni między 1 
października 1952, a 1 czerwca 1951 
roku).

Obniżenie wieku emerytalnego 
obniży też wiek, w którym kobiety
i mężczyźni zostaną objęci 4-letnim 
okresem ochronnym. Jak łatwo 
wyliczyć, będzie to 56 oraz 61 lat. 
Przy czym należy pamiętać, że ochro-
na obowiązywać będzie tylko 
do ukończenia wieku zapisanego 
w ustawie, a więc 60 i 65 lat. Jeśli ktoś 
będzie chciał pracować dłużej, musi
się liczyć z tym, że pozostanie bez 
ochrony.
 
Niższy wiek emerytalny
– niższa emerytura

Obniżenie wieku emerytalnego 
będzie mieć wymierne, negatywne 
konsekwencje dla kieszeni – oczywi-
ście, jeśli ktoś zdecyduje się (lub 

będzie zmuszony przez pracodawcę)
do zakończenia pracy zawodowej
w „ustawowym” czasie. Mówiąc 
wprost – jeśli ktoś chce mieć wyższą 
emeryturę, powinien pracować 
dłużej, niż ustawa o wieku emery-
talnym przewiduje. A to dlatego,
że w nowym systemie, wysokość 
świadczenia zależy między innymi
od parametru zwanego „średnim 
dalszym trwaniem życia”.
 
Obliczanie emerytury

Aby uzyskać wysokość miesięcznego 
świadczenia, podstawę obliczenia 
emerytury należy podzielić przez tzw. 
średnie dalsze trwanie życia dla 
kobiet i mężczyzn będących w wieku
osoby odchodzącej na emeryturę.
W naturalny sposób, im później 
przejdziemy na emeryturę, tym 
wyliczone przez demografów „dalsze 
trwanie życia” będzie statystycznie 
krótsze, a wynik dzielenia będzie 
dawać korzystniejszą kwotę. Oszaco-
wano, że w przypadku kobiety zara-
biającej średnią krajową, emerytura 
uzyskana w wieku 67 lat mogłaby 
wynosić około 3,5 tysiąca, w wieku 
60 lat – zaledwie 2 tysiące złotych 
brutto.
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Podstawę obliczenia
emerytury stanowi suma:

składki na ubezpieczenie
emerytalne

zwaloryzowany kapitał
początkowy

pieniądze zewidencjo-
nowane na indywidual-
nym subkoncie

Obniżenie wieku emerytalnego od 2017 - zasady

Wszystko o emeryturach - Zmiany



Wiek emerytalny w Europie

Ze względu na sytuację demograficzną w całej Europie prowadzona jest ożywiona 
debata na temat konieczności dłuższej pracy. Po obniżeniu wieku emerytalnego, 
Polska znów jest w stawce krajów, gdzie wiek ten jest najniższy. Krócej pracuje się 
tylko na Białorusi i Ukrainie, tak samo – w Albanii.
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Zobacz, jak wygląda wiek emerytalny w Europie:
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Bezpieczna kąpiel pełna radości 
Badania pokazują, że blisko połowa wypadków zdarza się 
w domu. Dotyczy to głównie osób starszych. Miejscem, 
w którym najczęściej dochodzi do przykrych zdarzeń jest 
łazienka. Dlatego warto zadbać o to, by seniorzy czuli się
w niej nie tylko bezpiecznie, ale przede wszystkim komfortowo. 

W wielu domach seniorów wciąż 
znajdują się tradycyjne, wysokie 
wanny lub brodziki. Dlatego codzien-
na kąpiel kojarzy im się z niewygodą, 
dyskomfortem, obawą przed pośliz-
gnięciem i upadkiem. Dzieje się tak, 
ponieważ standardowe elementy 
wyposażenia łazienek są nieprzysto-
sowane do potrzeb osób starszych
– wysokie progi i śliska powierzchnia 
utrudniają bezpieczne wejście 
i stwarzają ryzyko utraty równowagi.

Czy jest możliwe posiadanie 
wanny, która będzie komfortowa
i bezpieczna? Oczywiście, że tak! 

Tradycyjną wannę można z łatwością 
wymienić na wannę z drzwiami
– produkt praktyczny i bezpieczny. 
Zapewnia on komfort psychiczny
i pozwala pozbyć się lęku przed 
upadkiem. Wanny te produkowane 
są w wielu standardowych rozmia-
rach, dlatego bez problemu mogą 
zastąpić starą wannę, nawet
w bardzo małych łazienkach. Dzięki 
wyjątkowej konstrukcji wejście
do wanny jest bardzo proste i bez-
pieczne. Niski próg powoduje, 
że nie ma potrzeby wysokiego pod-
noszenia nóg. 

Artykuł partnera 

Więcej informacji na:
www.lazienkabezbarier.com.pl

Zapraszamy także
do kontaktu telefonicznego: 
609-382-635

Wanny z drzwiami:
ułatwiają samodzielną higienę
zapobiegają wypadkom i urazom
pozwalają na większą niezależność
przywracają seniorom przyjemność
i radość z kąpieli

Wanny z drzwiami to optymalne połą-
czenie tradycyjnej wanny kąpielowej 
i rozwiązań stworzonych z myślą
o potrzebach seniorów. 
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Niski próg ułatwia
wejście do wanny.
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Waloryzacja emerytur 2018 – jakie
będą podwyżki?
Waloryzacja emerytur w 2018 roku będzie wyższa niż rok 
wcześniej i wyższa od pierwotnie zakładanej przez Rząd. W lipcu 
Rada Ministrów postanowiła, że waloryzacja rent i emerytur 
w 2018 roku wyniesie 2,7 procent (jeszcze w czerwcu planowa-
no, że świadczenia wzrosną o 2,4 proc). Zobacz, ile konkretnie 
zyska przeciętny Polak na waloryzacji emerytur i rent.

Waloryzacja emerytur

Waloryzacja emerytur zapowiada 
podwyżki. Ile dostaniemy do ręki
po waloryzacji emerytur w 2018 r.? 
Obecnie najniższa emerytura 
w kraju wynosi równe 1000 złotych 
brutto, czyli 854 złote na rękę. Jak 
więc łatwo obliczyć, po waloryzacji 
emerytur najniższe świadczenie 
wzrośnie do 1027 złotych brutto. 
Przekładając to na kwotę netto, 
wychodzi 875,57 złotych. To oznacza, 
że najsłabiej uposażeni emeryci 
otrzymają do kieszeni 21,57 zł mie-
sięcznie więcej. W skali roku podwyż-
ka wyniesie w ich przypadku 258,84 
zł. Oczywiście, waloryzacja emery-
tur, liczona procentowo, najwięcej 
da osobom pobierającym wyższe 
świadczenia. Zależność jest prosta 
– im więcej wpływa na konto, tym 
wyższa kwota będzie wynikać 
z waloryzacji emerytur.

Ile konkretnie – to łatwo obliczyć 
- na każdy tysiąc złotych emerytury 
bądź renty, wychodzi 27 zł brutto 
podwyżki. I tak, na przykład, dla 
emerytury na poziomie 3 tys. zł 
brutto, podwyżka wyniesie 81 
złotych. Do ręki będzie to 65,71 
złotych więcej miesięcznie i 788,52 zł 
rocznie.
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Konkretną wysokość
świadczenia po waloryzacji
rent i emerytur każdy może
obliczyć sam. Wystarczy
wysokość aktualnej emerytury
lub renty pomnożyć przez
102,7 a następnie podzielić
przez 100.

(aktualna wartość) * 102,7
100

Wszystko o emeryturach - Zmiany



Waloryzacja rent i emery-
tur – ile będzie kosztować

Ile będzie kosztować waloryzacja 
rent i emerytur? Pierwotnie szaco-
wany przez Rząd koszt waloryzacji 
rent i emerytur dla budżetu pań-
stwa miał wynieść w 2018 roku około 
4,8 miliarda złotych, zakładając, że 
świadczenia wzrosną o 2,4 procent. 
Takie założenia Rada Ministrów 
przedstawiła Radzie Dialogu Społecz-
nego jeszcze w czerwcu. Jednak 
z obliczeń Ministerstwa Rozwoju
i Finansów wynika, że waloryzacja 
emerytur powinna być wyższa. 
W uzasadnieniu resort zwracał 
uwagę, że przy ustalaniu wskaźnika 
waloryzacji rent i emerytur 
uwzględnia się między innymi tak 
zwany wskaźnik inflacji emeryckiej 
(podwyżki cen towarów i usług kupo-
wanych przez emerytów), a ta
– według najnowszych prognoz 
makroekonomicznych – wyniesie 2,1 
procent, a nie jak wcześniej szacowa-
no – 1,6 procent. Ostatecznie więc 

wskaźnik waloryzacji rent i emery-
tur powinien wynosić w 2018 roku 
nie mniej niż 102,7 procent, co ozna-
cza wzrost wysokości świadczeń
o 2,7 proc. Zmiana tego założenia 
powoduje też zwiększenie szacowa-
nych kosztów dla budżetu państwa
 – obecnie zakłada się, że waloryzacja 
emerytur i rent pochłonie w 2018 
roku 5,4 miliarda złotych. 

 
Co istotne, waloryzacja emerytur 
w 2018 roku będzie znacząco wyższa, 
niż rok wcześniej. W 2017 wyniosła 
ona zaledwie 0,44 procent. Należy 
jednak pamiętać, że w minionych 
miesiącach mieliśmy do czynienia 
ze znacznie mniejszym, praktycznie 
niezauważalnym wzrostem cen,
w porównaniu ze wskaźnikiem infla-
cji zakładanym na rok 2018.
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Waloryzacja emerytur 2018 – jakie będą podwyżki?

5,4mld zł5,4mld zł2018
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Zadbaj o swoje
stopy na emeryturze
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Wiek emerytalny w Polsce - kobiet
i mężczyzn
Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn od 1 października 2017 
roku ponownie będzie niższy. I znów prawo stanowi, że wiek 
emerytalny kobiet będzie znacznie niższy niż mężczyzn. 
Obniżenie wieku emerytalnego dla pań do 60 lat i dla mężczyzn 
do 65, sytuuje Polskę wśród krajów Europy, w których pracuje 
się najkrócej – dotyczy to zwłaszcza kobiet.

Wiek emerytalny w Polsce
 
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2013 
roku rozpoczęło się stopniowe pod-
wyższanie wieku emerytalnego
w Polsce, a także zrównywanie 
go pod względem uprawnień 
dla obu płci.

Po zmianach wiek emerytalny pań 
i panów miał wynosić tyle samo
– 67 lat. Mechanizm dochodzenia
do docelowego wieku emerytalnego 
został skonstruowany w ten sposób, 
że co kwartał pułap ten miał być 
zwiększany o jeden miesiąc. Ponie-
waż zmiana w przypadku wieku 
emerytalnego kobiet była bardziej 
znacząca, założony poziom miał być 
osiągnięty dopiero w 2040 roku
i dotyczyć po raz pierwszy pań uro-
dzonych 30 września 1973 roku.
W przypadku panów, wiek emery-
talny 67 lat miał już obowiązywać

w roku 2020, a jako pierwsi prawo
do tak późnej emerytury uzyskaliby 
urodzeni 30 września 1953 roku.
To wszystko jednak staje się nieaktu-
alne 1 października 2017 roku.

Obniżenie wieku
emerytalnego
 
Nowa ustawa o wieku emerytalnym
z 2016 roku, która wchodzi w życie, 
znosi równość wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn, w pierw-
szym przypadku obniżając go z 67 
do 60 lat, zaś w drugim – z 67 do 65 
lat. Obniżenie wieku emerytalnego 
będzie mieć jednak konsekwencje
w postaci niższych emerytur
i dotyczy to w szczególności kobiet.
Pomijając fakt, że średnie zarobki 
kobiet są niższe niż mężczyzn,
to niższy o 5 lat wiek emerytalny, 
oznacza analogicznie krótszy okres 
składkowy. A także więcej lat, które,
przynajmniej statystycznie, pozostały 
do przeżycia na emeryturze.

60

2012
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Tabela wieku
emerytalnego

Tymczasem wysokość świadczenia
to wynik dzielenia tzw. podstawy 
obliczenia emerytury przez wartość 
parametru nazwanego średnim 
dalszym trwaniem życia. Dane doty-
czące tego parametru znajdziemy
w tzw. tablicy średniego dalszego 
trwania życia kobiet i mężczyzn, 
która jest ogłaszana co kwartał przez 
prezesa Głównego Urzędu Statys-
-tycznego. Z najnowszej tabeli 
wynika, że osobie odchodzącej 
na emeryturę w wieku 60 lat zosta-
nie do przeżycia statystycznie około 
260 miesięcy życia, zaś 65 lat
– ok. 215 miesięcy. 

Wiek emerytalny
w Europie

O ile zrównanie wieku emerytalnego 
kobiet i mężczyzn oraz podniesienie 
go do 67 lat, sytuowało Polskę wśród 
tych krajów Europy, gdzie pracować 
będzie trzeba najdłużej, o tyle obni-
żenie wieku emerytalnego do 60
i 65 lat sprawia, że niewiele jest 
miejsc na kontynencie, gdzie pracuje 
się krócej, i gdzie jest tak duża różni-
ca między wiekiem emerytalnym 
kobiet i mężczyzn. Na Białorusi wiek 
emerytalny kobiet wynosi zaledwie 
58 lat, a mężczyzn – 63. Na Ukrainie 
kobiety muszą pracować do 60 uro-

dzin, podobnie jak w Polsce, ale
za to wiek emerytalny mężczyzn 
wynosi 62 lata. Jest i Albania – kraj,
w którym wiek emerytalny kobiet
i mężczyzn jest identyczny jak ten, 
który od 1 października będzie obo-
wiązywać w Polsce – odpowiednio
60 i 65 lat. 

Co z pozostałymi państwami?

Wiek emerytalny w Polsce - kobiet i mężczyzn

Matematyka jest nieubłagana
– niższy wiek emerytalny dla 
kobiet musi skutkować znacz-
nie niższymi emeryturami
– o około 30-40 % w stosunku 
do świadczeń dla mężczyzn.

65 65Austria, Szwajcaria

68
Irlandia,

Wielka Brytania

67
Francja, Hiszpania,

Belgia, Holandia,
Chorwacja
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Okres ochronny przed emeryturą
– ile wynosi?
Okres ochronny przed emeryturą chroni pracownika przed 
zwolnieniem z pracy na przestrzeni 4 ostatnich lat przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego. Ile będzie trwać ochrona 
przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego, które 
nastąpi 1 października 2017 roku?

Okres ochronny przed 
emeryturą w świetle
obecnych przepisów 

Pracownik na 4 lata przed osiągnię-
ciem wieku emerytalnego zostaje 
objęty ochroną przedemerytalną.

Wejście w okres ochronny praco-
wnika przed emeryturą jest w oczy-
wisty sposób skorelowane z wiekiem 
emerytalnym. Do końca 2012 roku, 
kiedy wiek emerytalny kobiet
wynosił 60 lat, a mężczyzn – 65
- wszystko było jasne i klarowne. 
4-letni okres ochronny przed emery-
turą zaczynał się w przypadku kobiet 
w wieku 56 lat, a mężczyzn – 61.

Rozpoczęte po 1 stycznia 2013 roku 
stopniowe podnoszenie wieku emer-
rytalnego kobiet i mężczyzn 
o 1 miesiąc co kwartał, skutkowało 
analogicznym przesuwaniem mo- 
mentu, w którym nabywamy prawo 
do ochrony przed emeryturą. Dziś 
dla kobiet moment objęcia ochroną 
przedemerytalną to ponad  57 lat, 
dla mężczyzn – ponad 61 lat.

Wiek ochronny przed eme-
ryturą po 1 października

Jak będzie stosowany przepis
o 4-letnim okresie ochronnym przed 
emeryturą po obniżeniu wieku eme-
rytalnego, do którego dojdzie
1 października? Co do zasady - punk-
tem odniesienia do rozpoczęcia 
ochrony przedemerytalnej będzie
nowy, niższy wiek emerytalny, 
ponownie wynoszący 60 lat dla 
kobiet i 65 dla mężczyzn. Kobiety 
znów zostaną objęte ochroną 
w wieku 56 a mężczyźni – 61 lat.

W tym czasie pracodawca nie
może mu wypowiedzieć umowy,
chyba że:

nastąpi likwidacja zakładu

dojdzie do upadłości firmy

zatrudniony uzyska prawo
do renty z tytułu całkowi-
tej niezdolności do pracy

ochrona przedemerytalna po 1.10.2017

6156
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Jeśli ktoś będzie chciał pracować 
dłużej, musi się liczyć z tym, że chro-
niony nie będzie. Ścisłe stosowanie 
tego przepisu dotyczyć będzie jednak 
dopiero osób, które wiek emerytalny 
60/65 lat osiągną po 1 października 
2021 roku, a więc w przypadku 
których 4-letni okres ochronny przed 
emeryturą zaczyna się po 1 paździer-
nika 2017 roku.

Okres ochronny przed 
emeryturą – przepisy 
przejściowe

Na szczęście wraz z ustawą, wprowa-
dzone będą przepisy przejściowe, 
regulujące sytuację pracowników, 
którzy już są w okresie ochronnym 
przed emeryturą, ale na mocy
wciąż obowiązującego prawa, ochro-
ną przedemerytalną zostali objęci
w starszym wieku, np. po 57 (kobie-
ty), czy po 61 (mężczyźni) roku życia. 
Dzięki temu nie muszą się oni mar-
twić, że ich okres ochronny zostanie 
skrócony i wygaśnie wraz z osiągnię-
ciem odpowiednio 60 i 65 lat. Osoby, 
które zostaną objęte ochroną 
przedemerytalną przed 1 październi-
ka, będą bowiem miały liczony ten 
okres tak, jakby wciąż działały stare 
przepisy.

Okres ochronny
pracownika

Najlepiej zobrazuje to przykład: 
kobieta urodzona w 1958 roku, 
wedle obowiązującej jeszcze starej 
ustawy, wiek emerytalny (prawie 62 
lata) osiągnęłaby w roku 2020,
w związku z czym z ochrony przed- 
emerytalnej korzysta od roku 2016.

Wedle nowej ustawy, której regulacje 
wejdą w życie 1 października, kobieta 
z rocznika 1958 osiągnie wiek
emerytalny (60 lat) już w roku 2018. 
Pracownica nie musi się jednak 
obawiać zwolnienia po przekrocze-
niu 60 roku życia, po zaledwie dwóch 
latach pracy objętej ochroną
przedemerytalną. Na mocy przepi-
sów przejściowych ochrona przed- 
emerytalna będzie trwać do roku 
2020.

Okres ochronny przed emeryturą – ile wynosi?
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Odprawa emerytalna
– jak obliczyć jej wysokość ?



Odprawa emerytalna
– jak obliczyć jej wysokość?
Odprawa emerytalna to dodatkowy zastrzyk gotówki
na „jesień życia”. Odprawę emerytalną wypłaca ostatni pra-
codawca, po rozwiązaniu umowy o pracę i przejściu zatrudnio-
nego na emeryturę. Zobacz, jak obliczyć odprawę emerytalną, 
jak wygląda odprawa emerytalna przyznawana na podstawie 
Kodeksu Pracy, odprawa emerytalna nauczyciela, a jak odpra-
wa emerytalna pracownika samorządowego.

Odprawa emerytalna 
 - komu się należy

Odprawa emerytalna należy się 
prawie każdemu. Nie zależy ona
od dobrej woli pracodawcy, prawo 
do jej otrzymania wynika wprost 
z Kodeksu pracy. Stanowi on,
że odprawę emerytalną wypłaca 
ostatni pracodawca, u którego 
zatrudniony był pracownik przed 
udaniem się na emeryturę.

Kodeks pracy, a odprawa 
emerytalna

Prawo do odprawy emerytalnej nie 
zależy ani od ogólnego stażu pracy, 
ani od tego, jak długo było się 
zatrudnionym w ostatnim miejscu 
pracy. Co ważne, Kodeks pracy
stanowi, że pracownik ma prawo 
tylko do jednej odprawy emerytal-
nej. Aczkolwiek eksperci wyjaśniają, 
że w przypadku równorzędnego 
pozostawania w stosunku pracy 
w dwóch lub więcej miejscach
i jednoczesnego rozwiązania umów 
w każdym z zakładów pracy w zwią-
zku z przejściem na emeryturę, 
odprawę emerytalną powinni wypła-
cić wszyscy pracodawcy.

Wysokość odprawy
emerytalnej

Kodeks pracy określa również 
wysokość odprawy emerytalnej
– to jednokrotność miesięcznego 
wynagrodzenia.

Warunkiem uzyskania odprawy jest:

rozwiązanie stosunku pracy
z danym pracodawcą

jednoczesne skorzystanie
z uprawnień emerytalnych

Odprawy emerytalnej nie dostanie-
my natomiast w przypadku:

kiedy pracownik sam rozwiązał
umowę bez wypowiedzenia

zwolnienia dyscyplinarnego

21Wszystko o emeryturach - Zasady



Nauczycielowi spełniającemu 
warunki uprawniające do emery-
tury, renty z tytułu niezdolności
do pracy lub nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, 
którego stosunek pracy ustał
w związku z przejściem na emery-
turę, rentę z tytułu niezdolności
do pracy lub nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne (...) 
przyznaje się odprawę w wysoko-
ści dwumiesięcznego ostatnio 
pobieranego wynagrodzenia
 w szkole będącej podstawowym 
miejscem jego pracy. 

22

Pytanie - czym jest miesięczne wyna-
grodzenie, bo przecież w wielu 
wypadkach nie ogranicza się ono
do stałej pensji. Do obliczenia
wysokości odprawy emerytalnej 
stosuje się przepisy rozporządzenia
z 1996 roku w sprawie:

a także z wydanego rok później 
rozporządzenia dotyczącego zasad 
udzielania i wynagradzania
za urlop.

Jak obliczyć odprawę
emerytalną

Generalnie bowiem, odprawę emery-
talną w wysokości miesięcznego 
wynagrodzenia oblicza się tak,
jak ekwiwalent pieniężny
za niewykorzystany urlop.

Kwestią dyskusyjną przez dłuższy 
czas było, czy w poczet takich skład-
ników zmiennych należy wliczać 
premie uznaniowe. Obecnie przyj-
muje się, że nie powinny one być 
brane pod uwagę przy wyliczaniu 
ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop, a co za tym idzie – także przy 
wyliczaniu wysokości odprawy 
emerytalnej.

Odprawa emerytalna
nauczyciela

Są zawody, w których odprawa 
emerytalna jest wyższa. Na przykład 
odprawa emerytalna dla nauczy-
ciela to równowartość dwóch albo 
trzech miesięcznych pensji. Wynika 
to wprost z Karty Nauczyciela. A ta, 
w artykule 87 mówi tak:

Warunek – odprawa emerytalna 
przysługuje, jeśli nauczyciel
nie skorzystał z 6-miesięcznej
odprawy, określonej w art. 28 Karty
Nauczyciela.

Odprawa emerytalna – jak obliczyć jej wysokość

11
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sposobu ustalania wynagrodzenia
w okresie nie wykonywania pracy 
oraz wynagrodzenia stanowiącego 
podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych 
i innych należności

sumuje się wysokość
miesięcznego wynagro-
dzenia podstawowego,
dodatku stażowego i innych
stałych składników pensji

dodaje się do tego składniki
zmienne. Jeśli przysługują
one za okresy do 1 miesiąca,
stosuje się średnią z ostat-
niego kwartału, jeżeli powyżej
1 miesiąca – średni
z ostatniego roku.
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Należy też pamiętać, że odprawa 
emerytalna nauczyciela w wysokości 
dwumiesięcznych zarobków doty-
czy osób, które pracowały w szkole 
do 20 lat. W przypadku zatrudnienia
dłuższego niż 20 lat, przysługuje 
odprawa emerytalna w wysokości 
trzech wynagrodzeń. W przypadku 
nauczycieli, dokładną wysokość 
odprawy emerytalnej również okre-
śla się na zasadach, które są wyko-
rzystywane do obliczania ekwiwalen-
tu za niewykorzystany urlop.

Odprawa emerytalna pra-
cownika samorządowego

W korzystniejszej sytuacji, niż ta, 
która wynika z Kodeksu pracy, są też 
między innymi osoby zatrudnione
w samorządach. 

Mówiąc dokładniej, już osobom
mającym 10-letni staż zawodowy, 
przysługuje 2-miesięczna odprawa
w związku z odejściem na emerytu-
rę lub rentę, choć przy tak krótkim 
okresie pracy, w naturalny sposób 
dotyczy to odpraw związanych z 
rentą, nie emeryturą. W przypadku 
15-letniego stażu wysokość odprawy 
emerytalnej wzrasta do równowarto-
ści 3 miesięcznych wynagrodzeń,
ale i ten przypadek dotyczy osób 
zdecydowanie zbyt młodych
na emeryturę. Natomiast mając 
przynajmniej 20 lat stażu można 
liczyć na dodatkową wypłatę w wyso-
kości 6-miesięcznych zarobków.

Odprawa emerytalna
w budżetówce

Te same zasady dotyczą odprawy 
emerytalnej w budżetówce, począw-
szy od wysokich rangą urzędników 
państwowych, na pracownikach 
niższego szczebla kończąc.

Odprawa emerytalna – jak obliczyć jej wysokość

Odprawa emerytalna pracownika 
samorządowego to równowartość
6 miesięcznych wynagrodzeń, 
chyba że wewnętrzne przepisy danej 
jednostki przyznają prawo do jesz-
cze wyższej wypłaty. 

Również pracownicy korpusu 
służby cywilnej mogą liczyć
na 6-miesięczną odprawę emery-
talną, jeśli przepracowali
minimum 20 lat.

Wszystko o emeryturach - Zasady
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Emerytura po 40 latach pracy
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Emerytura po 40 latach pracy bez względu
na wiek – zasady
Emerytura po 40 latach pracy? Na razie to wciąż niemożliwe. 
Wprawdzie od 1 października 2017 roku obowiązywać będzie 
niższy wiek emerytalny, w nowelizacji ustawy emerytalnej 
zabrakło jednak postulowanych zapisów o możliwości
otrzymania emerytury po 40 latach pracy bez względu
na wiek. Czy sprawa jest jednak zamknięta? 
Co z emeryturami po 40 latach pracy?

Projekt ustawy emerytal-
nej – po 40 latach pracy 
zasłużony odpoczynek

Projekt ustawy emerytalnej po 40 
latach pracy zakłada zasłużony odpo-
czynek. Dlatego emerytura po 40 
latach pracy bez względu na wiek 
jest postulatem systematycznie
wracającym do debaty publicznej. 
W maju 2016 roku został złożony 
obywatelski (choć w rzeczywistości 
firmowany przez Polskie Stronnictwo 
Ludowe, które zebrało 100 tysięcy
podpisów w tej sprawie) projekt 
ustawy dotyczącej emerytury po 40 
latach pracy. Zaproponowano w nim 
zmiany w kilku ustawach regulują-
cych kwestię emerytur.

Co istotne, projektodawcom chodziło 
o 40 lat składkowych, ważne jest 
też, że projekt ten nie rozróżniał
w tym miejscu płci ubezpieczonego, 
zatem emerytura po 40 latach pracy 
miałaby przysługiwać zarówno 
kobietom, jak i mężczyznom. Autorzy 
optymistycznie założyli, a przynaj-
mniej taki zapis zawarto w projekcie 
ustawy, iż wejdzie ona w życie
1 stycznia 2017 roku.

W odniesieniu do ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych z 1998
roku zapisano: 
          ubezpieczeni, którzy nie 
osiągnęli wieku emerytalnego,
mogą przejść na emeryturę
po 40 latach pracy.

W odniesieniu do ustawy
o ubezpieczeniu społecznym
rolników z 1990 roku,
znalazł się zapis: 
          ubezpieczonym, którzy nie
osiągnęli wieku emerytalnego,
przysługuje emerytura rolnicza,
jeśli podlegali ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu przez
okres wynoszący przynajmniej
40 lat.
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Co nowego w emeryturach 
po 40 latach pracy

Ale póki co, emerytura po 40 latach 
pracy, pozostaje mrzonką. Jeszcze
w lipcu 2016 roku odbyło się pierw-
sze czytanie wspomnianego obywa-
telskiego projektu w Sejmie. Po czym
został on skierowany do dalszych 
prac w Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny. I jak można sprawdzić
na stronie internetowej Sejmu (sej-
mowy druk nr 680), prace nad 
ustawą dotyczącą emerytury po 40 
latach, utknęły w tym właśnie punk-
cie. Być może politycy uznali,
że wystarczy obniżenie wieku eme-
rytalnego i nie ma ekonomicznego 
sensu dalsze nadwyrężanie systemu 
emerytalnego. A o tym, że postulat 
emerytury po 40 latach jest postula-
tem obciążającym, mówiła choćby 
analiza ZUS, dokonana na potrzeby
prac nad tym właśnie projektem. 
Wynikało z owej analizy, że w najbliż-
szych latach trzeba byłoby się liczyć 
ze zwiększeniem wydatków na eme-
rytury z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych rzędu 9 miliardów 
złotych rocznie (około 0,4 proc. 
PKB), dopiero po 2020 roku koszty
te znacznie by spadły.

Co z emeryturami po 40 
latach pracy?

Jeszcze dalej szły postulaty związków 
zawodowych, z NSZZ „Solidarność” 
na czele, które domagały się wpro-
wadzenia emerytur:

Związkowcy chcieli, żeby stosowne 
zapisy znalazły się w przygotowywa-
nym przez urzędników prezydenta 
Andrzeja Dudy, projekcie ustawy 
o emeryturach, obniżającej wiek
emerytalny do 65 (mężczyźni) i 60 
(kobiety) lat. Jak wiadomo, postulat 
ten nie został spełniony. Mimo to, 
Piotr Duda, szef Solidarności, już
po przyjęciu ustawy wyrażał 
w mediach nadzieję, że samo obniże-
nie wieku emerytalnego to jedynie 
początek drogi, bo modelem docelo-
wym jest danie Polakom wyboru: 
albo praca do 65/60 roku życia, albo
praca przez 40/35 lat.

Emerytura po 40 latach 
pracy bez względu na wiek

Jak duża może to być różnica? Niech 
świadczy przykład osoby, który 
zaczynała pracę w wieku 19 lat. 
Mężczyzna w tym przypadku nabyłby 
prawo do emerytury po 40 latach 
pracy na swoje 59 urodziny, kobieta 
uzyskałaby takie prawo mając zale- 
dwie 54 lata. Oczywiście należy 
pamiętać o skutkach finansowych 
takiego wyboru. W polskim systemie 
emerytalnym wysokość świadczenia 
zależy bowiem od wyniku dzielenia 
podstawy obliczenia emerytury 
(składki na ubezpieczenie emerytal-
ne, zwaloryzowany kapitał początko-
wy, pieniądze zewidencjonowane
na indywidualnym subkoncie) przez 
tzw. średnie dalsze trwanie życia. 
Mówiąc inaczej – im ktoś krócej 
pracował i im dłużej (przynajmniej
w statystyce i teorii) będzie przeby-
wać na emeryturze, tym świadczenie 
będzie niższe.

Emerytura po 40 latach pracy bez względu na wiek – zasady

po 40 latach pracy
dla mężczyzn,

po 35 dla kobiet.
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Jak obliczyć emeryturę?
Wysokość emerytury z ZUS
Jak obliczyć emeryturę? Nie jest to proste zadanie. Zanim 
przyjdzie „ten moment”, dowiedz się, jak wygląda obliczanie 
emerytury, czym różni się wyliczenie emerytury na starych
i nowych zasadach, a także - jak dokonuje się przeliczenie
emerytury.

Obliczanie emerytury

Obliczanie emerytury odbywa się
na starych zasadach dla osób uro-
dzonych do końca 1948 roku
i na nowych – dla urodzonych
po 1 stycznia 1949 roku. Istnieje też 
możliwość, by wykonać przeliczenie 
emerytury ze starych zasad
na nowe, jeśli uzyskana w ten 
sposób kwota świadczenie okaże 
się korzystniejsza.

Jak obliczyć emeryturę
na starych zasadach?

Wyliczenie emerytury na starych 
zasadach opiera się na kilku elemen-
tach. Pierwszy z nich to część socjal-
na emerytury, oparta na tzw. kwocie 
bazowej. Kwota bazowa to równo-
wartość 100 procent średniej płacy
w Polsce, pomniejszonej o potrącone
składki na ubezpieczenie społeczne. 
Jest ustalana raz na rok i obowiązuje 
od 1 marca. Obecnie wynosi ona 
3.536,87 zł.

Naliczanie emerytury

Do ustalenia podstawy wymiaru 
emerytury przyjmuje się zarobki
z okresu:

3 536,87 zł3 536,87 zł

kwota bazowa na 2017

Do obliczenia emerytury
bierze się (sumuje): 

24% kwoty bazowej
(od marca = 848,85zł)

1,3% postawy wymiaru
emerytury za każdy rok
składkowy

0,7% podstawy wymiaru
emerytury za każdy rok
nieskładkowy

10 lat kalendarzowych wybra-
nych z 20 lat poprzedzających
rok złożenia wniosku
o emeryturę

albo z 20 lat wybranych
z całego okresu podlegania
ubezpieczeniom
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W przypadku, gdy sami nie wiemy, 
jak obliczyć emeryturę, nie potrafi-
my ocenić, co się bardziej opłaca, 
należy we wniosku zaznaczyć, aby
to ZUS wybrał korzystniejsze dla nas
rozwiązanie.

Przelicznik emerytury

Ustalając podstawę wymiaru emery-
tury, ZUS wykonuje następujące 
obliczenia:

Wyliczenie emerytury
– nowe zasady

Inaczej wygląda obliczanie emerytury 
na nowych zasadach, dotyczące osób 
urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. 
Emerytura jest w tym przypadku 
wynikiem dzielenia podstawy
obliczania emerytury przez tzw.

dalsze średnie trwanie życia. Podsta-
wą obliczania emerytury jest kwota 
zwaloryzowanych składek na ubez-
pieczenie emerytalne, które zostały 
zewidencjonowane na indywidual-
nym koncie oraz kwota zwaloryzowa-
nego kapitału początkowego. Nato-
miast tzw. dalsze średnie trwanie 
życia, czyli drugi parametr brany 
pod uwagę do wyliczania emerytury, 
to szacowana przez statystyków ilość 
miesięcy, które pozostały od dnia 
przejścia na emeryturę do śmierci 
ubezpieczonego dla osoby w danym 
wieku. Specjalna tabela zawierająca 
owe szacunki, wspólna dla kobiet
i mężczyzn, jest publikowana co roku 
przez GUS.

Przeliczenie emerytury 
– ze starych zasad na nowe

Co ważne, osoby urodzone przed 
1949 roku mogą liczyć na przelicze-
nie emerytury według nowych zasad. 
Aby tak się stało, muszą jednak 
spełnić łącznie kilka warunków:

Jak obliczyć emeryturę? Wysokość emerytury z ZUS

sumuje zarobki i inne wypłacone
kwoty (np. zasiłki chorobowe
czy macierzyńskie)
z wybranych przez nas lat

wylicza procentowy stosunek
tych sum do przeciętnego
wynagrodzenia
w poszczególnych latach

oblicza średnią arytmetyczną
wyników uzyskanych w poprze-
dnim działaniu, która stanowi
wskaźnik wysokości podstawy
wymiaru emerytury

mnoży osiągnięty w ten sposób
wskaźnik podstawy wymiaru
emerytury przez kwotę
bazową

przeliczenie emerytury przyniesie
wyższą kwotę, niż wyliczenie
emerytury wg starych zasad

osiągnięty został powszechny
wiek emerytalny

okres składkowy i nieskładkowy
wynosi minimum 25 lat w przypadku
mężczyzn i 20 lat dla kobiet

po osiągnięciu powszechnego wieku
emerytalnego było kontynuowane
ubezpieczenie emerytalne i rentowe

wniosek o przyznanie emerytury
został złożony po 31 grudnia 2008 roku

O przeliczenie emerytury według 
nowych zasad należy się zwrócić
korzystając z druku ZUS Rp-1E.
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Najniższa emerytura
w Polsce – ile wynosi
(brutto, netto)?



Najniższa emerytura w Polsce
– ile wynosi (brutto, netto)?
Najniższa emerytura – gwarantowane przez państwo mini-
malne świadczenie, pozwala wielu osobom związać koniec
z końcem. Minimalna emerytura dla części świadczenio-
biorców jest podstawowym i jedynym stałym dochodem. 
Sprawdź, ile wynosi najniższa emerytura w Polsce, o ile mini-
malna emerytura wzrosła w tym roku, a także o ile kwota 
najniższej emerytury wzrośnie w marcu 2018 roku.

Najniższa emerytura
w Polsce

Obecnie najniższa emerytura 
w kraju wynosi równe 1000 złotych 
brutto, czyli 854 złote na rękę. Takie 
same kwoty odnoszą się do rent. 
1000 złotych to tak zwane minimalne
świadczenie gwarantowane. Najniż-
sza emerytura jest o 118 złotych 
wyższa, niż w poprzednim roku.

Emerytura 2018

Co więcej, już teraz wiadomo,
że w marcu 2018 roku, waloryzacja 
rent i emerytur przyniesie wzrost 
świadczeń o 2,7 procent. Tym 
samym najniższa emerytura 
w Polsce wzrośnie do 1027 złotych 
brutto, czyli 875,57 zł netto. To ozna-
cza, że najsłabiej uposażeni emeryci 
otrzymają do kieszeni 21,57 zł
więcej miesięcznie.

W skali roku podwyżka wyniesie 
w ich przypadku 258,84 zł. Wciąż 
jednak kwota minimalnej emery-
tury jest bardzo niska, stanowiąc 
około 50 procent płacy minimalnej 
brutto. W wielu przypadkach nie 
wystarcza ona na pokrycie najbar-
dziej podstawowych wydatków 
życiowych, takich jak:

Należy jednak pamiętać, że gdyby 
państwo nie gwarantowało najniż-
szej emerytury, sytuacja wielu osób 
legitymujących się niewielkim stażem 
pracy i niskimi zarobkami, byłaby 
jeszcze gorsza, zwłaszcza, jeśli
samodzielnie prowadzą 
gospodarstwo domowe.

854 zł (na rękę)854 zł (na rękę)

obecne minimalne świadczenie

875,57 zł (netto)875,57 zł (netto)

minimalne świadczenie w 2018

opłaty za czynsz i media
żywność
leki
ubrania
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Minimalna emerytura,
a obniżenie wieku
emerytalnego

Gwarantowana przez państwo naj-
niższa emerytura ma szczególne 
znaczenie w sytuacji obniżenia 
wieku emerytalnego od 1 paździer-
nika. Przypomnijmy – nadchodząca 
zmiana przepisów odwraca zapo-
czątkowaną w 2013 roku reformę 
stopniowo wydłużającą i zrównującą 
wiek emerytalny kobiet i mężczyzn 
do 67 lat. Od października znów 
będziemy mówić o 65 latach w przy-
padku mężczyzn i 60 – jeśli chodzi o 
kobiety. Ekonomiści przypominają, 
że wcześniejsze przejście na eme-
ryturę ma bardzo doniosłe, wymier-
ne i mówiąc wprost – niekorzystne 
przełożenie na wysokość przyznane-
go świadczenia. W obecnym syste-
mie wysokość emerytury zależy 
między innymi od zgromadzonych 
składek, a także tzw. średniego 
dalszego trwania życia, czyli szaco-
wanej ilości miesięcy, która pozostała 
do śmierci w momencie przejścia na 
emeryturę (oczywiście szacunku
dokonuje się wyłącznie na podstawie 
danych statystycznych). Gdyby nie 
gwarantowana najniższa emerytura, 
obniżenie wieku emerytalnego do 65 
i 60 lat w jeszcze większym stopniu 
niż dziś narażałoby wiele osób na 
otrzymywanie wypłat rzędu 500 
złotych.

Najniższa emerytura ZUS

Kobietom będzie łatwiej o najniższą 
emeryturę. Co istotne – obniżenie 
wieku emerytalnego nie wpłynie na 
wysokość gwarantowanej najniższej 
emerytury. Co więcej, wchodząca

w życie w październiku reforma, 
ułatwi otrzymanie minimalnej 
emerytury. Poprzednie przepisy 
zakładały, że mężczyzna musi udo-
wodnić, że przepracował 25 lat, 
aby móc liczyć na otrzymanie gwa-
rantowanej najniższej emerytury, 
zaś kobiety taki wymóg będzie 
obowiązywać od 2022 roku, nato-
miast już teraz panie musiały się 
legitymować stażem przynajmniej 
22-letnim. Od października wpraw-
dzie nic się nie zmienia, jeśli chodzi 
o mężczyzn, jednak w przypadku 
kobiet – wystarczy mieć przepraco-
wane 20 lat, aby otrzymać najniższą 
emeryturę.

Najniższa emerytura w Polsce – ile wynosi (brutto, netto)?
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Emerytury mundurowe
– wojskowe i policyjne
– zmiany



Emerytury mundurowe – wojskowe
i policyjne – zmiany
Emerytury mundurowe dla osób, które służyły w wojsku
i milicji latach w 1944-90, ulegną od 1 października 2017r. 
radykalnej obniżce. Zobacz, jakie zmiany w emeryturach 
mundurowych przynosi tzw. ustawa dezubekizacyjna, kto 
podlega pod nowe przepisy, na jaką maksymalnie emeryturę 
wojskową i emeryturę policyjną będzie można liczyć.

Emerytury mundurowe

16 grudnia 2016 roku Sejm przyjął 
tzw. ustawę dezubekizacyjną, która 
obniża emerytury mundurowe, 
a także renty za okres „służby 
na rzecz totalitarnego państwa”, 
liczony od 22 lipca 1944 do 31 lipca 
1990 roku. Na jej mocy ustalony 
zostaje górny pułap wysokości eme-
rytur mundurowych, a także rent, 
do poziomu średniego świadczenia 
wypłacanego przez ZUS. W przypad-
ku emerytur mundurowych będzie 
to około 2 tys. zł brutto, w przypadku 
rent – ok. 1500 zł brutto. Ustawa 
wprowadza regulację, w myśl której 
za każdy rok służby w latach 1944-90 
przysługuje 0 procent podstawy 
wymiaru. Wcześniej było
to 0,7 procenta.

Zmiany w emeryturach 
mundurowych

Nowelizacja ustawy, której przedmio-
tem są emerytury mundurowe, 
czyli także:

uchyla art. 15b starej ustawy
w brzmieniu:

Wszystko o emeryturach - Rodzaje

emerytura wojskowa
emerytura policyjna

W przypadku osoby, która pełniła 
służbę w organach bezpieczeństwa 
państwa, o których mowa w art. 2 
ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
(…) i która pozostawała w służbie
przed dniem 2 stycznia 1999 r.,
emerytura wynosi:
1) 0,7% podstawy wymiaru – za każdy 
rok służby w organach bezpieczeństwa 
państwa w latach 1944–1990;
2) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy 
rok służby lub okresów równorzędnych 
ze służbą, o których mowa w art. 13 
ust. 1 pkt 1, 1a oraz pkt 2–4.
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Zamiast uchylonego artykuły 15b, 
w ustawie o emeryturach mundu-
rowych pojawia się nowy art. 15c 
w brzmieniu:

Obniżenie emerytur
mundurowych

Przepis uchylający artykuł 15b 
ustawy o emeryturach wojskowych, 
wejdzie w życie 1 października 2017 
roku. W znowelizowanej ustawie
o emeryturach mundurowych 
zapisano też między innymi, że:

Kogo dotknie obniżenie 
emerytur mundurowych

Kogo obejmie obniżenie emerytur 
mundurowych? Ustawa obejmuje 
funkcjonariuszy:

Nowymi przepisami o obniżeniu 
emerytur mundurowych objęci 
zostaną też między innymi wykła-
dowcy i słuchacze Wyższej Szkoły 
Oficerskiej w Legionowie czy
Centrum Wyszkolenia MSW.

Emerytury mundurowe – wojskowe i policyjne – zmiany

W przypadku osoby, która pełniła 
służbę na rzecz totalitarnego państwa, 
o której mowa w art. 13b, i która pozo-
stawała w służbie przed dniem 
2 stycznia 1999 r., emerytura wynosi:
1) 0% podstawy wymiaru – za każdy 
rok służby na rzecz totalitarnego pań-
stwa, o której mowa w art. 13b;
2) 2,6% podstawy wymiaru 
– za każdy rok służby lub okresów 
równorzędnych ze służbą, o których 
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1a
oraz 2–4.

Wszystko o emeryturach - Rodzaje

wysokość emerytury mundu-
rowej nie może być wyższa 
niż miesięczna kwota 
przeciętnej emerytury 
wypłaconej przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, ogłoszonej 
przez Prezesa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych

przepisów nie stosuje się, 
jeżeli osoba, o której mowa 
w tych przepisach, udowodni, 
że przed rokiem 1990, bez 
wiedzy przełożonych, podjęła 
współpracę i czynnie 
wspierała osoby lub 
organizacje działające 
na rzecz niepodległości 
Państwa Polskiego

Służby Bezpieczeństwa

Wojsk Ochrony Pogranicza

jednostek Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych

jednostek Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego

jednostek Ministerstwa Obrony
Narodowej w tym Wojskowej
Służby Wewnętrznej
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Emeryci mundurowi

Obniżenie emerytur mundurowych 
czeka przynajmniej 50 tysięcy byłych 
funkcjonariuszy. Weryfikacją stażu 
mundurowych emerytów w czasach 
PRL zajmuje się Instytut Pamięci
Narodowej. W lutym 2017 roku 
Zakład Emerytalno-Rentowy MSW 
przekazał do IPN dane 191 680 
byłych funkcjonariuszy. Po ich 
analizie, IPN wystawił 48 666 
informacji o przebiegu służby, 
potwierdzających fakt „służby 
na rzecz totalitarnego państwa” 
w rozumieniu ustawy o emeryturach 
mundurowych. 

Emerytury mundurowe – wojskowe i policyjne – zmiany
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Co z pozostałymi?
W przypadku ponad 33 tys. osób
nie stwierdzono służby na rzecz 
organów PRL, natomiast jeśli chodzi 
o pozostałych 109 tysięcy – nie odna-
leziono dokumentów osobowych. 
Zajmując się emeryturami munduro-
wymi, IPN przeanalizował też wnioski 
Biura Emerytalnego Służby Więzien-
nej, dotyczące 29 446 byłych funkcjo-
nariuszy. W 1483 przypadkach 
stwierdzono „służbę na rzecz totali-
tarnego państwa”, w 5859 przypad-
kach takiego faktu nie stwierdzono, 
jeśli zaś chodzi o pozostałe 22 tys. 
osób – nie odnaleziono dokumentów 
osobowych.

191 680191 680
byłych funkcjonariuszy

33 000
nie stwierdzono służby
na rzecz organów PRL 

109 000
nie odnaleziono

dokumentów osobowych

48 666
potwierdzono „służbę na rzecz

totalitarnego państwa” 
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Emerytura rolnicza
z KRUS – zmiany i zasady



Emerytura rolnicza z KRUS – zmiany
i zasady
Rolników wybierających się na emeryturę czekają duże 
zmiany, już od 1 października 2017 roku. Emeryturę rolniczą 
z KRUS, w związku z obniżeniem powszechnego wieku emery-
talnego, będzie można otrzymać już po osiągnięciu 65 lat 
(mężczyźni) i 60 lat (kobiety). Jak było przed wprowadzeniem 
poprzedniej reformy emerytalnej? Sprawdź, jakie warunki 
trzeba spełnić, żeby otrzymać emeryturę z KRUS, w tym
- wcześniejszą emeryturę rolniczą.

Emerytura z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego poinformowała wła-
śnie, że w III kwartale 2017 roku wiek 
emerytalny (podwyższany stopniowo 
od 1 stycznia 2013 roku), wyniesie
61 lat i 3 miesiące dla kobiet, oraz 66 
lat i 3 miesiące dla mężczyzn.
To jednak ostatni kwartał obowiązy-
wania podwyższonego wieku 
emerytalnego. Od 1 października, 
emerytura z KRUS i ZUS (bo refor-
ma emerytalna dotyczy obu ubezpie-
czycieli) będzie się należeć po skoń-
czeniu odpowiednio 60 w przypadku 
kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Wiek emerytalny rolników

KRUS wyszczególnia, że w związku 
z tym o przyznanie emerytury 
rolniczej będą mogły wówczas 
ubiegać się:

Emerytura rolnicza 
– co jeszcze warto wiedzieć

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego przypomniała też,
że osoby które chcą uzyskać 
emeryturę KRUS, poza osiągnięciem 
samego wieku emerytalnego, 
muszą się legitymować przynajmniej 
25-letnim okresem podlegania ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowemu,

Wszystko o emeryturach - Rodzaje

osoby, które skończą 60 lub
65 lat po 30 września 2017 r.

osoby, które do 30 września 
2017 r. skończą 60 lub 65 lat,
ale nie osiągną do tego
czasu podwyższonego wieku
emerytalnego, czyli takiego,
który obowiązuje obecnie
i zależy od roku oraz
kwartału urodzenia

osoby, które do 30 września
2017 r. osiągną również
podwyższony wiek emery-
talny, jeśli nie mają jeszcze
przyznanej emerytury
rolniczej
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biorąc pod uwagę wyłącznie ubezpie-
czenie rolnicze.

Komunikat Kasy przypomina także, 
że prawo do emerytury rolniczej jest 
ustalane na wniosek samego zainte-
resowanego. Wyjątek dotyczy osób 
pobierających rentę rolniczą 
z tytułu niezdolności do pracy, 
którym – po osiągnięciu obniżonego 
wieku emerytalnego – emerytura 
rolnicza zostanie przyznana
z urzędu, o ile będą posiadać
wymagany okres ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego.

Częściowa i wcześniejsza 
emerytura rolnicza

W związku z obniżeniem wieku 
emerytalnego od 1 października 
2017 r. nie będzie przyznawana 
częściowa emerytura rolnicza. 

Emerytura rolnicza z KRUS – zmiany i zasady

Wszystko o emeryturach - Rodzaje

Natomiast częściowe emerytury 
rolnicze przyznane przed dniem 
1 października 2017 r. zostaną 
z urzędu zamienione od tej daty 
– na emeryturę w powszechnym 
wieku emerytalnym. Ponadto KRUS 
informuje, że rolnicy, którzy do 31 
grudnia 2017 roku ukończą wiek 55 
lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) oraz 
będą posiadać: 

mogą ubiegać się o wcześniejszą 
emeryturę rolniczą. Wniosek o wcze-
śniejszą emeryturę rolniczą może 
być również złożony po tej dacie.

co najmniej 30 letni okres rolniczego
ubezpieczenia emerytalno-rentowego

a także zaprzestaną prowadzenia
działalności rolniczej
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Świadczenie kompensacyjne
dla nauczycieli – czym są?



Emerytura nauczyciela

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS), świadczenie 
kompensacyjne mogą uzyskać 
nauczyciele, wychowawcy i inni 
pracownicy pedagogiczni zatrud-
nieni w następujących placówkach:

Świadczenie kompensacyjne
dla nauczycieli – czym są?
Świadczenie kompensacyjne pozwala nauczycielom zakończyć 
pracę zawodową przed osiągnięciem powszechnego wieku 
emerytalnego. 1 października wchodzi w życie obniżenie wieku 
emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Wpłynie to również na świadczenia kompensacyjne
dla nauczycieli. Obniżenie wieku emerytalnego sprawi bowiem, 
że osoby korzystające ze świadczeń kompensacyjnych
dla nauczycieli, szybciej znajdą się na powszechnej emeryturze.

Świadczenie 
kompensacyjne

Emerytura nauczyciela, z powodu 
stresu, jaki wywołuje praca w szkole, 
często jest tak wymarzona, a jedno-
cześnie odległa, że pedagodzy decy-
dują się na wcześniejsze skorzystanie 
z przysługującego im świadczenia 
kompensacyjnego.
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Świadczenie kompensacyjne
przysługuje nauczycielom, 
którzy spełniają jednocześnie 
trzy warunki:

osiągnęli wymagany ustawowo
wiek (w 2017 roku jestto 55 lat
dla kobiet i 57 dla mężczyzn)

na swój wniosek rozwiązali
stosunek pracy

posiadają okres składkowy
i nieskładkowy wynoszący
co najmniej 30 lat, w tym
co najmniej 20 lat wykony-
wania pracy, w wymiarze
co najmniej 1/2 obowiązko-
wego wymiaru zajęć
w placówkach takich jak:
- szkoły,
- przedszkola,
- ośrodki wychowawcze
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publicznych i niepublicznych 
przedszkolach  
szkołach publicznych i niepublicz-
nych o uprawnieniach szkół 
publicznych   
publicznych i niepublicznych 
placówkach kształcenia
ustawicznego  
młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych   
młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii   
specjalnych ośrodkach szkolno
-wychowawczych  
specjalnych ośrodkach wycho-
wawczych dla dzieci i młodzieży 
wymagających stosowania specjal-
nej organizacji nauki, metod pracy 
i wychowania  
ośrodkach umożliwiających dzie-
ciom i młodzieży upośledzonym 
umysłowo w stopniu głębokim 
udział w zajęciach rewalidacyjno 
– wychowawczych

placówkach zapewniających 
opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania

Nauczycielskie świadcze-
nie kompensacyjne

Wysokość świadczenia kompensa-
cyjnego dla nauczycieli oblicza się 
na podobnych zasadach, jak w przy-
padku wyliczania zwykłej emerytury, 
przy czym korzystając z tzw. tablicy 
średniego dalszego trwania życia 
wykorzystuje się dane dla osoby 
w wieku 60 lat, niezależnie od tego,
ile lat ma osoba ubiegająca się 
o świadczenie kompensacyjne.
Mówiąc dokładniej, wysokość świad-
czenia kompensacyjnego dla nauczycieli 

jest rezultatem dzielenia podstawy 
obliczenia emerytury przez dalsze 
średnie trwanie życia.

Wysokość świadczenia 
kompensacyjnego 
dla nauczyciela
dyplomowanego

Na podstawę obliczenia emerytury 
składają się:

Natomiast jeśli chodzi o dalsze śred-
nie trwanie życia, z tabeli GUS wynika, 
że osobie w wieku 60 lat pozostało 
statystycznie 258 miesięcy do śmierci.

Świadczenia kompensacyjne 
po obniżeniu wieku emerytal-
nego

Co w świadczeniach kompensacyj-
nych zmienia ustawa obniżająca
od 1 października 2017 r. wiek 
emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn? Dziś w przypadku 
pań wiek emerytalny wynosi ponad 
61 lat a mężczyzn – ponad 66. Obniżenie 
tego wieku sprawia, że nauczyciele wcze-
śniej będą mogli przejść na emeryturę 
powszechną, krócej jednocześnie korzy-
stając ze świadczenia kompensacyjnego.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli – czym są?

Wszystko o emeryturach - Rodzaje

kwota składek na ubezpieczenie 
emerytalne, z uwzględnieniem 
ich waloryzacji, zewidencjono-
wanych na indywidualnym koncie
ubezpieczonego w ZUS do końca
miesiąca, poprzedzającego miesiąc,
od którego przysługuje wypłata
świadczenia kompensacyjnego

kwota zwaloryzowanego
kapitału początkowego
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Emerytura pomostowa
ZUS – wysokość



Emerytura pomostowa ZUS – wysokość

Emerytura pomostowa należy się osobom, które wykonywały 
pracę w ciężkich warunkach, ale z różnych powodów 
nie nabyły uprawnień do wcześniejszych świadczeń emery-
talnych. Sprawdź co się zmieni w emeryturach pomostowych 
wraz z wejściem w życie przepisów obniżających wiek emery-
talny, co nastąpi 1 października 2017 roku. W jakim wieku 
będzie można zamienić emeryturę pomostową na zwykłą?

Emerytura pomostowa 
– dla kogo?

Emerytura pomostowa jest specjal-
nym świadczeniem, przysługującym 
osobie, która urodziła się 
po 31 grudnia 1948 roku i spełnia 
następujące warunki:

Wszystko o emeryturach - Rodzaje

Za świadectwo wykonywania 
pracy w szczególnych warunkach, 
wymagane od osób ubiegających się 
o przyznanie emerytury pomostowej, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
uznaje dokumenty potwierdzające 
ten fakt, wystawione przez byłego 
pracodawcę lub organy założyciel-
skie zlikwidowanych zakładów pracy, 
w tym byłe Ministerstwo Gospodarki 
i Agencję Nieruchomości Rolnych.

Emerytury pomostowe 
zmiany

Co zmieni się w emeryturach pomo-
stowych od 1 października 2017? 
Świadczenia te pobiera się do osią-
gnięcia powszechnego wieku emery-
talnego – dziś jest to ponad 61 lat
w przypadku kobiet i ponad 66 lat 
w przypadku mężczyzn. Wiek eme-
rytalny rośnie stopniowo od ponad 
4 lat - docelowo miał osiągnąć pułap 
67 lat dla obu płci. Wiemy już,
że tak się nie stanie. 1 października 
dojdzie do obniżenia wieku emery-
talnego do odpowiednio 60 i 65 lat.

skończyła przynajmniej 55 lat
w przypadku kobiet i 60
w przypadku mężczyzn

wykonywała prace w szczególnych
warunkach przed 1 stycznia 1999 roku

udowodniła przynajmniej 15 lat
pracy w szczególnych warunkach

udowodniła okresy składkowe
i nieskładkowe – co najmniej 20 lat
dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

rozwiązała stosunek pracy
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Co to oznacza dla osób, które dziś 
mają na przykład 61 (kobiety) albo 66 
(mężczyźni) lat, a które w związku
z podniesieniem wieku emerytalne-
go wciąż są na pomostowej
emeryturze? Dzięki nowej ustawie 
wszystkie te osoby będą mogły 
przejść już 1 października na zwykłą 
emeryturę.

Emerytury pomostowe
- wniosek

Trzeba jednak pamiętać, że nie 
stanie się to automatycznie, a jedy-
nie na wniosek emeryta. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych przypomi-
na – aby uzyskać prawo do powszechnej 
emerytury w związku z osiągnięciem 
wieku emerytalnego, gdy ustanie 
prawo do emerytury pomostowej, 
czy też nauczycielskiego świadcze-
nia kompensacyjnego albo świad-
czenia przedemerytalnego, należy 
złożyć wniosek o emeryturę. 
W przypadku ustania prawa do 
wymienionych świadczeń, ZUS nie 
przyzna emerytury z urzędu, bez 
złożenia wniosku.

Nie oznacza to jednak, że osoby 
które nie złożyły wniosku, utracą 
1 października prawo do jakichkol-
wiek świadczeń. Do dnia poprzedza-
jącego osiągnięcie podwyższonego 
wieku emerytalnego, będą wciąż 
mogły pobierać pomostową emery-
turę. Ze szczegółów technicznych 
warto pamiętać, że zamiana emery-
tury pomostowej na „zwykłą”, będzie 
się wiązać z wydaniem nowej legity-
macji emeryckiej, starą należy
zwrócić do ZUS.

Wysokość emerytury
pomostowej

Wysokość emerytury pomostowej, 
czyli wcześniejszej emerytury, jest 
zależna od kilku czynników. Przy 
obliczaniu jej kwoty pod uwagę 
brane są:

Emerytura po mężu – Emerytura pomostowa ZUS - wysokość

Wszystko o emeryturach - Rodzaje

Po wejściu nowych przepisów:

będą co do zasady przysługiwały
do dnia przed 60 (u kobiet)
lub 65 urodzinami (u mężczyzn).

pomostowa emerytura

nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne
świadczenie przedemerytalne

wysokość zarobków przez cały
okres składkowy

długość stażu pracy

kwota składek z indywidualnego
konta ZUS

termin złożenia wniosku
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Emerytura po mężu
– ile procent otrzyma żona?



Emerytura po mężu
– ile procent otrzyma żona?
Emerytura po mężu, to nic innego, jak renta rodzinna wypła-
cana przez ZUS po śmierci małżonka. Sprawdź, ile otrzyma 
żona tak zwanej „emerytury po zmarłym mężu”. Czy pobiera-
jąc świadczenie, wolno jej pracować? Czy i kiedy musi wybierać
między „emeryturą po mężu”, a własną emeryturą?

Emerytura po mężu

Renta rodzinna, czy też jak ktoś woli 
bardziej potocznie emerytura 
po mężu, przysługuje kobiecie, 
której zmarły małżonek miał ustalo-
ne prawo do emerytury, bądź speł-
niał ustawowe warunki do uzyskania 
takiego świadczenia, jak choćby 
osiągnięcie wieku emerytalnego. 
Ale to oczywiście nie jedyne kryte-
rium.

Kiedy żona może otrzymać 
emeryturę po mężu?

Wszystko o emeryturach - Rodzaje

Oczywiście renta rodzinna należy się 
nie tylko wdowom, uprawnione są 
do niej między innymi dzieci i rodzi-
ce, no i oczywiście wdowcy. Jednak 
statystyki bezwzględnie pokazują, 
że taka sytuacja najczęściej dotyczy 
pań – ze względu między innymi 
na wyższą długość życia kobiet. 
To one w większości pobierają świad-
czenie po zmarłym mężu. Dlatego
o tego typu świadczeniu przyjęło
się mówić: emerytura po mężu.

Emerytura po mężu 
– ile procent

Tak zwana emerytura po mężu 
stanowi maksymalnie 85 procent 
świadczenia, które przysługiwałoby 
zmarłemu małżonkowi.

Tak zwaną emeryturę
po zmarłym mężu otrzyma
kobieta, która w dniu jego śmierci:

miała skończone 50 lat
lub została uznana
za niezdolną do pracy

sprawuje opiekę nad dzieckiem
całkowicie niezdolnym do pracy
i samodzielnego życia

skończyła 50 lat lub utraciła
zdolność do pracy już po śmierci
męża, jednak nie później, niż
w ciągu 5 lat od jego zgonu

wychowuje przynajmniej jedno
dziecko, wnuka lub rodzeństwo
uprawnione do renty rodzinnej
po zmarłym mężu, jeśli nie
skończyło ono 16. roku życia,
lub 18. - jeśli kształci się w szkole
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W przypadku dwóch osób pobierają-
cych rentę po zmarłym członku 
rodziny, jest to 90 procent, trzech – 
95 procent. Renty rodzinne pobiera 
w Polsce 1,2 miliona osób, a średnia 
wysokość tego świadczenia
to około 1,9 tys. złotych.

Ze względu m.in. na wysokie koszty, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
zarekomendował Rządowi podniesie-
nie wieku kobiet uprawnionych 
do pobierania emerytury po mężu, 
tak aby wartością graniczną był nie 
pułap 50 lat, ale osiągnięcie przez nią 
wieku emerytalnego – dziś byłoby
to ponad 61 lat, a od października 
2017 roku – 60 lat.

Według ZUS nie ma uzasadnienia, 
które wyjaśniałoby konieczność 
pobierania emerytury po mężu 
przez kobiety będące jeszcze 
w wieku produkcyjnym, a więc 
mogące pracować. Według ZUS 
podniesienie kryterium wieku 
pozwoliłoby na oszczędność 
w budżecie państwa rzędu 
1,5 miliarda złotych rocznie.

Emerytura po mężu
dla pracującej żony

Pobieranie emerytury po mężu
nie wyklucza pracy zarobkowej,
ale trzeba pamiętać, że obowiązują 
te same zasady, co w przypadku 
innych rent i emerytur. A więc
nie ma żadnych limitów w przypad-
ku umów nie objętych składką 
na ubezpieczenie społeczne 
(np. umowy o dzieło). Jednak 
w przypadku umów:

trzeba pamiętać o progach, których 
przekroczenie powoduje zmniejsze-
nie lub całkowite odebranie emery-
tury po mężu.

Ile więc można dorobić do emerytu-
ry po mężu w okresie 1 czerwca 
– 31 sierpnia 2017 roku?

Emerytura po mężu – ile procent otrzyma żona
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renta rodzinna

85%

90%

95%

o pracę

umów zlecenie

do 3047,50 zł brutto bez ryzyka
obniżenia renty

od 5659,70 zł brutto w górę
– ZUS zawiesi prawo do renty

od 3047,50 do 5659,70 zł brutto
– świadczenie zmniejszone
o kwotę przekroczenia dozwolonego
pułapu, czyli do poziomu 70 procent
średniej pensji w kraju

Uwaga – obcięcie renty nie może być
większe niż tzw. kwota maksymalnego
zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej
dla jednej osoby wynosi ona 480,73 zł.
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„Emerytura po mężu”
czy własna emerytura?

Co w sytuacji, kiedy kobieta sama 
nabywa prawo do emerytury albo 
już je posiada w momencie śmierci 
małżonka? Polskie prawo w jasny 
sposób wskazuje, że musi ona
dokonać wyboru, możliwe jest 
bowiem pobieranie tylko jednego 
świadczenia. Zgodnie z zasadami 
zdrowego rozsądku wybiera się 

Emerytura po mężu – ile procent otrzyma żona

Wszystko o emeryturach - Rodzaje

w zdecydowanej większości przypad-
ków to, które jest wyższe. A praktyka 
wskazuje, że często emerytura 
po mężu jest wyższa od własnej, 
mimo iż kobieta otrzymuje tylko 
85 procent tego, co należałoby się 
małżonkowi. Powodem są zdecydo-
wane różnice w poziomie płac 
kobiet i mężczyzn, a także fakt,
że wiele pań poświęciło lata życia 
na wychowanie dzieci, nie zarobkując 
w tym czasie.

„Emerytura
po mężu”

własna
emeryturaczy ?
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Wcześniejsza emerytura
z ZUS – kto może ją dostać?



Wcześniejsza emerytura z ZUS – kto może
ją dostać?
Wcześniejsza emerytura po staremu i po nowemu: co oznacza 
obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 roku 
dla osób pobierających wcześniejsze emerytury? Czy ZUS 
wcześniejsze emerytury z automatu zamieni na zwykłe
świadczenia?

Wcześniejsza emerytura 
po obniżeniu wieku
emerytalnego

Jaka będzie wcześniejsza emerytura 
po obniżeniu wieku emerytalnego? 
Pod pojęciem wcześniejszych emery-
tur rozumie się:

Reforma emerytalna, obniżająca 
od 1 października wiek przejścia
 na emeryturę, nie wprowadza 
kluczowych zmian, jeśli chodzi 
o zasady przyznawania wcześniejszej 
emerytury. Zmienia się jednak wiele 
w kwestii ustania tego świadczenia
– obniża się bowiem wiek, w którym 
wcześniejszą emeryturę można 
zamienić na emeryturę normalną.
Obecnie, według starych przepisów, 
prawo do pobierania wcześniejszej 
emerytury wygasa, w przypadku 
mężczyzn - w wieku 66,5 lat, zaś 
kobiet - 61,5 lat. Po wejściu w życie 
nowego prawa, od 1 października
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wcześniejsza emerytura mężczyzn 
będzie mogła być zamieniona 
na normalną już w wieku 65 lat, 
zaś kobiet – 60 lat.

ZUS wcześniejsze
emerytury

Szczególna jest sytuacja osób, które 
już skończyły 65 lub 60 lat, czyli 
osiągnęły nowy, obniżony wiek 
emerytalny, ale nie mają jeszcze 
66,5 lub 61,5 lat, czyli nie dobiły 
do starego, wyższego wieku emery-
talnego. Dla nich przewidziane 
są rozwiązania przejściowe. 1-go 
października mogą one zamienić 
wcześniejsze emerytury na normalne 
świadczenia, ale nie stanie się 
to automatycznie. Aby przejść
z wcześniejszej emerytury 
na normalną, trzeba złożyć w ZUS 
specjalny wniosek. Osobom, które 
nie wykażą się własną inicjatywą 
w tej materii, ZUS wcześniejsze 
emerytury będzie wypłacać 
na starych zasadach do osiągnięcia 
podwyższonego wieku emerytalnego, 
wynikającego ze starych
przepisów.

świadczenia przedemerytalne
 
emerytury pomostowe
 
nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne
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Wcześniejsze emerytury 
– świadczenie
przedemerytalne

Po obniżeniu wieku emerytalnego, 
parametry te nie zmienią się,
z tą różnicą, że wcześniejsze emerytury 
na normalne świadczenie, będą się 
zamieniać w wieku 65 i 60 lat, 
a nie tak jak jest teraz – 66,5 oraz 
61,5. Osoby, które 1 października 
będą już po przekroczeniu nowego, 
niższego wieku emerytalnego, 
ale jeszcze nie osiągną starego, 
wyższego, mają do wyboru dwa 
rozwiązania. Mogą pobierać wcze-
śniejszą emeryturę na starych zasa-
dach, do 66,5 i 61,5 lat albo od razu 
przejść na normalne świadczenie. 
Aby to zrobić, muszą jednak złożyć 
wniosek do ZUS. Podobnie rzecz 
wygląda w przypadku innych rodzajów 
wcześniejszej emerytury.

Wcześniejsza emerytura 
– pomostowa

Emerytura pomostowa jest specjal-
nym świadczeniem, przysługującym 
osobie, która urodziła się po 31 
grudnia 1948 roku. Aby otrzymać 
tego typu wcześniejszą emeryturę,
należy ponadto spełnić łącznie nastę-
pujące warunki:

Wcześniejsza emerytura 
– nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne

Ostatnim rodzajem wcześniejszych 
emerytur są świadczenia kompen-
sacyjne, przysługujące nauczycielom, 
którzy spełniają jednocześnie warunki:

Wcześniejsza emerytura z ZUS – kto może ją dostać?
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Wcześniejszą emeryturę w postaci
świadczenia przedemerytalnego
otrzymują osoby, które m.in.
 

straciły pracę w wyniku likwidacji
lub niewypłacalności pracodawcy,
mając ukończone przynajmniej 61
(w przypadku mężczyzn) lub 56
(kobiety) lat oraz posiadając okres
uprawniający do emerytury,
wynoszący 25 lat dla mężczyzn
i 20 lat dla kobiet
 
straciły pracę w wyniku rozwiązania
umowy z winy pracodawcy, mając
ukończone przynajmniej 60
(mężczyźni) lub 55 (kobiety) lat
i posiadając okres uprawniający
do emerytury – 35 lat mężczyźni
i 30 lat – kobiety.

mieć skończone przynajmniej 55 lat
w przypadku kobiet i 60 w przypadku
mężczyzn

wykonywać prace w szczególnych
warunkach przed 1 stycznia 1999 roku

wykonywać prace w szczególnych
warunkach po 31 grudnia 2008 roku

udowodnić przynajmniej 15 lat pracy
w szczególnych warunkach

udowodnić okresy składkowe
i nieskładkowe – co najmniej 20 lat
dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

rozwiązać stosunek pracy

osiągnęli wymagany ustawowo wiek
(w 2017 roku jest to 55 lat dla kobiet
i 57 dla mężczyzn)

posiadają okres składkowy i nieskładkowy
wynoszący co najmniej 30 lat, w tym
co najmniej 20 lat wykonywania pracy,
w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego
wymiaru zajęć, w placówkach takich jak:
szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze

rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy
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