
WSZYSTKO,

CO POWINIENEÂ WIEDZIEå

Biblioteczka dla Osób Niepe∏nosprawnych

O RENTACH I EMERYTURACH

Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2008 r.



Autor: 
Anita Siemaszko
Konsultacja:
Piotr Kamiƒski
Opracowanie redakcyjne: 
Dorota Starzyƒska
Korekta: 
Ewa Kniazio∏ucka
Opracowanie graficzne: 
Monika Duliasz
Przygotowanie do druku: 
Magdalena Borek

© Copyright by Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji

Wydanie VI poprawione

Publikacja jest bezp∏atna

Wszelkie prawa zastrze˝one. Ka˝da reprodukcja lub adaptacja ca∏oÊci lub cz´Êci niniejszej publikacji, 
i to niezale˝nie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej, 
nagraƒ fonograficznych itp.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy.

ISBN 978-83-89681-62-1

Wydawca:
Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji, 
ul. Dzielna 1, 
00-162 Warszawa

Projekt finansowany ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych 
oraz m.st. Warszawy



WSZYSTKO, 
CO POWINIENEÂ 

WIEDZIEå O RENTACH
I EMERYTURACH

Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2008



SPIS TREÂCI

I Sk∏adanie wniosków rentowych i emerytalnych ................................5

a) Jak sk∏adaç wniosek o rent´ lub emerytur´?

b) Dokumenty potrzebne do wydania decyzji ZUS

c) Okresy sk∏adkowe

d) Okresy niesk∏adkowe

e) Okresy uzupe∏niajàce

II Obliczanie wysokoÊci renty i emerytury – krok po kroku ...............18

Krok 1. Jak obliczyç podstaw´ wymiaru emerytury lub renty?

Krok 2. Ustal podstaw´ wymiaru twojej renty lub emerytury

III Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy ................................................. 21

IV Emerytury ..............................................................................................25

V Renty rodzinne ......................................................................................27

VI Âwiadczenia przyznawane w szczególnym trybie ...........................29

VII Renty z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych
i Êwiadczenia z nimi zwiàzane ...........................................................29

VIII WczeÊniejsze emerytury pracowników opiekujàcych si´
dzieçmi wymagajàcymi sta∏ej opieki .................................................35

IX Renta uczniowska szkolna ..................................................................36

X Renta socjalna ......................................................................................37

XI Mo˝liwoÊç uzyskiwania przez emerytów i rencistów
dodatkowych dochodów .....................................................................38

XII Podstawa prawna .................................................................................39



Wa˝ny adres: 

Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
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00-701 Warszawa,

tel.: 022 623 30 00

fax: 022 840 26 10

Najbli˝szego oddzia∏u ZUS nale˝y szukaç w pobli˝u miejsca zamieszkania.
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a) Jaki wniosek o rent´ lub emery-
tur´ powinieneÊ z∏o˝yç?
Post´powanie jest wszczynane na
podstawie z∏o˝onego przez ciebie
wniosku. Zainteresowany otrzyma-
niem renty (emerytury) lub upowa˝-
niony przez takà osob´ pe∏nomocnik
sk∏ada wniosek na piÊmie lub ustnie
do protoko∏u w ZUS, w∏aÊciwym ze
wzgl´du na swoje miejsce zamiesz-
kania, albo u swego pracodawcy.
Wniosek taki mo˝esz wycofaç, nie
póêniej jednak ni˝ do momentu
uprawomocnienia si´ decyzji doty-
czàcej twojego Êwiadczenia, czyli
w terminie jednego miesiàca od
dnia dor´czenia ci decyzji.
PoÊrednikiem mi´dzy ubezpieczo-
nym a ZUS jest pracodawca. Do je-
go obowiàzków, w zakresie przygo-
towania wniosków rentowych
i emerytalnych, nale˝y:
• wspó∏dzia∏anie z pracownikiem

w gromadzeniu dokumentacji
niezb´dnej do przyznania dane-
go Êwiadczenia

• wydawanie pracownikowi lub
ZUS zaÊwiadczeƒ niezb´dnych
do ustalenia prawa do Êwiadczeƒ
i ich wysokoÊci

• przygotowanie wniosku o rent´
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
(emerytury) i przed∏o˝enie go
za zgodà pracownika organowi
rentowemu, nie póêniej ni˝ 30 dni
przed ustaniem prawa do zasi∏ków
chorobowych (renta) lub przej-
Êciem pracownika na emerytuŕ

• poinformowanie, niezw∏ocznie
po Êmierci pracownika, pozosta-
∏ej po nim rodziny o warunkach
uzyskania renty rodzinnej oraz
przygotowanie wniosku o rent´
i przed∏o˝enie go w ZUS.

Z obowiàzków tych wy∏àczeni sà
pracodawcy b´dàcy zleceniodawca-
mi, osoby fizyczne zatrudniajàce
pracowników, które nie wyp∏acajà
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia chorobo-
wego, oraz p∏atnicy sk∏adek uiszcza-
jàcy je za siebie i za osoby wspó∏-
pracujàce.

Uwaga:
Do wniosku powinny byç do∏àczone
dowody uzasadniajàce prawo do
Êwiadczenia i jego wysokoÊci, po raz
pierwszy w ciàgu 30 dni od wystàpie-
nia ostatniej okolicznoÊci niezb´dnej
do wydania tej decyzji.

Wyp∏ata Êwiadczenia, wynikajàca
z decyzji, nast´puje w najbli˝szym
terminie p∏atnoÊci Êwiadczenia. Je-
˝eli prawo do renty (emerytury) zo-
sta∏o udowodnione, ale nie przed∏o-
˝y∏eÊ dowodów niezb´dnych do
ustalenia jej wysokoÊci, ZUS przy-
znaje Êwiadczenie zaliczkowe (przy-
bli˝one do kwoty przewidywanej).
Decyzje w sprawie Êwiadczeƒ wy-
dajà i Êwiadczenia te wyp∏acajà 
organy rentowe (ZUS), w∏aÊciwe 
ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia zainteresowanego.
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JeÊli mieszkasz stale za granicà,
w paƒstwie, z którym ∏àczy Polsk´
umowa mi´dzynarodowa w dziedzi-
nie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, oraz
uwzgl´dniono ci okresy zatrudnie-
nia za granicà – Êwiadczenia otrzy-
masz z Biura Rent Zagranicznych
lub jego jednostek. JeÊli mieszkasz
za granicà, w paƒstwie, z którym
nie mamy umów mi´dzynarodo-
wych, decyzj´ w sprawie Êwiadczeƒ
wydaje i wyp∏aca je – ZUS – w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na ostatnie miejsce
twojego zamieszkania w Polsce.

b) Dokumenty potrzebne do wyda-
nia decyzji ZUS
Dokumenty, które nale˝y do∏àczyç
do wniosku: 
• dokument stwierdzajàcy dat´

urodzenia
• kwestionariusz dotyczàcy okre-

sów sk∏adkowych i niesk∏adko-
wych (ZUS Rp-6)

• pisemne zaÊwiadczenie praco-
dawców, organów, urz´dów, orga-
nizacji, potwierdzajàce okresy
sk∏adkowe i niesk∏adkowe (za-
Êwiadczenie z uczelni)

• zaÊwiadczenie o wysokoÊci wyna-
grodzeƒ z kolejnych wybranych lat
– 10 kolejnych (w jednym ciàgu)
z ostatnich 20 lat poprzedzajàcych
z∏o˝enie wniosku (czyli jeÊli sk∏a-
damy wniosek np. w 2003 r. to 10
kolejnych lat wybieramy z okresu
od 1983 r. do 2002 r.) lub legityma-
cja ubezpieczeniowa z wypisami
dotyczàcymi zatrudnienia i osiàga-
nych wynagrodzeƒ (Rp-7)

• zaÊwiadczenie o aktualnym stanie

zdrowia, je˝eli przyznanie Êwiad-
czenia jest uzale˝nione od stwier-
dzenia niezdolnoÊci do pracy (N-9)

• wywiad zawodowy (N-10).

Gdy brakuje ci dokumentów po-
twierdzajàcych zatrudnienie, mo-
˝esz taki okres udowodniç przy po-
mocy Êwiadków (ale tylko okresy
sprzed 14 listopada 1991 r.). 
Gdy pracodawca zaprzesta∏ dzia∏al-
noÊci, Êwiadectwo pracy powinien
wystawiç jego nast´pca prawny.
Gdy go brakuje, musisz zwróciç si´
do odpowiedniego archiwum (nale-
˝y o nie zapytaç w ZUS). To wa˝ne,
gdy˝ na wysokoÊç twojej renty
i emerytury ma wp∏yw okres za-
trudnienia (tzw. lata sk∏adkowe
i cz´Êciowo lata niesk∏adkowe),
a tak˝e wysokoÊç twoich zarobków.
Od decyzji ZUS przys∏uguje ci od-
wo∏anie do sàdu pracy i ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania.
Adres sàdu  powinien byç podany
w decyzji (w pouczeniu).

c) Okresy sk∏adkowe
Do twojego sta˝u pracy wchodzà 
nast´pujàce okresy: sk∏adkowe, nie-
sk∏adkowe oraz inne (zwane uzupe∏-
niajàcymi). Na podstawie przepi-
sów Rozporzàdzenia Rady Ministrów
w sprawie post´powania o Êwiadcze-
nia emerytalno-rentowe i zasad wyp∏a-
ty tych Êwiadczeƒ oraz na podstawie
informacji uzyskanych w ZUS, przed-
stawiamy zestawienie wspomnia-
nych okresów oraz dokumentów wy-
maganych do ich udowodnienia.
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Okresy zatrudnienia po ukoƒczeniu 
15. roku ˝ycia:
• na obszarze paƒstwa polskiego –

w wymiarze nie ni˝szym ni˝ po∏o-
wa pe∏nego wymiaru czasu pracy,
jeÊli w tych okresach pracownik po-
biera∏ wynagrodzenie lub zasi∏ki
z ubezpieczenia spo∏ecznego: doce-
lowy, macierzyƒski albo opiekuƒ-
czy lub rent´ chorobowà

• obywateli polskich za granicà –
w polskich przedstawicielstwach
dyplomatycznych i urz´dach kon-
sularnych, w sta∏ych przedstawi-
cielstwach przy ONZ i w innych mi-
sjach specjalnych, a tak˝e w pol-
skich placówkach, instytucjach lub
przedsi´biorstwach, do których zo-
stali delegowani lub skierowani;
dotyczy to równie˝ cz∏onków rodzi-
ny delegowanego lub skierowanego
tam pracownika, którzy podj´li za-
trudnienie w tych placówkach,
w czasie pobytu za granicà

zaÊwiadczenie w∏aÊciwych organów,
wpis do legitymacji ubezpieczeniowej

Âwiadectwo pracy, zaÊwiadczenie lub
wpis do legitymacji ubezpieczeniowej.
W razie ich braku wpis w dowodzie
osobistym, zeznania Êwiadków, legi-
tymacja s∏u˝bowa, legitymacja zwiàz-
ków zawodowych lub pismo o powo-
∏aniu, mianowaniu, anga˝owaniu,
zwolnieniu, wyró˝nieniu, udzieleniu
urlopu

Okresy op∏acania sk∏adek na ubez-
pieczenie spo∏eczne w wysokoÊci
okreÊlonej w przepisach o organizacji
i finansowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, w przepisach Ustawy o emery-
turach i rentach z FUS, Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy i Ustawy o pomo-
cy spo∏ecznej.

Âwiadectwo pracy, wpis do legitymacji
ubezpieczeniowej, potwierdzenie ubez-
pieczenia przez ZUS.

Okresy sk∏adkowe Wymagana dokumentacja
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• obywateli polskich za granicà –
w organizacjach mi´dzynarodo-
wych, zagranicznych instytucjach
i w zak∏adach, do których zostali
skierowani w ramach wspó∏pracy
mi´dzynarodowej, lub w których
byli zatrudnieni za zgodà w∏aÊci-
wych w∏adz polskich (w stosunku
do pracowników, którzy wyjechali
za granic´ przed 9 maja 1945 r., zgo-
da ta nie jest wymagana) 

• obywateli polskich za granicà u in-
nych pracodawców, jeÊli w okresie
pracy op∏acane by∏y sk∏adki na ubez-
pieczenie spo∏eczne w Polsce.

Okresy zaliczone do okresów ubezpie-
czenia spo∏ecznego duchownych: 
• okresy pozostawania duchowny-

mi przed 1 lipca 1989 r., pod wa-
runkiem op∏acania sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne za ca∏y
okres podlegania temu ubezpie-
czeniu

• okresy przebywania duchownych
na misjach oraz okresy prowa-
dzenia przez duchownych dzia∏al-
noÊci duszpasterskiej wÊród Polo-
nii, przypadajàce po 14 listopada
1991 r. – do dnia 1 stycznia 1999 r.

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek (za-
Êwiadczenie ZUS, ksià˝eczka op∏at)
lub inne potwierdzenie ubezpieczenia.

zaÊwiadczenie pracodawcy lub wpis
do legitymacji ubezpieczeniowej.

Okresy sk∏adkowe Wymagana dokumentacja
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Okresy dzia∏alnoÊci kombatanckiej lub
równorz´dne do niej, a tak˝e okresy za-
liczane do tej dzia∏alnoÊci oraz lata
podlegania represjom wojennym i okre-
su powojennego, okreÊlone w przepi-
sach o kombatantach oraz o niektó-
rych osobach b´dàcych ofiarami repre-
sji wojennych i okresu powojennego.

ZaÊwiadczenie kierownika Urz´du 
ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych.

Okresy pe∏nionej w Polsce s∏u˝by:
• w Policji (Milicji Obywatelskiej)
• w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa

i w innych organach bezpieczeƒ-
stwa publicznego

• w Stra˝y Granicznej
• w S∏u˝bie Wi´ziennej
• w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
• w S∏u˝bie Celnej
• w Biurze Ochrony Rzàdu.

ZaÊwiadczenie stosownych organów.

Okresy sk∏adkowe Wymagana dokumentacja

Okresy pobierania zasi∏ku macierzyƒ-
skiego.

ZaÊwiadczenie pracodawcy lub ZUS.

Okresy osadzenia w wi´zieniach lub 
w innych miejscach odosobnienia na
terytorium Polski na mocy skazania
albo bez wyroku po 31 grudnia 1956 r.
za dzia∏alnoÊç politycznà. 

ZaÊwiadczenie prezesa sàdu okr´gowe-
go lub prezesa Instytutu Pami´ci Naro-
dowej – Komisji Âcigania Zbrodni Prze-
ciwko Narodowi Polskiemu.

Okresy zatrudnienia za granicà osób,
które w tym czasie nie by∏y obywate-
lami polskimi, jeÊli powróci∏y one
do kraju po 22 lipca 1944 r. i zosta∏y
uznane za repatriantów. 

Dokument potwierdzajàcy nabycie
obywatelstwa polskiego w drodze
repatriacji oraz dowody zatrudnienia.
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Okresy Êwiadczenia pracy po 1956 r.
na rzecz organizacji politycznych
i zwiàzków zawodowych nielegalnych,
w rozumieniu przepisów obowiàzujà-
cych do kwietnia 1989 r.

Dokumenty lub zeznania Êwiadków,
podlegajàce ocenie i decyzji kierowni-
ka Urz´du ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych.

Okresy pracy przymusowej:
• wykonywanej na rzecz hitlerowskich

Niemiec w okresie II wojny Êwiatowej
• wykonywanej na obszarze ZSRR

w okresie od 17 wrzeÊnia 1939 r. do
31 grudnia 1956 r.

• wykonywanej na rozkaz w∏adz
alianckich do dnia 31 grudnia 1945 r.

• wykonywanej w kopalniach w´gla,
kamienio∏omach oraz w zak∏adach
pozyskiwania i wzbogacania rud ura-
nu podczas odbywania s∏u˝by woj-
skowej w Wojsku Polskim.

Okresy zatrudnienia m∏odocianych na
obszarze paƒstwa polskiego na warun-
kach okreÊlonych w przepisach obowià-
zujàcych przed 1 stycznia 1975 r.

Okresy pracy wykonywanej w czasie
odbywania na obszarze paƒstwa pol-
skiego kary pozbawienia wolnoÊci, ka-
ry aresztu za wykroczenie oraz w czasie
tymczasowego aresztowania – w wy-
miarze czasu pracy nie ni˝szym ni˝ po-
∏owa pe∏nego wymiaru czasu pracy
okreÊlonego dla takiej pracy.

Dokumenty lub zeznania Êwiadków,
podlegajàce ocenie i decyzji kierowni-
ka Urz´du ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych

zaÊwiadczenie Wojskowej Komendy
Uzupe∏nieƒ.

Umowa o nauk´ zawodu, o przyucze-
nie do okreÊlonej pracy, o nabywanie
wst´pnego sta˝u pracy, zaÊwiadcze-
nie pracodawcy.

ZaÊwiadczenie wydane przez za-
k∏ad karny.

Okresy sk∏adkowe Wymagana dokumentacja
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Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub
wykonywania dzia∏alnoÊci przynoszà-
cej przychody nieobj´te sk∏adkà

Okresy internowania na podstawie
art. 42 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. 
o stanie wojennym.

Orzeczenie sàdu.

Okresy sprawowania mandatu pos∏a
lub senatora w paƒstwie polskim.

ZaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu.

Okresy czasowego pozostawania bez
pracy na obszarze paƒstwa polskie-
go z powodu niemo˝noÊci jej otrzy-
mania lub niemo˝noÊci podj´cia
szkolenia zawodowego, w tym okre-
sy pobierania zasi∏ków z funduszu
aktywizacji zawodowej, zasi∏ków
dla bezrobotnych oraz zasi∏ków szko-
leniowych wyp∏acanych z Funduszu
Pracy.

ZaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du
pracy.

Okresy niewykonywania pracy po
ustaniu zatrudnienia, je˝eli za te
okresy na podstawie przepisów Ko-
deksu pracy zosta∏o wyp∏acone wy-
nagrodzenie lub odszkodowanie.

Orzeczenie sàdu.

Okresy sk∏adkowe Wymagana dokumentacja

Okresy wykonywania dzia∏alnoÊci
twórczej lub artystycznej na obszarze
paƒstwa polskiego:
• obj´tej obowiàzkiem ubezpieczenia

spo∏ecznego, za które op∏acono
sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏ecz-
ne, lub w których ubezpieczony by∏
zwolniony z op∏acania sk∏adki
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Okresy wykonywania na terenie paƒ-
stwa polskiego pracy nak∏adczej:
• obj´tej obowiàzkiem ubezpieczenia 

spo∏ecznego, za które p∏acono sk∏ad-
k´ na ubezpieczenie spo∏eczne, lub
w których wyst´powa∏o zwolnienie
od op∏acania sk∏adki

• przed dniem obj´cia obowiàzkiem 
ubezpieczenia z tego tytu∏u 

• jeÊli w tych okresach osoba wyko-
nujàca takà prac´ uzyskiwa∏a 
wynagrodzenie w wysokoÊci co
najmniej po∏owy obowiàzujàcego
najni˝szego wynagrodzenia, okre-
Êlonego na postawie przepisów 
Kodeksu pracy.

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub
zaÊwiadczenie o okresach uzyskiwa-
nia przychodów zwolnionych z op∏a-
cania sk∏adek

zaÊwiadczenie pracodawcy.

Okresy pracy adwokatów wykonywa-
nej na obszarze paƒstwa polskiego:
• obj´tej obowiàzkiem ubezpieczenia

spo∏ecznego, za którà op∏acano sk∏ad-
k´ na ubezpieczenie spo∏eczne, lub
w których wyst´powa∏o zwolnienie
od p∏acenia sk∏adki

• przed dniem obj´cia obowiàzkiem
ubezpieczenia spo∏ecznego z tego
tytu∏u.

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub
wykonywania pracy (dzia∏alnoÊci),
z której przychody nie by∏y obj´te
sk∏adkà

zaÊwiadczenie pracodawcy.

• przypadajàce przed 1 stycznia 1974 r.
uznane przez Komisj´ ds. Zaopa-
trzenia Emerytalnego Twórców, dzia-
∏ajàcà przy ministrze w∏aÊciwym
do spraw kultury, pod warunkiem 
˝e twórca lub artysta op∏aca∏ sk∏ad-
ki na ubezpieczenie spo∏eczne po
31 grudnia 1973 r.

decyzja Komisji ds. Zaopatrzenia Eme-
rytalnego Twórców lub inny doku-
ment potwierdzajàcy spe∏nienie wy-
mienionych warunków.

Okresy sk∏adkowe Wymagana dokumentacja
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Okresy pracy na obszarze paƒstwa
polskiego wykonywanej na rzecz jed-
nostek gospodarki uspo∏ecznionej,
na podstawie umowy agencyjnej lub
umowy zlecenia oraz wspó∏pracy
przy wykonywaniu takiej umowy:
• obj´tej obowiàzkiem ubezpieczenia 

spo∏ecznego i okresy kontynuowa-
nia tego ubezpieczenia, za które
op∏acono sk∏adk´, lub w których
wyst´powa∏o zwolnienie od p∏ace-
nia sk∏adki

• wykonywanej przed 1 stycznia
1976 r., je˝eli umowa odpowiada∏a
warunkom ubezpieczenia obowià-
zujàcym w tym dniu.

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub 
zaÊwiadczenie o okresie uzyskiwania
przychodów zwolnionych z op∏acania
sk∏adek

zaÊwiadczenie pracodawcy.

Okresy pracy na obszarze paƒstwa
polskiego w rolniczych spó∏dzielniach
produkcyjnych i w innych spó∏dziel-
niach zrzeszonych w Centralnym
Zwiàzku Rolniczych Spó∏dzielni Pro-
dukcyjnych, w zespo∏owych gospo-
darstwach rolnych spó∏dzielni kó∏ek
rolniczych zrzeszonych w Krajowym
Zwiàzku Rolników, Kó∏ek i Organizacji
Rolniczych oraz okresy pracy na rzecz
tych spó∏dzielni:
• obj´tej obowiàzkiem ubezpieczenia

spo∏ecznego, za które op∏acano
sk∏adk´ na to ubezpieczenie, lub 
w których wyst´powa∏o zwolnienie
od op∏acania sk∏adki

• przed dniem obj´cia obowiàzkiem 
ubezpieczenia spo∏ecznego z tego
tytu∏u. 

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub
zaÊwiadczenie o okresach uzyskiwa-
nia przychodów zwolnionych z op∏a-
cania sk∏adek

zaÊwiadczenie pracodawcy.

Okresy sk∏adkowe Wymagana dokumentacja
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Okresy pobierania stypendium sporto-
wego z tytu∏u wyczynowego uprawia-
nia sportu na obszarze paƒstwa pol-
skiego po ukoƒczeniu 15. roku ˝ycia,
z wyjàtkiem okresów pobierania sty-
pendium przez osoby uczàce si´ lub stu-
diujàce w systemie studiów dziennych.

ZaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu.

Okresy ubezpieczenia spo∏ecznego du-
chownych na obszarze paƒstwa pol-
skiego, za które op∏acano sk∏adk´ na to
ubezpieczenie, lub w którym wyst´po-
wa∏o zwolnienie od op∏acania sk∏adki.

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub
okresu ubezpieczenia, podczas które-
go nie by∏o obowiàzku op∏acania
sk∏adek.

Okresy wspó∏pracy przy prowadzeniu
pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej
na obszarze paƒstwa polskiego, obj´tej
obowiàzkiem ubezpieczenia spo∏ecznego
oraz okresy kontynuowania tego ubez-
pieczenia, za które op∏acano sk∏adk´
ubezpieczeniowà, lub w których wyst´-
powa∏o zwolnienie od p∏acenia sk∏adki.

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub
prowadzenia dzia∏alnoÊci zwolnionej
z ich op∏acania.

Okresy pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na obszarze paƒstwa polskiego:
• obj´tej obowiàzkiem ubezpieczenia 

spo∏ecznego i okresy kontynuowania
tego ubezpieczenia, za które op∏acano
sk∏adk´ na ubezpieczenie, lub w któ-
rych wyst´powa∏o zwolnienie od p∏a-
cenia sk∏adki

• prowadzonej przed dniem obj´cia
obowiàzkiem ubezpieczenia z tego
tytu∏u, jeÊli prowadzenie dzia∏alno-
Êci gospodarczej odpowiada∏o wa-
runkom ubezpieczenia.

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub
zaÊwiadczenie o okresie uzyskiwania
przychodów zwolnionych z op∏acania
sk∏adek.

zaÊwiadczenie pracodawcy.

Okresy sk∏adkowe Wymagana dokumentacja
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Okresy niewykonywania pracy po usta-
niu zatrudnienia, jeÊli za te okresy, na
podstawie przepisów Kodeksu pracy, 
zosta∏o wyp∏acone odszkodowanie.

Orzeczenie sàdu, zaÊwiadczenie praco-
dawcy.

Okresy pobierania renty chorobowej po
ustaniu zatrudnienia w wymiarze cza-
su pracy nie ni˝szym ni˝ po∏owa obo-
wiàzujàcego w danym zawodzie lub 
po ustaniu obowiàzku ubezpieczenia
spo∏ecznego z innego tytu∏u.

Decyzja ZUS.

Okresy pobierania zasi∏ku chorobowe-
go  lub opiekuƒczego oraz Êwiadczenia
rehabilitacyjnego po ustaniu obowiàz-
ku ubezpieczenia.

Decyzja ZUS.

Okresy pobierania Êwiadczenia rehabili-
tacyjnego.

Decyzja ZUS.

Okresy pobierania zasi∏ków z ubezpie-
czenia spo∏ecznego: chorobowego lub
opiekuƒczego.

ZaÊwiadczenie pracodawcy.

Okresy pobierania wynagrodzenia za
czas niezdolnoÊci do pracy, wyp∏acanego
na podstawie przepisów art. 92 Kodeksu
pracy.

ZaÊwiadczenie pracodawcy.

Okresy niesk∏adkowe Wymagana dokumentacja

Okresy niewykonywania pracy w okre-
sie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek re-
presji politycznych – nie wi´cej jednak
ni˝ 5 lat.

Dokumenty lub zeznania Êwiadków
podlegajàce ocenie i decyzji kierowni-
ka Urz´du ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych.

d) Okresy niesk∏adkowe
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Przypadajàce przed dniem nabycia
prawa do emerytury lub renty, okresy
opieki piel´gnacyjnej nad inwalidà wo-
jennym zaliczonym do I grupy inwa-
lidzkiej lub uznanym za ca∏kowicie nie-
zdolnego do pracy oraz samodzielnej
egzystencji, sprawowanej przez cz∏on-
ka jego rodziny w wieku powy˝ej 
16 lat, który w okresie sprawowania
opieki nie osiàgnà∏ przychodu przekra-
czajàcego miesi´cznie po∏ow´ najni˝-
szego wynagrodzenia.

OÊwiadczenie osoby sprawujàcej opie-
k´ oraz orzeczenie komisji lekarskiej
lub lekarza orzecznika i zaÊwiadcze-
nie potwierdzajàce status inwalidy
wojennego osoby podopiecznej.

Przypadajàce przed dniem nabycia pra-
wa do emerytury lub renty, okresy urlo-
pu wychowawczego, urlopu bezp∏atne-
go udzielonego na podstawie przepisów
w sprawie bezp∏atnych urlopów dla
matek pracujàcych, opiekujàcych si´
ma∏ymi dzieçmi, innych udzielonych
w tym celu urlopów bezp∏atnych oraz
okresy niewykonywania pracy – z po-
wodu opieki nad dzieckiem:
• w wieku do 4 lat, w granicach do 3 lat

na ka˝de dziecko oraz ∏àcznie – bez
wzgl´du na liczb´ dzieci – do 6 lat

• na które ze wzgl´du na jego stan fi-
zyczny, psychiczny lub psychofizycz-
ny przys∏uguje zasi∏ek piel´gnacyjny 
– dodatkowo w granicach do 3 lat na
ka˝de dziecko.

ZaÊwiadczenie lub oÊwiadczenie oso-
by zainteresowanej i skrócony odpis
aktu urodzenia dziecka

zaÊwiadczenie lekarskie o stanie zdro-
wia dziecka.

Okresy niesk∏adkowe Wymagana dokumentacja

OÊwiadczenie osoby sprawujàcej opie-
k´ oraz orzeczenie komisji lekarskiej
lub lekarza orzecznika ZUS.

Przypadajàce przed dniem nabycia
prawa do emerytury lub renty, okresy
niewykonywania pracy, w granicach
do 6 lat, spowodowane koniecznoÊcià
opieki  nad innym  ni˝  dziecko cz∏on-
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Okresy nauki w szkole wy˝szej na jed-
nym kierunku, pod warunkiem ukoƒ-
czenia tej nauki w wymiarze okreÊlo-
nym w programie studiów.

ZaÊwiadczenie wystawione przez
szko∏´ wy˝szà lub dyplom ukoƒczenia
szko∏y.

Okresy asystenckich studiów przygo-
towawczych.

ZaÊwiadczenie wydane przez jednost-
k´ prowadzàcà studia.

Okresy studiów doktoranckich i aspi-
rantury naukowej w wymiarze okre-
Êlonym w decyzji o ich utworzeniu.

ZaÊwiadczenie wydane przez jednost-
k´ prowadzàcà studia.

Okresy urlopu bezp∏atnego oraz przerw 
w zatrudnieniu, w razie nieudzielenia urlo-
pu bezp∏atnego ma∏˝onkom pracowników
skierowanych do pracy w przedstawiciel-
stwach dyplomatycznych, urz´dach kon-
sularnych, sta∏ych przedstawicielstwach
przy ONZ, w innych misjach specjalnych
za granicà, w instytucjach, w oÊrodkach 
informacji i kultury za granicà.

ZaÊwiadczenie instytucji kierujàcej do
pracy za granicà.

kiem rodziny, zaliczonym do I grupy in-
walidzkiej lub uznanym za ca∏kowicie
niezdolnego do pracy i samodzielnej eg-
zystencji, albo uznanym za osob´ niepe∏-
nosprawnà w stopniu znacznym, spra-
wowanej przez cz∏onka jego rodziny
w wieku powy˝ej 16 lat, który w okresie
sprawowania opieki nie osiàgnà∏ przy-
chodu przekraczajàcego miesi´cznie po-
∏ow´ najni˝szego wynagrodzenia

Okresy niesk∏adkowe Wymagana dokumentacja

Okresy dokszta∏cania zawodowego leka-
rzy w klinikach akademii medycznych
i oddzia∏ach instytutów naukowych jako
wolontariuszy – w granicach 1 roku.

ZaÊwiadczenie kliniki AM lub instytu-
tu naukowego.
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e) Okresy uzupe∏niajàce
Przy ustalaniu prawa do emerytury
uwzgl´dniane sà tak˝e nast´pujàce
okresy sk∏adkowe:
1. Okresy ubezpieczenia spo∏ecznego
rolników, za które op∏acano, przewi-
dziane w odŕ bnych przepisach, sk∏adki
2. Przypadajàce przed 1 stycznia 1977
r. okresy prowadzenia gospodarstwa
rolnego po ukoƒczeniu 16. roku ˝ycia
3. Przypadajàce przed 1 stycznia
1983 r. okresy pracy w gospodarstwie
rolnym po ukoƒczeniu 16. roku ˝ycia.

Okresy uzupe∏niajàce mogà byç przyj´-
te tylko wówczas, gdy udowodnione
przez wnioskujàcych okresy sk∏adkowe
i niesk∏adkowe oka˝à si´ za krótkie
do przyznania Êwiadczenia i tylko w za-
kresie niezb´dnym do ich uzupe∏nienia.
Nie uwzgl´dnia si´ ich, gdy zaliczono je
do okresów ubezpieczenia do emerytu-
ry rolniczej. Okresy wymienione w pkt.
2 i 3 mo˝esz udowodniç zaÊwiadcze-
niem z urz´du gminy, zeznaniami
Êwiadków albo twoim oÊwiadczeniem
potwierdzonym przez urzàd gminy.
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Okresy udokumentowanej niezdolnoÊci
do pracy, za które wyp∏acone zosta∏y
z Funduszu Pracy zasi∏ki dla bezrobot-
nych, zasi∏ki szkoleniowe lub stypendia.

Okresy pobierania zasi∏ku przedemerytal-
nego lub Êwiadczenia przedemerytalnego.

Okresy niesk∏adkowe Wymagana dokumentacja

Krok 1. Jak obliczyç podstaw´ wy-
miaru twojej emerytury lub renty?
Aby ustaliç wysokoÊç twoich
Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych,
niezb´dne jest obliczenie podsta-
wy wymiaru danego Êwiadczenia.
Podstaw´ stanowi 10 kolejnych lat
z ostatnich 20 lat przed rokiem 
z∏o˝enia wniosku. Wybierz ten 10
letni okres, w którym najlepiej za-
rabia∏eÊ w ciàgu ostatnich 20 lat.

Krok 2. Jak ustaliç podstaw´ wy-
miaru twojej renty lub emerytury? 

W celu ustalenia podstawy wymiaru:
• oblicz wynagrodzenie w ka˝dym

roku (10 lat)
• porównaj te sumy z kwotà prze-

ci´tnego wynagrodzenia, wyra˝a-
jàc ten stosunek w procentach
(do setnych cz´Êci)

• oblicz Êrednià arytmetycznà
• pomnó˝ przez kwot´ bazowà.

Uwaga: 
Wskaênik podstawy wymiaru renty
lub emerytury nie mo˝e byç wy˝szy
ni˝ 250%.

II Obliczanie wysokoÊci renty i emerytury – krok po kroku

Decyzja w∏aÊciwego urz´du pracy.

ZaÊwiadczenia w∏aÊciwego urz´du 
pracy.



Przyk∏ad
Kazimierz W. (urodzony 5 maja 1937 r.) zg∏osi∏ w maju 2002 r. wniosek emery-
talny. Do ustalenia podstawy wybra∏ zarobki z 10 kolejnych lat (od 1981 do
1990 r.), majàc na uwadze 20 lat poprzedzajàcych rok z∏o˝enia wniosku. Porów-
nujàc zarobki pana Kazimierza z przeci´tnym wynagrodzeniem w latach 1981-
1990, otrzymujemy (patrz tabela wy˝ej):
• 1981 – 140 500 z∏: 92 268 z∏ = 152,27%
• 1982 – 160 000 z∏: 139 572 z∏ = 114,64%
• 1983 – 275 000 z∏: 173 700 z∏ = 158,32%
• 1984 – 320 500 z∏: 202 056 z∏ = 158,62%
• 1985 – 385 500 z∏: 240 060 z∏ = 160,58%
• 1986 – 410 000 z∏: 289 140 z∏ = 141,80%
• 1987 – 510 000 z∏: 350 208 z∏ = 145,63%
• 1988 – 1 205 000 z∏: 637 080 z∏ = 189,14%
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1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

3 792
5 592
6 612
7 188
7 824

11 040
11 700
12 096
13 416
15 348
16 176
17 436
18 720
19 500
20 160
21 156
21 792
22 404
23 208
24 192

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Wykaz przeci´tnego rocznego wynagrodzenia w latach 1948-2007

25 272
26 088
26 820
28 296
30 108
33 576
38 220
46 956
51 372
55 152
58 644
63 924
72 480
92 268

139 572
173 700
202 056
240 060
289 140
350 208

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

637 080
2 481 096

12 355 644
21 240 000
35 220 000
47 940 000
63 936 000

8 431,44
10 476,00
12 743,16
14 873,88
20 480,88
23 085,72
24 742,20
25 598,52
26 417,64
27 474,84
28 563,48
29 726,76
32 292,36

Suma w z∏Lata Lata Suma w z∏ Suma w z∏Lata



Przyk∏ad – cd.

• 1989 – 36 888 200 z∏: 2 481 096 z∏ = 148,65%
• 1990 – 17 250 000 z∏: 12 355 644 z∏ = 139,61%

Sumujemy obliczenia procentowe: 
152,27%+ 114,64%+ 158,32% + 158,62% + 160,58% + 141,80% 
+ 145,63% + 189,14% + 148,65% + 139,61% =1 509,26% 
1 509, 26% : 10 lat = 150,93%.
Nast´pnie mno˝y si´ przez ten wskaênik kwot´ bazowà. 
Obecnie wynosi ona: 2 275,37 z∏. Jest to przeci´tne wynagrodzenie (pomniej-
szone o sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne) z kwarta∏u poprzedzajàcego walo-
ryzacj´. Podstawa wymiaru pana Kazimierza wynosi wi´c: 150,93% x 2 275,37
= 3 434,21 z∏

Emerytur´ oblicza si´ w nast´pujàcy sposób.
Jest to suma nast´pujàcych cz´Êci:
A) 24% kwoty bazowej (24% x 2 275,37 z∏) = 546,08 z∏
B) po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za ka˝dy rok okresów sk∏adkowych. Pan
Kazimierz przepracowa∏ 40 lat, a postawa wymiaru pana Kazimierza wynosi 
3 434,21 z∏, czyli: 
1,3% x 3 434,21 z∏ x 40 lat = 1 785,78 z∏
C) po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za ka˝dy rok okresów niesk∏adkowych
(z tym ˝e okresy niesk∏adkowe mogà wynosiç najwy˝ej 1/3 okresów sk∏adko-
wych). Pan Kazimierz skoƒczy∏ przed rozpocz´ciem pracy 4 lata studiów, czyli: 
0,7% x 3 434,21 z∏ x 4 lata = 96,15 z∏

Emerytura brutto = A+B+C, czyli 2 428,01 z∏

Renty
Sposób obliczania renty jest taki sam jak emerytury: A + B + C, z tym ˝e poja-
wia si´ jeszcze punkt D.
D) po 0,7 % podstawy wymiaru renty za ka˝dy rok brakujàcy do pe∏nych 25 lat
okresów sk∏adkowych i niesk∏adkowych, od dnia zg∏oszenia wniosku o rent´ do
dnia, w którym rencista ukoƒczy 60 lat. Ten hipotetyczny okres ma stanowiç
wyrównanie szans ˝yciowych dla tych, którzy z powodu niezdolnoÊci do pracy
nie b´dà mogli pracowaç d∏ugo.

WysokoÊç renty = A + B + C + D
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• 1981 – 140 500 z∏
• 1982 – 160 000 z∏
• 1983 – 275 000 z∏
• 1984 – 320 500 z∏

• 1985 – 385 500 z∏
• 1986 – 410 000 z∏
• 1987 – 510 000 z∏
• 1988 – 1 205 000 z∏

• 1989 – 36 888 200 z∏
• 1990 – 17 250 000 z∏
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Obliczanie wysokoÊci renty
Przyk∏ad wyliczenia renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy:
Barbara K. przepracowa∏a 23 lata okresów sk∏adkowych i jeden rok okresów nie-
sk∏adkowych. W chwili uzyskania renty ma ukoƒczone 54 lata i 7 miesi´cy.
Wskaênik wysokoÊci podstawy wymiaru wynosi 134,87%, a zatem podstawa
wymiaru wynosi 3 068,79 z∏ (134,87% x 2 275,37 z∏). 
WysokoÊç renty wynosi 1 506,60 z∏ i zosta∏a wyliczona w nast´pujàcy sposób:
A) 24% kwoty bazowej – to jest: 546,08 z∏
B) Po 1,3% za 23 lata okresów sk∏adkowych x 3068,79 z∏ = 917,56 z∏
C) Po 0,7% za 1 rok niesk∏adkowy x 3 068,79 z∏ = 21,48 z∏
D) Po 0,7% za 1 rok sta˝u hipotetycznego x 3 068,79 z∏ = 21,48 z∏

Renta brutto = A + B + C + D, czyli 1 506,60 z∏

Uwaga: Dla uproszczenia nie uwzgl´dniano miesi´cy, tylko pe∏ne lata. ZUS doko-
nuje ww. obliczeƒ mno˝àc kwoty przez liczb´ miesi´cy i dzielàc przez 12.
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Czy masz prawo do takiej renty?
NiezdolnoÊç do pracy to ca∏kowita lub
cz´Êciowa utrata zdolnoÊci do pracy
zarobkowej z powodu naruszenia
sprawnoÊci organizmu, nierokujàca
nadziei na odzyskanie tej zdolnoÊci
po przekwalifikowaniu. Twoja nie-
zdolnoÊç do pracy mo˝e byç:
• ca∏kowita, gdy utraci∏eÊ zdolnoÊç do

wykonywania jakiejkolwiek pracy
• cz´Êciowa, gdy dosz∏o do utraty

w znacznym stopniu twojej zdol-
noÊci do pracy zgodnej z kwalifi-
kacjami

• trwa∏a, gdy wed∏ug aktualnej
wiedzy medycznej nie ma roko-
waƒ na popraw´ twojego zdro-
wia w przysz∏oÊci, w stopniu po-
zwalajàcym ci na podj´cie pracy

• okresowa, gdy istniejà szanse
na odzyskanie twojej zdolnoÊci
do pracy.

NiezdolnoÊç do pracy orzekana jest
na okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat. Wy-
jàtkiem od tej zasady jest sytua-
cja, gdy wed∏ug wiedzy medycznej 
nie ma rokowaƒ odzyskania zdol-
noÊci do pracy przed up∏ywem 
5 lat. W takim przypadku osoba
mo˝e otrzymaç orzeczenie na okres
d∏u˝szy ni˝ 5 lat. W chwili obecnej
nie orzeka si´ niezdolnoÊci do pra-
cy na sta∏e. 

Je˝eli brakuje ci mniej ni˝ 5 lat
do ukoƒczenia 60 lat (kobiety) i 65 lat
(m´˝czyêni), mo˝na orzec twojà nie-

III Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
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zdolnoÊç do pracy na okres do osià-
gni´cia tego wieku, pod warunkiem ̋ e:
• masz ju˝ prawo do renty
• prawo to istnieje przez okres co

najmniej 5 lat poprzedzajàcych
dzieƒ badania lekarskiego

• i jesteÊ nadal niezdolny do pracy.

NiezdolnoÊç do pracy ustalana jest
na podstawie:
• daty powstania niezdolnoÊci i cza-

su jej trwania
• zwiàzku przyczynowego niezdol-

noÊci do pracy z okreÊlonymi
okolicznoÊciami

• niezdolnoÊci do samodzielnej eg-
zystencji

• celowoÊci przekwalifikowania
zawodowego (nale˝y do lekarza
orzecznika ZUS).

Lekarz orzecznik wydaje ci orzecze-
nie na podstawie bezpoÊredniego
badania lub dostarczonej dokumen-
tacji. W przypadku stanu zdrowia
uniemo˝liwiajàcego ci osobiste zg∏o-
szenie si´ na badanie mo˝e byç ono
przeprowadzone przez osoby upo-
wa˝nione u ciebie w mieszkaniu. 

Lekarz orzecznik przy ocenie stopnia
i okresu niezdolnoÊci do pracy oraz
rokowania co do odzyskania przez
ciebie zdolnoÊci do pracy bierze
pod uwag´: 
• stopieƒ naruszenia sprawnoÊci

organizmu oraz mo˝liwoÊci przy-
wrócenia ci niezb´dnej sprawno-
Êci organizmu w drodze leczenia
i rehabilitacji 

• mo˝liwoÊç wykonywania dotych-
czasowej pracy lub podj´cia innej
pracy oraz celowoÊç przekwalifi-
kowania zawodowego, bioràc
pod uwag´ rodzaj i charakter do-
tychczas wykonywanej pracy, po-
ziom wykszta∏cenia, twój wiek
i predyspozycje psychofizyczne.

Na badanie u lekarza orzecznika za-
bierz ca∏à istotnà dokumentacj´
medycznà. 

Uwaga: 
Musisz udowodniç nie tyle z∏y stan
twojego zdrowia, ale to, ˝e unie-
mo˝liwia on wykonywanie pracy
zawodowej.

Mo˝esz ˝àdaç od ZUS zwrotu kosz-
tów podró˝y w celu stawienia si´
na badania przed lekarzem orzeczni-
kiem lub komisjà lekarskà. Zarówno
orzecznik, jak i komisja mogà wydaç
orzeczenie na podstawie badania
i dokumentacji lub tylko dokumenta-
cji, je˝eli jest ona wystarczajàca.
Od niekorzystnego orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS masz prawo wnieÊç
sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.
Sprzeciw ten mo˝esz wnieÊç (w ciàgu
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14 dni od daty doŕ czenia tego orze-
czenia) za poÊrednictwem oddzia∏u
w∏aÊciwego ze wzgl´du na twoje
miejsce zamieszkania. 

Uwaga:
Musisz wiedzieç jaki jest termin
odwo∏ania, bo komisja lekarska nie
rozpatruje sprzeciwu wniesionego
po jego up∏ywie. 

Jedynie w uzasadnionych przypad-
kach ZUS – na wniosek osoby
uprawnionej – mo˝e przywróciç ter-
min na wniesienie sprzeciwu. Od
decyzji w sprawie renty przys∏uguje
ci prawo wniesienia odwo∏ania
do sàdu okŕ gowego – sàdu pracy
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na miejsce 
zamieszkania Êwiadczeniobiorcy
(czyli twoje), w ciàgu 30 dni od doŕ -
czenia decyzji. Je˝eli organ rentowy
uzna twoje odwo∏anie za s∏uszne,
zmienia decyzj´. Je˝eli odwo∏anie
nie zosta∏o uwzgl´dnione, ZUS prze-
kazuje spraw´ nie póêniej ni˝ w ter-
minie 30 dni do sàdu wraz z uzasad-
nieniem.
Wa˝ne zasady:
• sàd odrzuci twoje odwo∏anie

od decyzji w sprawie renty z tytu-
∏u niezdolnoÊci do pracy wydanej
na podstawie orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS, je˝eli nie wnio-
s∏eÊ sprzeciwu od tego orzeczenia
do komisji lekarskiej ZUS

• je˝eli w twoim odwo∏aniu zostanà
wskazane nowe okolicznoÊci doty-
czàce niezdolnoÊci do pracy po-
wsta∏e po dniu wydania orzecze-

nia przez lekarza orzecznika ZUS,
od którego nie wnosi∏eÊ sprzeciwu,
lub orzeczenia komisji lekarskiej
ZUS, organ rentowy nie przeka˝e
odwo∏ania do sàdu, lecz skieruje je
do lekarza orzecznika do ponow-
nego rozpatrzenia

• je˝eli odwo∏ujàc si´ powo∏asz si´
na nowe okolicznoÊci powsta∏e
po wydaniu orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS lub orzeczenia komi-
sji lekarskiej ZUS, a twoje odwo∏anie
opiera si´ w∏aÊnie na zarzutach
do tego orzeczenia, to sàd nie orzeka
na podstawie nowych okolicznoÊci
dotyczàcych stwierdzenia niezdolno-
Êci do pracy lub niezdolnoÊci do sa-
modzielnej egzystencji, które po-
wsta∏y po dniu z∏o˝enia przez ciebie
odwo∏ania. Sàd w takim przypadku
uchyla decyzj´, przekazuje spraw´
do rozpoznania organowi rentowe-
mu i umarza post´powanie. 

Pami´taj:
1. Przed wniesieniem odwo∏ania

uwa˝nie zapoznaj si´ z poucze-
niem, które znajdziesz w decyzji

2. Odwo∏anie nale˝y wnieÊç za po-
Êrednictwem ZUS, który decyzj´
wyda∏

3. Zanim z∏o˝ysz odwo∏anie, zasta-
nów si´, jak je uzasadnisz

4. Koniecznie podpisz odwo∏anie. 

Renta przys∏uguje ci, jeÊli spe∏niasz
∏àcznie nast´pujàce warunki:
• jesteÊ niezdolny do pracy
• masz wymagany okres sk∏adko-

wy i niesk∏adkowy
• niezdolnoÊç do pracy powsta∏a
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w okresach ÊciÊle okreÊlonych
w ustawie, np. w okresie ubez-
pieczenia, zatrudnienia, pobiera-
nia zasi∏ku dla bezrobotnych, za-
si∏ków z ubezpieczenia spo∏ecz-
nego (chorobowego lub opiekuƒ-
czego) albo nie póêniej ni˝ w cià-
gu 18 miesi´cy od ustania tych
okresów. 

Spe∏nienie tego ostatniego warun-
ku nie jest wymagane od ubezpie-
czonego, który udowodni∏ okres
sk∏adkowy i niesk∏adkowy wyno-
szàcy co najmniej 20 lat dla kobiety
lub 25 lat dla m´˝czyzny oraz jest
ca∏kowicie niezdolny do pracy. 

Wynika z tego, ˝e jeÊli jesteÊ osobà
niepe∏nosprawnà od dzieciƒstwa,
np. nies∏yszàcà czy niewidomà, trud-
no ci b´dzie uzyskaç niezdolnoÊç
do pracy w trakcie zatrudnienia. 
B´dzie to mo˝liwe, jeÊli kolejna cho-
roba (dodatkowa) takà niezdolnoÊç
spowoduje. W przeciwnym razie
czeka ci´ praca a˝ do wieku emery-
talnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla
m´˝czyzn).

Jaki musisz mieç sta˝ ubezpiecze-
niowy? 
Okresy sk∏adkowe i niesk∏adkowe: 
• 1 rok, gdy niezdolnoÊç do pracy

powsta∏a przed 20. rokiem ˝ycia
• 2 lata – u osób w wieku od 20

do 22 lat
• 3 lata – u osób w przedziale wie-

kowym od 22 do 25 lat
• 4 lata – u osób od 25 do 30 lat
• 5 lat – gdy osoba ma powy˝ej 30

lat.

JeÊli masz wi´cej ni˝ 30 lat, okres wy-
maganych 5 lat musi przypadaç
w ciàgu ostatniego 10-lecia przed
dniem zg∏oszenia wniosku o rent´ lub
przed dniem powstania niezdolnoÊci
do pracy. Do tego 10-letniego okresu
nie wliczasz okresów pobierania ren-
ty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, ren-
ty szkolnej czy rodzinnej. Mo˝liwe
jest wi´c, ˝e posiadasz np. 30 lat sta-
˝u pracy, ale nie otrzymasz renty, bo
na ostatnie 10 lat przed z∏o˝eniem
wniosku przypad∏o ci np. tylko 4,5 ro-
ku pracy. Wówczas pozostaje ci jedy-
nie mo˝liwoÊç ubiegania si´ o rent´
wyjàtkowà prezesa ZUS (w praktyce
uzyskanie jej jest bardzo trudne).

Renta szkoleniowa
Aby uzyskaç rent´ szkoleniowà, mu-
sisz spe∏niaç warunki do przyznania
renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
str. 21. Oprócz tego lekarz orzecznik
ZUS powinien uznaç celowoÊç twoje-
go przekwalifikowania si´ zawodowe-
go ze wzgl´du na niezdolnoÊç do pra-
cy w dotychczasowym zawodzie.

Uwaga:
Renta szkoleniowa przyznawana
jest na wniosek starosty na 6 mie-
si´cy, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia
maksymalnie do 30 miesi´cy.

Twoje prawo do renty szkoleniowej
ustalonej na okres pierwszych 
6 miesi´cy mo˝e ulec skróceniu, je-
˝eli przed up∏ywem tego okresu
starosta zawiadomi organ rentowy
o braku mo˝liwoÊci przekwalifiko-
wania ci´ do innego zawodu lub
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o tym, ˝e nie poddajesz si´ prze-
kwalifikowaniu zawodowemu.

Twoje prawo do renty szkolenio-
wej ustaje:
• z up∏ywem 6 miesi´cy, je˝eli sta-

rosta nie wystàpi z wnioskiem
o przed∏u˝enie tego okresu

• od dnia otrzymania zawiadomie-
nia starosty o braku mo˝liwoÊci
przekwalifikowania si´, tak˝e
wówczas, gdy zawiadomienie to
organ rentowy otrzyma∏ przed
up∏ywem 6 miesi´cy

• z up∏ywem okresu, na jaki Êwiad-
czenie przyznano na wniosek

starosty, od dnia otrzymania za-
wiadomienia starosty o tym, ˝e
przed up∏ywem 6 miesi´cy lub
w okresie przed∏u˝onej wyp∏aty
renty nie poddajesz si´ przekwa-
lifikowaniu zawodowemu.

25Emerytury

IV Emerytury

Emerytury dla urodzonych przed
1 stycznia 1949 r.
Prawo do emerytury majà po osià-
gni´ciu 60 lat (kobiety) i 65 lat (m´˝-
czyêni), oraz po udowodnieniu okre-
sów sk∏adkowych i niesk∏adkowych,
wynoszàcych co najmniej 20 lat (ko-
biety) i 25 lat (m´˝czyêni). Mo˝liwe
dla tej grupy wiekowej jest przejÊcie
na emerytur´ przy posiadaniu krót-
szych o 5 lat okresów sk∏adkowych
i niesk∏adkowych, czyli 15 lat (kobie-
ty) i 20 lat (m´˝czyêni). I nie jest wy-
magane osiàgni´cie wieku emerytal-
nego w okresie zatrudnienia lub
równorz´dnym, jednak taka emery-
tura mo˝e byç ni˝sza od najni˝szej
emerytury (nie ma gwarancji jej
podniesienia do tego poziomu).

Uwaga: 
Mo˝esz te˝ przejÊç na wczeÊniejszà
emerytur´, po spe∏nieniu nast´pu-
jàcych warunków:
• jesteÊ kobietà po 55. roku ˝ycia

(je˝eli masz co najmniej 30-letni
okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy)
albo gdy masz 20-letni sta˝ i jed-
noczeÊnie zosta∏aÊ uznana za ca∏-
kowicie niezdolnà do pracy

• jesteÊ m´˝czyznà po 60. roku ˝y-
cia, masz co najmniej 35-letni
okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy
albo je˝eli masz co najmniej 25-
letni okres sk∏adkowy i niesk∏ad-
kowy oraz zosta∏eÊ uznany za ca∏-
kowicie niezdolnego do pracy.

Z uprawnieƒ tych korzystajà tylko
pracownicy. 
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PrzejÊç na emerytuŕ  w wieku ni˝szym
od obowiàzujàcego mo˝esz na podsta-
wie odŕ bnych przepisów b´dàc m.in.
inwalidà wojennym, wojskowym, na-
uczycielem akademickim, pracowni-
kiem zatrudnionym w szczególnych
warunkach lub charakterze, górnikiem,
kolejarzem, a tak˝e jeÊli opiekujesz si´
dzieçmi wymagajàcymi sta∏ej opieki
(je˝eli spe∏ni∏eÊ warunki do nabycia te-
go prawa przed koƒcem 1998 r.), nawet
je˝eli wniosek zg∏osisz po tej dacie.

Emerytury dla osób urodzonych
w latach 1949-1968
Mo˝esz przejÊç na wczeÊniejszà
emerytur´, je˝eli:
• nie przystàpi∏eÊ do otwartego

funduszu emerytalnego (OFE) –
gdy do niego przystàpi∏eÊ, mu-
sisz zrezygnowaç, powo∏ujàc si´
np. na tzw. b∏àd w oÊwiadczeniu
woli przy zawieraniu umowy

Uwaga: 
Cz∏onkowie OFE, którym przyna-
le˝noÊç do II filaru uniemo˝liwi∏a
przejÊcie na wczeÊniejszà emerytu-
r´, mogà wróciç do ZUS. 

• warunki do uzyskania wczeÊniejszej
emerytury z powodu pracy w szcze-
gólnych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze takie jak wiek, 
sta˝ pracy, sta˝ pracy w szczegól-
nych warunkach, spe∏nisz do koƒca 
2008 roku. Po tym terminie takiej
emerytury nie otrzymasz. 

Aby skorzystaç z przywileju wcze-
Êniejszej emerytury musisz sam

wystàpiç o rozwiàzanie umowy
o prac´. Nikt za ciebie tego nie zro-
bi. WczeÊniejsza emerytura dla za-
trudnionych w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym cha-
rakterze, jest mo˝liwa jeÊli masz
wymagany okres sk∏adkowy i nie-
sk∏adkowy (20 lat dla kobiet i 25 lat
dla m´˝czyzn). Musisz mieç tak˝e
wymagany dla danego stanowiska
(bran˝y) okres pracy w szczegól-
nych warunkach lub szczególnym
charakterze osiàgni´ty nie póêniej
ni˝ do 31 grudnia 1998 r.
B´dziesz móg∏ przejÊç na wcze-
Êniejszà emerytur´ w wieku okre-
Êlonym przez dotychczasowe prze-
pisy dla poszczególnych bran˝.
Wiek ten waha si´ od 45 do 55 lat
dla kobiet i od 45 do 60 lat dla
m´˝czyzn, pod warunkiem ˝e oso-
by te nie przystàpi∏y do otwartego
funduszu emerytalnego. Mo˝esz
przejÊç na wczeÊniejszà emerytur´
tak˝e bez wzgl´du na wiek, jeÊli
opiekujesz si´ dzieckiem specjalnej
troski, ale spe∏ni∏eÊ warunki doty-
czàce sta˝u do 31 grudnia 1998 r.
(patrz str.       35).
Je˝eli urodzi∏eÊ si´ po 1948 roku, i nie
spe∏niasz powy˝szych warunków,
nabywasz prawo do emerytury we-
d∏ug nowych zasad, niezale˝nie
od przystàpienia lub nieprzystàpie-
nia do otwartego funduszu emerytal-
nego. Jedynym warunkiem jest osià-
gni´cie minimalnego wieku emery-
talnego, wynoszàcego co najmniej 60
lat dla kobiet i 65 lat dla m´˝czyzn.
Je˝eli urodzi∏eÊ si´ po 1968 roku –
mo˝esz przejÊç na emerytur´

26 Wszystko, co powinieneÊ wiedzieç o rentach i emeryturach



po osiàgni´ciu wieku emerytalnego:
60 lat (kobiety), 65 lat (m´˝czyêni),
a wysokoÊç twojej emerytury b´-
dzie zale˝na od liczby przepracowa-
nych lat i wysokoÊci zarobków.

W takim przypadku obowiàzkowo
wchodzisz do zreformowanego sys-
temu emerytalnego i b´dziesz otrzy-
mywaç emerytury z I (ZUS) i II (OFE)
filaru systemu emerytalnego.

27Renty rodzinne

Renta rodzinna przys∏uguje cz∏on-
kom rodziny osoby, która w chwili
Êmierci mia∏a ustalone prawo
do emerytury lub renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy lub spe∏nia∏a
warunki potrzebne do uzyskania
tych Êwiadczeƒ. Przyjmuje si´, ˝e
osoba zmar∏a by∏a ca∏kowicie nie-
zdolna do pracy.
Do renty rodzinnej uprawnione sà
dzieci:
• w∏asne, dzieci drugiego ma∏˝on-

ka oraz dzieci przysposobione
• przyj´te na wychowanie i utrzy-

manie przed osiàgni´ciem pe∏no-
letnoÊci wnuki, rodzeƒstwo i in-
ne dzieci, w tym równie˝ w ra-
mach rodziny zast´pczej

oraz
• ma∏˝onek (wdowa, wdowiec)
• rodzice (równie˝ ojczym, maco-

cha lub osoby przysposabiajàce).

Dzieci w∏asne, dzieci drugiego ma∏-
˝onka oraz dzieci przysposobione
majà prawo do renty rodzinnej:
1. Do ukoƒczenia 16 lat
2. Do ukoƒczenia nauki w szkole, je˝e-
li przekroczy∏y 16. rok ̋ ycia, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do osiàgni´cia 25 lat ˝ycia
3. Bez wzgl´du na wiek, je˝eli 

sta∏y si´ ca∏kowicie niezdolne do
pracy oraz do samodzielnej egzy-
stencji (tj. majà znaczny stopieƒ
niepe∏nosprawnoÊci, I grup´ inwa-
lidzkà) lub ca∏kowicie niezdolne
do pracy w okresie, o którym mo-
wa w pkt. 1 lub 2.

Przyj´te na wychowanie i utrzyma-
nie wnuki, rodzeƒstwo i inne dzieci
majà prawo do renty rodzinnej,
je˝eli spe∏niajà warunki, o których
mowa w pkt. 1, 2 i 3; a ponadto:
• zosta∏y przyj´te na wychowanie

i utrzymanie co najmniej na rok
przed Êmiercià emeryta lub renci-
sty, chyba ˝e Êmierç by∏a nast´p-
stwem wypadku

• nie majà prawa do renty po
zmar∏ych rodzicach, a gdy rodzice
˝yjà, to nie mogà zapewniç im
utrzymania lub zmar∏y emeryt
(rencista) albo jego ma∏˝onek by∏ 
ich opiekunem ustanowionym
przez sàd.

A. Wdowa ma prawo do renty ro-
dzinnej gdy:
1. W chwili Êmierci m´˝a osiàgn´∏a
wiek 50 lat lub by∏a niezdolna do
pracy albo
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!2. Wychowuje co najmniej jedno
z dzieci, wnuków lub rodzeƒstwa
uprawnione do renty rodzinnej
po zmar∏ym m´˝u, które nie
ukoƒczy∏o 16 lat, a je˝eli kszta∏ci si´
ono w szkole – 18 lat, lub je˝eli
sprawuje piecz´ nad dzieckiem ca∏-
kowicie niezdolnym do pracy oraz
do samodzielnej egzystencji, lub
ca∏kowicie niezdolnym do pracy,
uprawnionym do renty rodzinnej.

B. Prawo do renty rodzinnej naby-
wa równie˝ wdowa, która osiàgn´-
∏a wiek 50 lat lub sta∏a si´ niezdol-
na do pracy po Êmierci m´˝a, nie
póêniej jednak ni˝ w ciàgu 5 lat
od jego Êmierci lub od zaprzestania
wychowywania osób z pkt. 2.

C. Ma∏˝onka rozwiedziona lub
wdowa, która w chwili Êmierci
m´˝a nie pozostawa∏a z nim we
wspólnocie ma∏˝eƒskiej, ma pra-
wo do renty rodzinnej, je˝eli spe∏-
nia warunki A lub B i oprócz tego
w dniu Êmierci m´˝a mia∏a prawo
do alimentów z jego strony (wy-
rok lub ugoda sàdowa).

D. Wdowa, która nie spe∏nia warun-
ków zawartych w pkt. A lub B, i nie
ma êróde∏ utrzymania, ma prawo
do okresowej renty rodzinnej:
• przez okres 1 roku od Êmierci m´˝a
• przez okres uczestnictwa w zor-

ganizowanym szkoleniu zawodo-
wym majàcym na celu uzyskanie
kwalifikacji do wykonywania
pracy zarobkowej, nie d∏u˝ej ni˝
przez 2 lata od Êmierci m´˝a.

Uwaga: 
Wdowiec ma prawo do renty ro-
dzinnej, na tych samych zasadach
co wdowa. 

Jako rodzic masz prawo do renty
rodzinnej, je˝eli:
• ubezpieczony bezpoÊrednio przed

Êmiercià przyczynia∏ si´ do twoje-
go utrzymania

• spe∏niasz warunki A i B.

Renta rodzinna wynosi:
1. Dla jednej osoby uprawnionej –
85% Êwiadczenia, które przys∏ugi-
wa∏oby zmar∏emu (renty lub eme-
rytury)
2. Dla dwóch osób uprawnionych
– 90% Êwiadczenia, które przys∏u-
giwa∏oby zmar∏emu
3. Dla trzech lub wi´cej osób upraw-
nionych – 95% Êwiadczenia, które
otrzymywa∏by zmar∏y.
Wszystkim uprawnionym cz∏on-
kom rodziny przys∏uguje jed-
na ∏àczna renta rodzinna. Renta ro-
dzinna podlega podzia∏owi na rów-
ne cz´Êci mi´dzy uprawnionych.
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Istnieje mo˝liwoÊç przyznawania,
w szczególnym trybie, dwóch ro-
dzajów Êwiadczeƒ:

1. Âwiadczenie przyznawane przez
Prezesa Rady Ministrów
Prezes Rady Ministrów mo˝e przy-
znaç, w uzasadnionych przypad-
kach, emerytur´ lub rent´ na wa-
runkach i w wysokoÊci innej ni˝
okreÊlone w ustawie. Dotyczy to
g∏ównie osób szczególnie zas∏u˝o-
nych dla paƒstwa.

2. Âwiadczenie przyznawane przez
Prezesa ZUS
Prezes ZUS, w drodze wyjàtku,
mo˝e przyznaç Êwiadczenia ubez-

pieczonym oraz pozosta∏ym po
nich cz∏onkom rodziny, którzy
wskutek szczególnych okoliczno-
Êci nie spe∏niajà wymaganych
w ustawie warunków do uzyska-
nia prawa do emerytury lub renty,
nie mogà ze wzgl´du na ca∏kowità
niezdolnoÊç do pracy lub wiek –
podjàç pracy lub dzia∏alnoÊci obj´-
tej ubezpieczeniem spo∏ecznym
i nie majà niezb´dnych Êrodków
utrzymania. Przyznane Êwiadcze-
nie nie mo˝e przekraczaç wysoko-
Êci odpowiednich Êwiadczeƒ prze-
widzianych w ustawie. Decyzja
o przyznaniu tego Êwiadczenia
jest uznaniowa i bywa wydawa-
na bardzo rzadko. 
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VI Âwiadczenia przyznawane w szczególnym trybie

A. Wypadek przy pracy i choroba 
zawodowa
Za wypadek przy pracy uwa˝ane
jest nag∏e wydarzenie wywo∏ane
przyczynà zewn´trznà, powodujà-
ce uraz lub Êmierç, które nastàpi∏y
w zwiàzku z pracà:
• podczas pozostawania pracownika

w dyspozycji pracodawcy w dro-
dze mi´dzy siedzibà pracodawcy
a miejscem wykonywania obowiàz-
ku wynikajàcego ze stosunku pracy.

• podczas lub w zwiàzku z wyko-
nywaniem jej przez pracownika

• podczas lub w zwiàzku z wykony-
waniem przez pracownika czyn-
noÊci na rzecz pracodawcy nawet
bez polecenia

Na równi z wypadkiem przy pracy
traktowany jest wypadek w czasie
podró˝y s∏u˝bowej (chyba ˝e pra-
cownik nie wykonywa∏ w tym czasie
powierzonych mu zadaƒ), podczas
szkolenia w zakresie powszechnej

VII Renty z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób 
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samoobrony, przy wykonywaniu za-
daƒ zleconych przez organizacje
zwiàzkowe.
Za wypadek przy pracy uwa˝ane
jest równie˝ zdarzenie nag∏e, wy-
wo∏ane przyczynà zewn´trznà, po-
wodujàcà uraz lub Êmierç podczas:
• uprawiania sportu (treningi i za-

wody) przez osob´ pobierajàcà
stypendium sportowe

• wykonywanie odp∏atnie pracy
przez skazanego lub tymczaso-
wo aresztowanego

• sprawowania mandatu przez po-
s∏a lub senatora

• szkolenia lub sta˝u przez absol-
wenta pobierajàcego stypendium
na podstawie skierowania wyda-
nego przez powiatowy urzàd
pracy

• wykonywania pracy przez cz∏on-
ka rolniczej spó∏dzielni produk-
cyjnej

• wykonywania pracy na podsta-
wie umowy agencyjnej, zlecenia,
o dzie∏o, je˝eli jest Êwiadczo-
na na rzecz pracodawcy, z którym
pozostaje si´ w stosunku pracy

• prowadzenia dzia∏alnoÊci pozarol-
niczej lub wspó∏pracy przy niej

• wykonywania przez osob´ du-
chownà czynnoÊci religijnych,
w zwiàzku z funkcjà duszpaster-
skà lub zakonnà

• odbywania zast´pczych form
s∏u˝by wojskowej

• nauki w Krajowej Szkole Admini-
stracji Publicznej przez s∏ucha-
czy pobierajàcych stypendium.

Za Êmiertelny wypadek przy pracy
uwa˝any jest wypadek, w wyniku

którego nastàpi∏a Êmierç w okresie
nieprzekraczajàcym szeÊciu mie-
si´cy od dnia wypadku.
Za ci´˝ki wypadek przy pracy uwa˝a-
ny jest wypadek, w wyniku którego
nastàpi∏o ci´˝kie uszkodzenie cia∏a
(utrata wzroku, s∏uchu, mowy, zdol-
noÊci rozrodczej, uszkodzenie cia∏a
lub rozstrój zdrowia, naruszajàce
podstawowe funkcje organizmu, cho-
roba nieuleczalna lub zagra˝ajàca ˝y-
ciu, trwa∏a choroba psychiczna, ca∏ko-
wita lub cz´Êciowa niezdolnoÊç
do pracy w zawodzie, trwa∏e, istotne
zeszpecenie lub zniekszta∏cenie cia∏a).

Uwaga:
Za zbiorowy wypadek przy pracy
uwa˝a si´ wypadek, któremu w wy-
niku tego samego zdarzenia uleg∏y
co najmniej dwie osoby.

Âwiadczenia z ubezpieczenia po-
wypadkowego nie przys∏ugujà, gdy
wy∏àcznà przyczynà wypadków by-
∏o udowodnione naruszenie przepi-
sów dotyczàcych ochrony ˝ycia
i zdrowia (umyÊlnie lub na skutek
ra˝àcego niedbalstwa). Âwiadcze-
nia te nie przys∏ugujà tak˝e ubez-
pieczonemu, który, b´dàc w stanie
nietrzeêwoÊci lub pod wp∏ywem
Êrodków odurzajàcych lub substan-
cji psychotropowych, przyczyni∏
si´ w znacznym stopniu do spowo-
dowania wypadku.

Za chorob´ zawodowà uwa˝a si´
chorob´ okreÊlonà w wykazie cho-
rób zawodowych, je˝eli zosta∏a
spowodowana dzia∏aniem czynni-
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ków szkodliwych dla zdrowia, 
wyst´pujàcych w Êrodowisku pra-
cy, lub sposobem wykonywania
pracy, podczas wykonywania zaj´ç
lub pracy, o których mowa wy˝ej.

B. Rodzaje Êwiadczeƒ z tytu∏u wypad-
ków przy pracy i choroby zawodowej
Zasi∏ek chorobowy – przys∏uguje
ubezpieczonemu, którego niezdol-
noÊç do pracy powsta∏a w wyniku
wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej. Przys∏uguje on nieza-
le˝nie od okresu podlegania ubez-
pieczeniu, od pierwszego dnia nie-
zdolnoÊci do pracy. Zasi∏ek przys∏u-
guje w wysokoÊci 100% podstawy
wymiaru
Âwiadczenie rehabilitacyjne – dla
ubezpieczonego, który po wyczer-
paniu zasi∏ku chorobowego jest na-
dal niezdolny do pracy, a dalsze 
leczenie lub rehabilitacja rokujà 
odzyskanie zdolnoÊci do pracy.
Âwiadczenie rehabilitacyjne przy-
s∏uguje w wysokoÊci 100% podsta-
wy wymiaru
Zasi∏ek wyrównawczy – dla ubez-
pieczonego b´dàcego pracowni-
kiem, którego wynagrodzenie uleg∏o
obni˝eniu wskutek sta∏ego lub d∏u-
gotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
Jednorazowe odszkodowanie – dla
ubezpieczonego, który dozna∏ sta∏e-
go lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu
• za sta∏y uszczerbek na zdrowiu

uwa˝a si´ takie naruszenie spraw-
noÊci organizmu, które powoduje
upoÊledzenie czynnoÊci organi-
zmu, nie rokujàc poprawy

• d∏ugotrwa∏y uszczerbek to naru-
szenie sprawnoÊci organizmu, 
które powoduje upoÊledzenie
czynnoÊci organizmu przekracza-
jàce 6 miesi´cy, rokujàce popraw´.

Uwaga:
Ocena stopnia uszczerbku i jego
zwiàzku z wypadkiem jest dokony-
wana po zakoƒczeniu leczenia i re-
habilitacji.

Jednorazowe odszkodowanie wynosi
20% przeci´tnego wynagrodzenia
za ka˝dy procent sta∏ego lub d∏ugo-
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu. Tak
jest od 1 kwietnia 2007 r. Je˝eli wsku-
tek pogarszania si´ stanu zdrowia
sta∏y lub d∏ugotrwa∏y uszczerbek ule-
gnie zwi´kszeniu co najmniej o 10
punktów procentowych, jednorazo-
we odszkodowanie zwi´ksza si´
o 20% przeci´tnego wynagrodzenia
za ka˝dy procent uszczerbku na zdro-
wiu (podobnie jak wy˝ej, dochodze-
nie do 20% odb´dzie si´ stopniowo).

1. Jednorazowe odszkodowanie dla
cz∏onków rodziny zmar∏ego ubez-
pieczonego lub rencisty
Cz∏onkami rodziny sà: ma∏˝onek
(je˝eli nie by∏o orzeczonej separa-
cji), dzieci w∏asne, dzieci drugiego
ma∏˝onka, przysposobione oraz
przyj´te na wychowanie i utrzyma-
nie przed osiàgni´ciem pe∏noletno-
Êci, rodzeƒstwo, wnuki i inne dzie-
ci (tak˝e w ramach rodziny zast´p-
czej), spe∏niajàce warunki koniecz-
ne do uzyskania renty rodzinnej.
Cz∏onkami rodziny sà tak˝e rodzice
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przysposabiajàcy, macocha i oj-
czym, je˝eli prowadzili w dniu
Êmierci ubezpieczonego wspólne
gospodarstwo domowe lub zmar∏y
przyczynia∏ si´ do ich utrzymania,
lub by∏ zobowiàzany do ich alimen-
towania. Decyzje wydaje ZUS. Je˝e-
li do jednorazowego odszkodowa-
nia jest uprawniony tylko jeden
cz∏onek rodziny i je˝eli jest to ma∏-
˝onek lub dziecko, przys∏uguje 
mu 18-krotnoÊç przeci´tnego wy-
nagrodzenia, je˝eli inny cz∏onek 
rodziny – 9-krotnoÊç przeci´tnego
wynagrodzenia.

2. Renty z tytu∏u wypadków w dro-
dze do i z pracy
Ustawodawca z∏agodzi∏ nieco wa-
runki nabywania prawa do renty
zwiàzanej z wypadkiem w drodze,
bo zrezygnowa∏ z badania sta˝u
pracy. Sta∏y lub d∏ugotrwa∏y
uszczerbek ustala lekarz orzecz-
nik. Po otrzymaniu orzeczenia 
lekarza orzecznika lub wyjaÊnie-
niu wszystkich okolicznoÊci, ZUS
w ciàgu 14 dni, w drodze decyzji,
przyznaje ci jednorazowe odszko-
dowanie i ustala jego wysokoÊç
lub odmawia przyznania. Wyp∏at´
otrzymasz w ciàgu 30 dni od wy-
dania decyzji.

3. Renta z tytu∏u niezdolnoÊci do pra-
cy – dla ubezpieczonego, który sta∏
si´ niezdolny do pracy wskutek 
wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej
Renta ta nie mo˝e byç ni˝sza ni˝:
• 80% podstawy jej wymiaru – 

jeÊli jesteÊ ca∏kowicie niezdolny
do pracy

• 60% podstawy jej wymiaru – 
jeÊli jesteÊ cz´Êciowo niezdolny
do pracy.

Uwaga: 
Od poczàtku 2003 r. rencistów tzw.
wypadkowych obejmujà takie same
ograniczenia jak wszystkich emery-
tów (tych, którzy nie osiàgn´li wie-
ku emerytalnego) i rencistów. 

Je˝eli jesteÊ rencistà wypadkowym,
b´dziesz musia∏ Êledziç rosnàce co
kwarta∏ tzw. kwoty graniczne, aby
dostosowaç do nich swoje dodatko-
we zarobki. Jak wszyscy emeryci
i renciÊci, b´dziesz móg∏ bez
uszczerbku w twoich Êwiadcze-
niach zarabiaç do 70% przeci´tnego
wynagrodzenia. Przy zarobkach po-
wy˝ej tej kwoty, (ale nieprzekracza-
jàcych 130% przeci´tnego wynagro-
dzenia) Êwiadczenie ulegnie zmniej-
szeniu o kwot´ zarobków przekra-
czajàcà 70% przeci´tnego wynagro-
dzenia. Natomiast przy zarobkach
powy˝ej 130% prawo do renty wy-
padkowej ulegnie zawieszeniu
na czas osiàgania dochodów prze-
kraczajàcych kwot´ granicznà. 

Pami´taj 
Kwoty graniczne zmieniajà si´ co
kwarta∏. 
Aktualne kwoty graniczne znaj-
dziesz na www.zus.pl

Za czas choroby i czas pobierania
zasi∏ku chorobowego z tytu∏u wy-
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padku w drodze do i z pracy upraw-
niony ma jednak prawo do 100%
wynagrodzenia.

Uwaga:
Wypadek w drodze do pracy lub
z pracy to nag∏e zdarzenie wywo∏a-
ne przyczynà zewn´trznà, które
nastàpi∏o w drodze do lub z miej-
sca zatrudnienia, je˝eli ta droga by-
∏a najkrótsza i nieprzerwana. 

Uwa˝a si´ jednak, ˝e wypadek na-
stàpi∏ w drodze do lub z pracy – mi-
mo ˝e droga zosta∏a przerwana, je-
˝eli przerwa by∏a ˝yciowo uzasad-
niona i jej czas nie przekracza∏ gra-
nic potrzeby, a tak˝e gdy droga, nie
b´dàc najkrótszà, by∏a dla ubezpie-
czonego, ze wzgl´dów komunika-
cyjnych, najdogodniejsza.

Za drog´ do lub z pracy uwa˝a si´,
oprócz drogi z domu do pracy lub
z pracy do domu, równie˝ drog´
do miejsca lub z miejsca:
• innego zatrudnienia lub dzia∏al-

noÊci obj´tej ubezpieczeniem
• zwyk∏ego wykonywania funkcji

lub zadaƒ zawodowych albo spo-
∏ecznych

• zwyk∏ego spo˝ywania posi∏ków
• odbywania nauki lub studiów.

Wyst´powanie obu Êwiadczeƒ jed-
noczeÊnie
Jako rencista wypadkowy i emeryt
masz prawo do wyp∏aty pó∏tora
Êwiadczenia (ca∏a emerytura i pó∏
renty lub odwrotnie) tylko jeÊli nie
zarabiasz ani z∏otówki. Natomiast

jeÊli uzyskujesz dodatkowe dochody
z pracy, choçby minimalne, b´dziesz
mia∏ prawo tylko do jednego Êwiad-
czenia: albo renty, albo emerytury. 

Przyk∏ad:
JeÊli znajdziesz prac´ np. tylko na dwa
miesiàce, to na ten czas stracisz pra-
wo do jednego z twoich Êwiadczeƒ.
A mo˝esz nawet straciç prawo tak˝e
do drugiego z twoich Êwiadczeƒ, jeÊli
twój zarobek przekroczy 130% prze-
ci´tnego wynagrodzenia. 

Nic tu nie pomo˝e rozk∏adanie ta-
kiego zarobku na ca∏y rok (w ZUS
istnieje mo˝liwoÊç rocznego rozli-
czenia), bo wtedy na ca∏y rok trzeba
zrezygnowaç z po∏owy jednego ze
Êwiadczeƒ.

Do Êwiadczeƒ z tytu∏u wypadków 
nale˝à tak˝e:
• renta szkoleniowa: dla ubezpie-

czonego, w stosunku do którego
orzeczono celowoÊç przekwalifi-
kowania zawodowego ze wzgl´-
du na niezdolnoÊç do pracy w do-
tychczasowym zawodzie, spowo-
dowanà wypadkiem przy pracy
lub chorobà zawodowà

• renta rodzinna: dla cz∏onków ro-
dziny zmar∏ego ubezpieczonego
lub rencisty, uprawnionego do ren-
ty z tytu∏u wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej

• dodatek do renty rodzinnej: dla
sieroty zupe∏nej

• dodatek piel´gnacyjny
• pokrycie kosztów leczenia: z za-

kresu stomatologii i szczepieƒ
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ochronnych oraz zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne, w za-
kresie okreÊlonym w przepisach.

C. Renta z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy, która powsta∏a w wyniku
wypadków lub chorób zawodo-
wych w szczególnych okoliczno-
Êciach (ewentualnie renta rodzin-
na z tego tytu∏u)

Za wypadek uzasadniajàcy przy-
znanie Êwiadczeƒ uwa˝a si´ nag∏e
zdarzenie wywo∏ane przyczynà ze-
wn´trznà, powodujàce uraz lub
Êmierç, które nastàpi∏y podczas:
• ratowania innych osób od gro˝à-

cego ich ˝yciu niebezpieczeƒstwa
• chronienia w∏asnoÊci publicznej

przed gro˝àcà jej szkodà
• Êcigania lub uj´cia osób podejrza-

nych o pope∏nienie przest´pstwa

• udzielania pomocy przedstawi-
cielowi organu paƒstwowego lub
samorzàdowego, w czynnoÊciach
urz´dowych

• wykonywania funkcji radnego,
so∏tysa, ∏awnika

• zaj´ç dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuƒczych, re-
alizowanych przez szko∏y; zaj´ç
w szkole lub zaj´ç na studiach
doktoranckich albo te˝ w trakcie
odbywania praktyk studenckich

• pracy w OHP na innej podstawie
ni˝ umowa o prac´

• pracy w ramach terapii zaj´cio-
wej w jednostkach organizacyj-
nych pomocy spo∏ecznej oraz pu-
blicznych ZOZ

• wykonywania bezpoÊredniej och-
rony przed kl´skami ̋ ywio∏owymi

• sprawowania funkcji cz∏onka ko-
misji (wybory lub referendum).
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Âwiadczenia opisane w rozdzia∏ach
VII i VIII wed∏ug obecnie obowiàzujà-
cych przepisów nie sà przyznawane. 

Uwaga: 
Mo˝esz si´ ubiegaç o te Êwiadczenia,
jeÊli spe∏nia∏eÊ warunki do ich otrzy-
mywania wczeÊniej, tj. przed wej-
Êciem w ˝ycie (1 stycznia 1999 r.)
obecnej ustawy emerytalno-rento-
wej. Sà to: wczeÊniejsza emerytura
dla rodzica opiekujàcego si´ dziec-
kiem niepe∏nosprawnym, wymaga-
jàcym sta∏ej opieki oraz renta
uczniowska (patrz       str. 36). 

Prawo do takiej emerytury przys∏u-
giwa∏o matce, która nie mo˝e konty-
nuowaç zatrudnienia z powodu sta-
nu zdrowia swojego dziecka – wy-
magajàcego bez wzgl´du na wiek
jej sta∏ej opieki oraz piel´gnacji lub
pomocy w czynnoÊciach samoobs∏u-
gowych – je˝eli spe∏nia∏a ∏àcznie na-
st´pujàce warunki:
1. Mia∏a 20 lat zatrudnienia (suma
okresów sk∏adkowych i niesk∏adko-
wych, z tym ˝e niesk∏adkowych lat
nie mo˝e byç wi´cej ni˝ 1/3 okre-
sów sk∏adkowych)
2. Sprawowa∏a osobistà opiek´ nad
dzieckiem, które zosta∏o zaliczone
do I grupy inwalidzkiej – bez wzgl´du
na przyczyn´ inwalidztwa – albo
do II grupy inwalidzkiej z powodu jed-
nego z nast´pujàcych stanów fizycz-
nych, psychicznych i psychofizycznych:

• ca∏kowitej dysfunkcji koƒczyn dol-
nych lub górnych, niedow∏adu oraz
pora˝enia uniemo˝liwiajàcych sa-
modzielne poruszanie si´ i kontro-
lowanie czynnoÊci fizjologicznych

• umiarkowanego, znacznego i g∏´-
bokiego upoÊledzenia umys∏owe-
go, choroby psychicznej, uszko-
dzenia lub choroby centralnego
uk∏adu nerwowego, uniemo˝li-
wiajàcych samodzielnoÊç w decy-
zjach, codziennych czynnoÊciach

• lekkiego upoÊledzenia umys∏owe-
go z towarzyszàcymi kalectwami
znacznego stopnia w zakresie 
narzàdu ruchu, wzroku, s∏uchu
lub innymi przewlek∏ymi stanami
chorobowymi, bardzo powa˝nie
upoÊledzajàcymi sprawnoÊç orga-
nizmu

• innych chorób upoÊledzajàcych
w bardzo powa˝nym stopniu
sprawnoÊç organizmu, 

3. Inwalidztwo dziecka istnieje od 
urodzenia lub powsta∏o przed
ukoƒczeniem 18. roku ˝ycia.
Z uprawnieƒ do wczeÊniejszej eme-
rytury mo˝e skorzystaç ojciec (okres
zatrudnienia minimum 25 lat), 
ale dopiero w razie Êmierci matki
i w innych przypadkach uniemo˝li-
wiajàcych jej osobistà opiek´
nad dzieckiem.

WczeÊniejsze emerytury z tytu∏u
opieki nad niepe∏nosprawnymi
dzieçmi zosta∏y zniesione 1 stycznia
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1999 r. wraz z wejÊciem w ˝ycie no-
wego systemu emerytalno-rento-
wego. Uprawnienia do nich zacho-
wali jedynie, jako prawa nabyte, ci
rodzice, którzy spe∏nili wszystkie
wymagane warunki przed 1 stycznia
1999 r., lecz nie zdà˝yli  wystàpiç
o wczeÊniejsze emerytury.

Je˝eli zatem jakiÊ rodzic do 1 stycz-
nia 1999 r. wychowywa∏ dziecko
niepe∏nosprawne (rodzaje niepe∏-
nosprawnoÊci i rodzaje orzeczeƒ:
patrz wy˝ej) – i nadal je wychowu-
je – i mia∏ wówczas wymagany
sta˝ pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat
dla m´˝czyzn), to mo˝e nadal
w ka˝dej chwili wystàpiç do ZUS
o wczeÊniejszà emerytur´ z tytu∏u
opieki. Emerytura taka przys∏uguje
tylko jednemu z rodziców i to
pod warunkiem ˝e nie przystàpi∏
do otwartego funduszu emerytal-
nego (OFE – II filar).

Z zasady przynale˝noÊç do OFE jest
nieodwracalna, ale powszechnie
wiadomo, ˝e fundusze rozwiàzujà
umowy z rodzicami, dla których

mo˝liwoÊç skorzystania z wcze-
Êniejszej emerytury z tytu∏u opieki
nad niepe∏nosprawnym dzieckiem
zosta∏a otwarta przez Trybuna∏
Konstytucyjny, ju˝ po dacie za-
mkni´cia zg∏oszeƒ do OFE. Nale˝y
wówczas zg∏osiç si´ do otwartego
funduszu emerytalnego, z którym
zawar∏o si´ umow´ o gromadzenie
Êrodków na emerytur´ z II filaru.

Orzeczenie wobec rodziców, którzy
po osiàgni´ciu przes∏anek do otrzy-
mania tego typu emerytury do koƒ-
ca 1998 r. nadal pracowali sà cz´sto
niekorzystne (z powodu niespra-
wowania osobistej opieki – patrz

warunek 2 na str. 35).
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Przyznawano jà na podstawie po-
przedniej ustawy emerytalno-rento-
wej. Prawo do tego Êwiadczenia za-
chowujà ci, których stan zdrowia
nie uleg∏ poprawie. Osoby, którym
na podstawie starej ustawy emery-

talnej przyznano tzw. rent´
uczniowskà, zachowali do niej pra-
wo po 1 stycznia 1999 r., czyli
po zmianie sytemu ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, jeÊli nadal sà ca∏kowi-
cie niezdolne do pracy. Tracà jà w ra-

IX Renta uczniowska (szkolna)



zie zmiany orzeczenia z „ca∏kowitej
niezdolnoÊci do pracy” na „cz´Êcio-
wà niezdolnoÊç do pracy”. Oce-
na zdolnoÊci lub niezdolnoÊci
do pracy zale˝y od lekarza orzeczni-
ka ZUS, a nast´puje w wyniku ba-
dania lekarskiego przeprowadzone-
go na wniosek lub z urz´du.
Oznacza to, ˝e orzeczenie mo˝e ulec
zmianie podczas wyznaczonego ba-
dania kontrolnego. Temu badaniu
podlegajà ci, którym wydano orze-

czenie na czas okreÊlony. Osoby, któ-
re otrzyma∏y orzeczenie na czas nie-
okreÊlony (na sta∏e), przed wejÊciem
w ˝ycie nowej ustawy emerytalno-
rentowej, czyli przed 1 stycznia
1999 r. mogà bez przeszkód pobie-
raç tzw. rent´ uczniowskà. Równie˝
ci, którzy po tym terminie otrzyma-
li orzeczenie o ca∏kowitej niezdolno-
Êci do pracy i decyzj´ o przyznaniu
renty na sta∏e, b´dà jà otrzymywaç
bez problemów. 

37Renta socjalna

Renta socjalna przys∏uguje ci, jako
osobie pe∏noletniej ca∏kowicie nie-
zdolnej do pracy z powodu naru-
szenia sprawnoÊci organizmu, któ-
re powsta∏o:
• przed ukoƒczeniem 18. roku ˝y-

cia albo
• w trakcie nauki w szkole lub 

studiów – przed ukoƒczeniem
25. roku ˝ycia

• w trakcie studiów doktoranckich
lub aspirantury naukowej.

Ustalenia ca∏kowitej niezdolnoÊci
do pracy dokonuje lekarz orzecznik
ZUS. Renta socjalna mo˝e byç sta∏a
lub okresowa. Renta socjalna wyno-
si 84% najni˝szej renty z tytu∏u ca∏-
kowitej niezdolnoÊci do pracy –
od 1 marca 2008 r. jej wysokoÊç wy-
nosi – 534,48 z∏ (brutto). 

Renta socjalna nie przys∏uguje jeÊli
jesteÊ:

• uprawniony do emerytury, renty,
Êwiadczenia przedemerytalnego
lub zasi∏ku przedemerytalnego

• w∏aÊcicielem lub posiadaczem
nieruchomoÊci rolnej powy˝ej
5 ha. 

Renta nie przys∏uguje tak˝e za
okres tymczasowego aresztowania
lub odbywania kary pozbawienia
wolnoÊci (je˝eli aresztowany lub
skazany samotnie gospodaruje
i jest w∏aÊcicielem lokalu miesz-
kalnego, mo˝e otrzymywaç 50%
renty, aby dokonywaç op∏at za
czynsz). 

Pami´taj
Renta socjalna nie przys∏uguje ci,
je˝eli kwota renty rodzinnej prze-
kracza 200% kwoty najni˝szej ren-
ty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy.

X Renta socjalna
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Na zawieszenie lub zmniejszenie
emerytur i rent wp∏ywajà przycho-
dy uzyskane przez ciebie, jeÊli jed-
noczeÊnie jesteÊ:
• pracownikiem, w tym wykonujà-

cym jednoczeÊnie umowy zlece-
nia, agencyjne lub o dzie∏o
na rzecz pracodawcy

• cha∏upnikiem
• cz∏onkiem rolniczych spó∏dzielni

i kó∏ek
• osobà prowadzàcà pozarolniczà

dzia∏alnoÊç lub wspó∏pracujesz
z takimi osobami

• osobà wykonujàcà odp∏atnie pra-
c´ – na podstawie skierowania
do pracy – w czasie odbywania
kary pozbawienia wolnoÊci lub
tymczasowego aresztowania

• ˝o∏nierzem zawodowym lub
funkcjonariuszem s∏u˝b mundu-
rowych.

Rygory zawieszania i zmniejsza-
nia Êwiadczeƒ nie dotyczà przy-
chodów:
• emerytów i rencistów z tytu∏u

honorariów z dzia∏alnoÊci twór-
czej i artystycznej

• rent inwalidów wojennych i woj-
skowych, których niezdolnoÊç
do pracy ma zwiàzek ze s∏u˝bà
wojskowà oraz rent rodzinnych
po tych inwalidach

• innych nieobj´tych obowiàzkowy-
mi ubezpieczeniami spo∏ecznymi,
np.: darowizn i zapomóg, z umo-
wy o dzie∏o, praw autorskich i pa-

tentowych, z wynajmu lub dzier-
˝awy (chyba ˝e jest to w ramach
dzia∏alnoÊci gospodarczej).

Uwaga:
Zmniejszanie lub zawieszanie Êwiad-
czeƒ nie dotyczy emerytów, którzy
ukoƒczyli ustawowy wiek emerytal-
ny, czyli kobiety – 60 lat, a m´˝czyê-
ni – 65 lat. 

Mogà oni dorabiaç bez ograniczeƒ,
pod warunkiem ˝e w momencie
przejÊcia na Êwiadczenie rozwià˝à
choç na jeden dzieƒ stosunek pracy
z dotychczasowym pracodawcà.

Ile mo˝esz dorobiç jako rencista
i emeryt?
Emeryci i renciÊci mogà dorabiaç
w ramach dwóch progów dochodo-
wych: 70% i 130% przeci´tnego 
wynagrodzenia. Obecnie (od 1 wrze-
Ênia 2008 r.) owe 70% to 2 066 z∏,
a 130% – 3 836,80 z∏. Je˝eli wi´c
osiàgasz przychód ni˝szy lub równy
70% przeci´tnego wynagrodzenia,
nie powoduje to ani zmniejszenia,
ani zawieszenia twojego Êwiadcze-
nia. Je˝eli jednak twój przychód
przekroczy ten pu∏ap, renta lub eme-
rytura zostanie ci obni˝ona o kwot´
przekroczenia (czyli o przychód po-
nad 70% przeci´tnego wynagrodze-
nia). Zostanie jednak obni˝ona naj-
wy˝ej o tzw. kwot´ maksymalnego
zmniejszenia, które wynoszà obec-
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i rencistów dodatkowych dochodów
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nie (od 1 marca 2008 r.) – dla emery-
tury i renty z tytu∏u ca∏kowitej nie-
zdolnoÊci do pracy – 440,24 z∏, dla
renty z tytu∏u cz´Êciowej niezdolno-
Êci do pracy – 330,20 z∏, dla renty ro-
dzinnej, do której uprawniona jest
jedna osoba – 374,22 z∏. 

Uwaga:
Uzyskiwanie przychodów powy˝ej
130% przeci´tnego wynagrodzenia
– obecnie to 3 836,80 z∏ – powodu-
je zawieszenie wyp∏aty renty lub
emerytury na czas osiàgania takich
dochodów.

Wi´ksze ograniczenia w osiàganiu
dodatkowych dochodów majà renci-
Êci socjalni. Prawo do renty socjalnej
zawiesza si´ w razie osiàgania przy-
chodu wy˝szego ni˝ 30% przeci´tne-

go wynagrodzenia – od 1 wrzeÊnia
2008 r., jest to kwota 885,50 z∏,
z tym ˝e oprócz wymienionych wy-
˝ej przychodów, które majà wp∏yw
na Êwiadczenia „zwyk∏ych” renci-
stów i emerytów, tu wp∏yw majà
tak˝e przychody np. z umów
o dzie∏o, najmu, dzier˝awy, pod-
dzier˝awy (i innych umów o podob-
nym charakterze) opodatkowanych
na podstawie przepisów o zrycza∏to-
wanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiàga-
nych przez osoby fizyczne. 
Tak obecnie przedstawia si´ mo˝li-
woÊç uzyskiwania dodatkowych do-
chodów przez emerytów i rencistów. 
Nie wiadomo, jakie rozwiàzania zo-
stanà przyj´te w stosunku do renci-
stów prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà. 
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XII  Podstawa prawna

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353 z póên. zm.)

Rozporzàdzenie Rady Ministrów z 7
lutego 1983 r. w sprawie post´powania
o Êwiadczenia emerytalno-rentowe
i zasad wyp∏aty tych Êwiadczeƒ (Dz.
U. Nr 10 poz. 49 z póên. zm.)

Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z 14 grudnia 2004 r.
w sprawie orzekania o niezdolnoÊci
do pracy (Dz. U. Nr 273 poz. 2711)

Ustawa z 12 stycznia 2007 r. o zmianie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 17 poz. 95)

Art. 237 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy

Ustawa z 30 paêdziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673
z póên. zm.).

Ustawa z 30 paêdziernika 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków
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lub chorób zawodowych, powsta∏ych
w szczególnych okolicznoÊciach (Dz.
U. Nr 199 poz. 1674 z póên. zm.)

Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z 5 lipca
2001 r. (sygn. III ZP 10/01)

Ze wzgl´du na ograniczenia pomi-
ni´te zosta∏y tu przepisy emerytalno-
-rentowe ˝o∏nierzy i rolników. Poda-
jemy jedynie ich podstaw´ prawnà.

Podstawa prawna

Rolnicy
1. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników –
tekst jednolity (Dz. U. z 1998 r. Nr 7
poz. 25 z póên. zm.)

2. Rozporzàdzenie Ministra Polityki
Spo∏ecznej z 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie sposobu i trybu zg∏aszania
wypadku przy pracy rolniczej oraz
ustalania jego okolicznoÊci i przyczyn
(Dz. U Nr 76 poz. 669)

˚o∏nierze
Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawo-
dowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 8
z 2004 r. poz. 66 z póên. zm.).

S∏u˝by mundurowe
Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa

Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 67
z póên. zm.).

Kombatanci
Ustawa z 29 maja 1974 r. o zaopatrze-
niu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 87 z póên. zm.).

Uwaga!
17 paêdziernika 2008 r. Sejm uchwa-
li∏ ustaw´ o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw, która ma wejÊç
w ˝ycie 1 stycznia 2009 roku. Nowe-
lizacja ta zak∏ada m.in. ca∏kowite
zniesienie limitów dorabiania przez
rencistów. Majà zatem zniknàç pro-
gi w wysokoÊci 70 proc. i 130 proc.
przeci´tnej p∏acy. Od 2009 roku
z mo˝liwoÊci pracy bez ograniczeƒ
majà korzystaç nie tylko osoby
ubezpieczone w ZUS, ale równie˝
w KRUS i Êwiadczeniobiorcy tzw.
s∏u˝b mundurowych.
W chwili oddawania do druku nasze-
go poradnika wejÊcie w ˝ycie tej
zmiany nie by∏o jeszcze przesàdzo-
ne, gdy˝ nad ustawà pracowa∏ Senat.
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