
15
lat

O EMERYTURACH I RENTACH

Biblioteczka dla Osób Niepe∏nosprawnych

Stan prawny na 1 maja 2009 r.



Autor: 
Anita Siemaszko
Konsultacja:
Piotr Kamiƒski
Opracowanie redakcyjne: 
Dorota Starzyƒska
Korekta: 
Małgorzata Denys
Opracowanie graficzne: 
Monika Duliasz, Katarzyna Pac-Raszewska
Przygotowanie do druku: 
Magdalena Borek

© Copyright by Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji

Wydanie VII poprawione

Publikacja 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 978-83-89681-71-3

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

Publikacja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych



WSZYSTKO,
COPOWINIENEÂ

WIEDZIEåORENTACH
IEMERYTURACH

Stanprawnyna1maja2009r.

emerytury i renty.indd   1 7/15/09   2:22:33 PM



emerytury i renty.indd   2 7/15/09   2:22:33 PM



SPISTREÂCI

ISk∏adaniewnioskówrentowychiemerytalnych............................................5
a).Jak.sk∏a.daç.wnio.sek.o.ren.t´.lub.eme.ry.tu.r´?..............................................5

b).Do.ku.men.ty.po.trzeb.ne.do.wy.da.nia.de.cy.zji.ZUS.........................................5

IIRentyztytu∏uniezdolnoÊcidopracyirentyszkoleniowe............................8
IIIRentyztytu∏uwypadkówprzypracyichoróbzawodowych

orazÊwiadczeniaznimizwiàzane...............................................................12
IVRentyrodzinne.................................................................................................14
VRentaszkolnairentasocjalna........................................................................20
a).ren.ta.uczniowska.(szkol.na).........................................................................20

b).ren.ta.so.cjal.na................................................................................................20

VIEmerytury.........................................................................................................22
.Emerytury.dla.osób.urodzonych.przed.1.stycznia.1949.r..........................22

.Emerytury.dla.osób.urodzonych.w.latach.1949-1968................................23....

–.WczeÊniejsze.emerytury...............................................................................23

–.Emerytury.pomostowe.................................................................................24

.Emerytury.dla.osób.urodzonych.po.31.grudnia.1968.roku.......................25

VIIObliczaniewysokoÊcirentyiemerytury–krokpokroku........................26
VIIIDodatkidorentiemerytur..........................................................................31
IXMo˝liwoÊçuzyskiwaniaprzezemerytówirencistów

dodatkowychdochodów................................................................................32
XÂwiadczeniaprzyznawanewszczególnymtrybie......................................34
XIWczeÊniejszeemeryturypracowników

opiekujàcychsi´dzieçmiwymagajàcymista∏ejopieki.............................35
XIISta˝pracy.......................................................................................................36
a).Okre.sy.sk∏ad.ko.we.........................................................................................36

b).Okre.sy.nie.sk∏ad.ko.we....................................................................................44

c).Okre.sy.uzu.pe∏.nia.jà.ce....................................................................................47

XIIIPodstawaprawna.........................................................................................48

emerytury i renty.indd   3 7/15/09   2:22:34 PM



Wa˝ny adres:  

Zak∏adUbezpieczeƒSpo∏ecznych,
ul..Czer.nia.kow.ska.16,

00-701.War.sza.wa,

tel.:.022.623.30.00

fax:.022.840.26.10

Najbli˝szegooddzia∏uZUSnale̋ yszukaçwpobli̋ umiejscazamieszkania.

NastronachinternetowychZUSwww.zus.plmo˝naznaleêçwszystkiewskaêniki,
aktualnewysokoÊciÊwiadczeƒ,informacjeosk∏adkachitp.

emerytury i renty.indd   4 7/15/09   2:22:36 PM
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a)Jaksk∏adaçwniosekorent´lub
emerytur´?
Naj.pierw. z∏ó˝. w∏a.sno.r´cz.nie. pod-
pi.sa.ny.wnio.sek.o.przy.zna.nie.ren.ty.
(eme.ry.tu.ry).. Po.wi.nie.neÊ. to. zro.biç.
na. dru.ku. ZUS. Rp-1R. (ren.ta). lub.
na.dru.ku.Rp.-1E.(eme.ry.tu.ra)..Dru.ki.
i.wnio.sek.o.ren.t´.(eme.ry.tu.r´).do.sta-
niesz. w. od.dzia.le. swo.je.go. ZUS,.
mo.̋ esz.je.tak.̋ e.Êcià.gnàç.ze.stro.ny.
www.zus.pl..
Wnio.sek.z∏ó˝.w.ZUS,.w∏a.Êci.wym.ze.
wzgl´.du.na.miej.sce. za.miesz.ka.nia,.
al.bo.u.swe.go.pra.co.daw.cy..Wnio.sek.
ta.ki. mo.̋ esz. wy.co.faç,. nie. póê.niej.
jed.nak. ni˝. do. mo.men.tu. upra.wo-
moc.nie.nia. si´. de.cy.zji. do.ty.czà.cej.
two.je.go. Êwiad.cze.nia,. czy.li. w. ter-
mi.nie. jed.ne.go. mie.sià.ca. od. dnia.
do.r´.cze.nia.ci.de.cy.zji.
Po.Êred.ni.kiem. mi´.dzy. to.bà. a. ZUS.
naj.cz´.Êciej.jest.pra.co.daw.ca..Do.je.go.
obo.wiàz.ków. w. za.kre.sie. przy.go.to-
wa.nia.wnio.sków.ren.to.wych. i.eme-
ry.tal.nych.na.le.̋ y:
•..wspó∏.dzia.∏a.nie. z. pra.cow.ni.kiem.
w. gro.ma.dze.niu. do.ku.men.ta.cji.
nie.zb´d.nej. do. przy.zna.nia. da.ne-
go.Êwiad.cze.nia,

•..wy.da.wa.nie. pra.cow.ni.ko.wi. lub.
ZUS. za.Êwiad.czeƒ. nie.zb´d.nych.
do.usta.le.nia.pra.wa.do.Êwiad.czeƒ.
i.ich.wy.so.ko.Êci,

•..przy.go.to.wa.nie. wnio.sku. o. ren.t´.
z. ty.tu.∏u. nie.zdol.no.Êci. do. pra.cy.
(eme.ry.tu.ry). i. przed.∏o.̋ e.nie. go.
za. zgo.dà. pra.cow.ni.ka. or.ga.no.wi.
ren.to.we.mu,. nie. póê.niej. ni˝. 30.

dni. przed. usta.niem. pra.wa. do.
za.si∏.ków. cho.ro.bo.wych. (ren.ta).
lub. przej.Êciem. pra.cow.ni.ka. na.
eme.ry.tu.r´,

•..po.in.for.mo.wa.nie. nie.zw∏ocz.nie.
po.Êmier.ci.pra.cow.ni.ka.po.zo.sta.∏ej.
po.nim.ro.dzi.ny.o.wa.run.kach.uzy-
ska.nia.ren.ty.ro.dzin.nej.oraz.przy-
go.to.wa.nie. wnio.sku. o. ren.t´.
i.przed.∏o.̋ e.nie.go.w.ZUS.

Z. obo.wiàz.ków. tych. wy.∏à.cze.ni. sà.
pra.co.daw.cy.b´.dà.cy.zle.ce.nio.daw.ca-
mi,. oso.by. fi.zycz.ne. za.trud.nia.jà.ce.
pra.cow.ni.ków,. któ.re. nie. wy.p∏a.ca.jà.
Êwiad.czeƒ. z. ubez.pie.cze.nia. cho.ro-
bo.we.go,.oraz.p∏at.ni.cy.sk∏a.dek.uisz-
cza.jà.cy. je. za. sie.bie. i. za. oso.by.
wspó∏.pra.cu.jà.ce.

Uwa ga:
Do.wnio.sku.po.win.ny.byç.do.∏à.czo-
ne. do.wo.dy. uza.sad.nia.jà.ce. pra.wo.
do.Êwiad.cze.nia.i.je.go.wy.so.ko.Êci

b)Dokumentypotrzebnedowyda
niadecyzjiZUS
Do.ku.men.ty,. któ.re. na.le.̋ y. do.∏à.czyç.
do.wnio.sku:
•..do.ku.ment. stwier.dza.jà.cy. da.t´.
uro.dze.nia,

•..kwe.stio.na.riusz. do.ty.czà.cy. okre-
sów. sk∏ad.ko.wych. i. nie.sk∏ad.ko-
wych.(ZUS.Rp.-6),

•..pi.sem.ne. za.Êwiad.cze.nie. pra.co-
daw.ców,. or.ga.nów,. urz´.dów,.
or.ga.ni.za.cji,.po.twier.dza.jà.ce.okre-
sy. sk∏ad.ko.we. i. nie.sk∏ad.ko.we.
(za.Êwiad.cze.nie.z.uczel.ni),

ISk∏adaniewnioskówrentowychiemerytalnych
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•..w. bra.ku. za.Êwiad.czeƒ. od. pra.co-
daw.ców. mo.̋ esz. przed.sta.wiç.
Êwia.dec.twa. pra.cy. lub. le.gi.ty.ma-
cj´.ubez.pie.cze.nio.wà.za.wie.ra.jà.cà.
od.po.wied.nie.za.pi.sy,.

•..le.gi.ty.ma.cja. s∏u˝.bo.wa,. umo.wa.
o.pra.c´,.wpi.sy.w.do.wo.dach.oso-
bi.stych. i. in.nych. pi.smach,. je.̋ e.li.
na. ich. pod.sta.wie. mo˝.na. usta.liç.
okres.za.trud.nie.nia,

•..za.Êwiad.cze.nie. o. ak.tu.al.nym. sta-
nie. zdro.wia,. je.̋ e.li. przy.zna.nie.
Êwiad.cze.nia. jest. uza.le˝.nio.ne.
od. stwier.dze.nia. nie.zdol.no.Êci.
do. pra.cy. (N.-9). i. do.ku.men.ta.cj´.
me.dycz.nà. po.twier.dza.jà.cà. nie-
zdol.noÊç.do.pra.cy,

•..wy.wiad.za.wo.do.wy.(N.-10).w.któ-
rym. pra.co.daw.ca. po.da.je,. ja.kà.
pra.c´. ostat.nio. wy.ko.ny.wa.∏eÊ,.
ja.kie.masz.kwa.li.fi.ka.cje.

Gdy.pra.co.daw.ca.za.prze.sta∏.dzia.∏al-
no.Êci,. Êwia.dec.two.pra.cy.po.wi.nien.
wy.sta.wiç. je.go. na.st´p.ca. praw.ny..
Gdy.go.bra.ku.je,.mu.sisz.zwró.ciç.si´.
do.od.po.wied.nie.go.ar.chi.wum.(na.le-
˝y.o.nie.za.py.taç.w.ZUS).
Gdy. bra.ku.je. ci. do.ku.men.tów. po-.
.twier.dza.jà.cych. za.trud.nie.nie,. mo.-
˝esz. ta.ki. okres. udo.wod.niç. przy.
po.mo.cy.Êwiad.ków.(ale.tyl.ko.okre.sy.
sprzed.14.li.sto.pa.da.1991.r.).

Na.to,.ja.ka.b´.dzie.wy.so.koÊç.na.szej.
ren.ty. (eme.ry.tu.ry),.ma.wp∏yw. sta˝.
pra.cy. i. wy.so.koÊç. wy.na.gro.dze.nia,.
ja.kie.po.bie.ra.li.Êmy.pod.czas.za.trud-
nie.nia.. Mu.sisz. wi´c. udo.st´p.niç.
do.ku.men.ty,. któ.re. po.zwo.là. usta.liç.
wy.so.koÊç. wy.na.gro.dze.nia. w. cià.gu.

two.je.go.za.trud.nie.nia..W.obec.nym.
sta.nie.praw.nym.po.win.no.byç.to:.
•..za.Êwiad.cze.nie.o.wy.so.ko.Êci.wy.na-
gro.dzeƒ.(Rp.-7).z.10.ko.lej.nych.lat.
(w. jed.nym.cià.gu).z.ostat.nich.20.
lat. po.prze.dza.jà.cych. z∏o.̋ e.nie.
wnio.sku. (czy.li. je.Êli. sk∏a.da.my.
wnio.sek. np.. w. 2009. r.,. to. 10.
ko.lej.nych. lat.wy.bie.ra.my. z. okre-
su.od.1989.do.2008.r.).lub

•..za.Êwiad.cze.nie.o.wy.so.ko.Êci.wy.na-
gro.dzeƒ. z. 20. lat. wy.bra.nych.
z. okre.su. po.prze.dza.jà.ce.go. rok.
zg∏o.sze.nia.wnio.sku,.mo.̋ esz.wi´c.
przed.sta.wiç. 20. do.wol.nych,.
niewy.st´.pu.jà.cych. po. ko.lei,. lat.
z. ca.∏e.go. two.je.go.okre.su. za.trud-
nie.nia.. Za.miast. Rp.-7. mo.̋ esz.
przed.sta.wiç.le.gi.ty.ma.cj´.ubez.pie-
cze.nio.wà.z.wpi.sa.mi.do.ty.czà.cy.mi.
za.trud.nie.nia.i.osià.ga.nych.wy.na-
gro.dzeƒ..

ZUS.wy.da.je.de.cy.zj´.w.spra.wie.pra-
wa.do.ren.ty.(eme.ry.tu.ry).lub.usta.le-
nia.wy.so.ko.Êci.Êwiad.cze.nia.w.cià.gu.
30.dni..Pa.mi´.taj!.Ter.min.ten.za.czy-
na.biec.do.pie.ro.od.dnia.do.star.cze-
nia. ostat.nie.go,. bra.ku.jà.ce.go. do.ku-
men.tu,. któ.re.go. do.ma.ga. si´. ZUS..
Opie.sza.∏oÊç.wi´c.nie.po.p∏a.ca.

Je.Êli.nie.zga.dzasz.si´.z.de.cy.zjà.ZUS,.
masz. pra.wo. od.wo.∏aç. si´. w. cià.gu.
30. dni. do. okr´.go.we.go. sà.du. pra.cy.
i. ubez.pie.czeƒ. spo.∏ecz.nych.. Od.wo-
∏a.nie. sk∏a.dasz. za. po.Êred.nic.twem.
od.dzia.∏u.ZUS,.któ.ry.de.cy.zj´.wy.da∏..
ZUS. ma. 30. dni. na. de.cy.zj´,. mo.̋ e.
uwzgl´d.niç.two.je.sta.no.wi.sko..Gdy.
jed.nak.ZUS.ma. in.ne.zda.nie.ni˝. ty,.

6  Wszystko, co powinieneÊ wiedzieç o rentach i emeryturach
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wy.Êle.wnio.sek.do.sà.du..Od.wo.∏a.nie.
si´.od.de.cy.zji.ZUS.do.sà.du.jest.bez-
p∏at.ne..

Wy.p∏a.ta. Êwiad.cze.nia,. wy.ni.ka.jà.ca.
z.de.cy.zji,.na.st´.pu.je.w.naj.bli˝.szym.
ter.mi.nie. p∏at.no.Êci. Êwiad.cze.nia..
Je.̋ e.li. pra.wo. do. ren.ty. (eme.ry.tu.ry).
zo.sta.∏o.udo.wod.nio.ne,.ale.nie.przed-
∏o.̋ y.∏eÊ. do.wo.dów. nie.zb´d.nych.
do. usta.le.nia. jej. wy.so.ko.Êci,. ZUS.
przy.zna.je. Êwiad.cze.nie. za.licz.ko.we.
(przy.bli.̋ o.ne.do.kwo.ty.prze.wi.dy.wa-
nej)..De.cy.zje.w.spra.wie.Êwiad.czeƒ.
wy.da.jà. i. Êwiad.cze.nia. wy.p∏a.ca.jà.
or.ga.ny.ren.to.we.(ZUS),.w∏a.Êci.we.ze.
wzgl´.du. na. miej.sce. za.miesz.ka.nia.
za.in.te.re.so.wa.ne.go.. Je.Êli. miesz.kasz.
sta.le.za.gra.ni.cà,.w.paƒ.stwie,.z.któ-
rym.∏à.czy.Pol.sk´.umo.wa.mi´.dzy.na-
ro.do.wa. w. dzie.dzi.nie. ubez.pie.czeƒ.
spo.∏ecz.nych,.oraz.uwzgl´d.nio.no.ci.
okre.sy. za.trud.nie.nia. za. gra.ni.cà. –.
Êwiad.cze.nia.otrzy.masz.z.Biu.ra.Rent.
Za.gra.nicz.nych. lub. je.go. jed.no.stek..
Je.Êli.miesz.kasz. za. gra.ni.cà,.w. paƒ-
stwie,. z. któ.rym. nie. ma.my. umów.
mi´.dzy.na.ro.do.wych,.de.cy.zj´.w.spra-
wie.Êwiad.czeƒ.wy.da.je.i.wy.p∏a.ca.je.
ZUS.w∏a.Êci.wy.ze.wzgl´.du.na.ostat-
nie. miej.sce. two.je.go. za.miesz.ka.nia.
w.Pol.sce.

Na.wy.so.koÊç.two.jej.ren.ty.i.eme.ry-
tu.ry.ma.wp∏yw.okres.za.trud.nie.nia.
(tzw.. la.ta. sk∏ad.ko.we. i. cz´.Êcio.wo.

la.ta. nie.sk∏ad.ko.we),. a. tak.̋ e. wy.so-
koÊç.two.ich.za.rob.ków.

Do. two.je.go. sta.̋ u. pra.cy. wcho.dzà.
na.st´.pu.jà.ce.okre.sy:.sk∏ad.ko.we,.nie-
sk∏ad.ko.we. oraz. in.ne. (zwa.ne. uzu-
pe∏.nia.jà.cy.mi).. W. pew.nym. uprosz-
cze.niu. okres. sk∏ad.ko.wy. to. ta.ki,.
w.któ.rym.pra.cu.je.my,.p∏a.ci.my.sk∏ad-
ki,. pro.wa.dzi.my. dzia.∏al.noÊç. go.spo-
dar.czà,.je.ste.Êmy.w.woj.sku,.na.urlo-
pie.ma.cie.rzyƒ.skim..Okres.nie.sk∏ad-
ko.wy. to. np.. wte.dy,. gdy. je.ste.Êmy.
na. za.si∏.ku. cho.ro.bo.wym. czy. opie-
kuƒ.czym,.urlo.pie.wy.cho.waw.czym,.
stu.diu.je.my. lub. bie.rze.my. za.si.∏ek.
przed.eme.ry.tal.ny.. Pa.mi´.taj!. Okre.sy.
nie.sk∏ad.ko.we. nie. mo.gà. prze.kra-
czaç. 1/3. okre.sów. sk∏ad.ko.wych..
Wy.li.cza.jàc. wi´c. ren.t´. lub. eme.ry-
tu.r´,.mu.si.my. to. ogra.ni.cze.nie. braç.
pod.uwa.g´.. I. tak.na.przy.k∏ad.pa.ni.
Ewie,. któ.ra.ma. 9. lat. sk∏ad.ko.wych.
i. 6. lat. urlo.pu. wy.cho.waw.cze.go.
(okres. nie.sk∏ad.ko.wy),. mo.̋ e.my.
do.wy.li.czeƒ.ren.ty.wziàç.pod.uwa.g´.
tyl.ko. 3. la.ta. nie.sk∏ad.ko.we. (1/3. z. 9.
lat.sk∏ad.ko.wych)..Sta˝.pra.cy.mo.̋ e-
my.w.pew.nych.sy.tu.acjach.po.wi´k-
szyç.po.przez.okre.sy.uzu.pe∏.nia.jà.ce.

Wa˝ ne! 
Pe∏.ny.wy.kaz.okre.sów.sk∏ad.ko.wych,.
nie.sk∏ad.ko.wych. i. uzu.pe∏.nia.jà.cych.
znaj.dziesz.na.koƒ.cu.te.go. in.for.ma-
to.ra..

7Sk∏adanie wniosków rentowych i emerytalnych

emerytury i renty.indd   7 7/15/09   2:22:37 PM



8  Wszystko, co powinieneÊ wiedzieç o rentach i emeryturach

O.ta.kà.ren.t´.mo.̋ esz.si´.ubie.gaç,.gdy.
stan.Two.je.go.zdro.wia.unie.mo˝.li.wia.
pra.c´.. Na.le.̋ y. pa.mi´.taç,. ˝e. ta.kie.go.
pra.wa.nie. da.je. nie.pe∏.no.spraw.noÊç,.
in.wa.lidz.two,.z∏y. stan.zdro.wia..Klu-
czo.we.jest.to,.˝e.nie.mo.̋ esz.pra.co-
waç.. Dla.te.go. ZUS. na.zy.wa. t´. ren.t´..
ren.tà.z.ty.tu.∏u.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy..
Oczy.wi.Êcie. to,. ˝e. je.steÊ. nie.zdol.ny.
do. pra.cy,.mu.szà. po.twier.dziç. le.karz.
orzecz.nik. lub. ko.mi.sja. le.kar.ska. ZUS.
(szcze.gó.∏y.da.lej)..

Pa mi´ taj! 
Mu.sisz. udo.wod.niç,. ˝e. stan. zdro-
wia.unie.mo˝.li.wia.ci.pod.j´.cie.(kon-
ty.nu.acj´).pra.cy.w.za.wo.dzie..O.tym.
naj.cz´.Êciej. za.po.mi.na.jà. ubie.ga.jà.cy.
si´. o. ren.t´. z. ty.tu.∏u. nie.zdol.no.Êci.
do.pra.cy.

Wy.ni.ka.z.te.go,.˝e.je.Êli.je.steÊ.oso.bà.
nie.pe∏.no.spraw.nà. od. dzie.ciƒ.stwa,.
np.. nie.s∏y.szà.cà. czy. nie.wi.do.mà,.
trud.no.ci.b´.dzie.„uzy.skaç”.nie.zdol-
noÊç.do.pra.cy.w. trak.cie. za.trud.nie-
nia.. B´.dzie. to. mo˝.li.we,. je.Êli. ko.lej-
na. cho.ro.ba. (do.dat.ko.wa). ta.kà. nie-
zdol.noÊç. spo.wo.du.je.. W. prze.ciw-
nym.ra.zie.cze.ka.ci´.pra.ca.a˝.do.wie-
ku.eme.ry.tal.ne.go. (60. lat.dla.ko.biet,.
65.lat.dla.m´˝.czyzn)..Po.dob.nie.mo.̋ e.
byç.w. przy.pad.ku. osób,. któ.re. sta.∏y.
si´. nie.pe∏.no.spraw.ne. w. do.ro.s∏ym.
wie.ku.. Wiel.ce. wàt.pli.we,. by. le.karz.
orzecz.nik.uzna∏.trzy.dzie.sto.kil.ku.let-
nie.go. in.for.ma.ty.ka,. któ.ry. z∏a.ma∏.

kr´.go.s∏up.i.po.ru.sza.si´.o.ku.lach.lub.
na. wóz.ku. in.wa.lidz.kim,. po. okre.sie.
re.kon.wa.le.scen.cji.za.ca∏.ko.wi.cie.nie-
zdol.ne.go. do. pra.cy. na. sta.∏e.. Mo˝-
na. przy.pusz.czaç,. ˝e. stwier.dzi.
po. ja.kimÊ. cza.sie,. ˝e. in.for.ma.tyk.
na.dal.mo.̋ e. upra.wiaç. swój. za.wód,.
bo. prze.cie˝. ma. spraw.ne. r´.ce.
i. g∏o.w´.. Nie.zdol.noÊç. do. pra.cy. to.
prze.cie˝.nie. jest. to. sa.mo,. co. in.wa-
lidz.two. czy. nie.pe∏.no.spraw.noÊç..
Nie.ste.ty,. cz´Êç. osób. nie. za.uwa.̋ y.∏a.
zmia.ny. prze.pi.sów. i. te.go,. ˝e. nie.
przy.zna.je. si´. ju˝. ren.ty. z. ty.tu.∏u.
in.wa.lidz.twa,. tyl.ko. ren.t´. z. ty.tu.∏u.
nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy.

Aby.pra.wo.do.ren.ty.uzy.skaç,. trze-
ba. jed.nak. ∏àcz.nie. spe∏.niç. kil.ka.
wa.run.ków.
Ren.ta.z.ty.tu.∏u.nie.zdol.no.Êci.do.pra-
cy. przy.s∏u.gu.je. ci,. o. ile. spe∏.niasz.
∏àcz.nie.na.st´.pu.jà.ce.wa.run.ki:
•..je.steÊ.nie.zdol.ny/-a.do.pra.cy,
•..masz. wy.ma.ga.ny. okres. sk∏ad.ko-
wy.i.nie.sk∏ad.ko.wy,

•..nie.zdol.noÊç. do. pra.cy. po.wsta.∏a.
w. okre.sach. Êci.Êle. okre.Êlo.nych.
w.usta.wie,.np..w.okre.sie.ubez.pie-
cze.nia,. za.trud.nie.nia,. po.bie.ra.nia.
za.si∏.ku. dla. bez.ro.bot.nych,. za.si∏-
ków.z.ubez.pie.cze.nia.spo.∏ecz.ne.go.
(cho.ro.bo.we.go. lub. opie.kuƒ.cze.go).
al.bo. nie. póê.niej. ni˝. w. cià.gu. 18.
mie.si´.cy.od.usta.nia.tych.okre.sów.
Spe∏.nie.nie. te.go.ostat.nie.go.wa.run-
ku.nie. jest.wy.ma.ga.ne.od.ubez.pie-

IIRentyztytu∏uniezdolnoÊcidopracyirenty
szkoleniowe
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czo.ne.go,. któ.ry. udo.wod.ni∏. okres.
sk∏ad.ko.wy. i. nie.sk∏ad.ko.wy. wy.no-
szà.cy.co.naj.mniej.20.lat.dla.ko.bie.ty.
lub.25. lat.dla.m´˝.czy.zny.oraz. jest.
ca∏.ko.wi.cie.nie.zdol.ny.do.pra.cy.
Nie.zdol.noÊç. do. pra.cy. to. ca∏.ko.wi.ta.
lub.cz´.Êcio.wa.utra.ta.zdol.no.Êci.do.pra-
cy.za.rob.ko.wej.z.po.wo.du.na.ru.sze.nia.
spraw.no.Êci. or.ga.ni.zmu. nie.ro.ku.jà.ca.
na.dziei. na. od.zy.ska.nie. tej. zdol.no.Êci.
po. prze.kwa.li.fi.ko.wa.niu.. Two.ja. nie-
zdol.noÊç.do.pra.cy.mo.̋ e.byç:
–..ca∏.ko.wi.ta,.gdy.utraci∏eÊ.zdol.noÊç.
do. wy.ko.ny.wa.nia. ja.kiej.kol.wiek.
pra.cy,.
–..cz´.Êcio.wa,. gdy. do.sz∏o. do. utra.ty.
w. znacz.nym. stop.niu. zdol.no.Êci.
do.pra.cy.zgod.nej.z.kwa.li.fi.ka.cja.mi,.
–..trwa.∏a,. gdy. we.d∏ug. ak.tu.al.nej.
wie.dzy. me.dycz.nej. nie. ma. ro.ko-
waƒ.na.po.pra.w´.zdro.wia.w.przy-
sz∏o.Êci,.w.stop.niu.po.zwa.la.jà.cym.
na.pod.j´.cie.pra.cy,.
–..okre.so.wa,. gdy. ist.nie.jà. szan.se.
na.od.zy.ska.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy.

Czymaszprawodotakiejrenty?

Nie.zdol.noÊç. do. pra.cy. orze.ka. si´.
na. okres. nie. d∏u˝.szy. ni˝. 5. lat..
Wy.jàt.kiem.od.tej.za.sa.dy.jest.sy.tu-
acja,. gdy. we.d∏ug. wie.dzy. me.dycz-
nej. nie. ma. ro.ko.waƒ. od.zy.ska.nia.
zdol.no.Êci.do.pra.cy.przed.up∏y.wem.
5. lat.. W. ta.kim. przy.pad.ku. oso.ba.
mo.̋ e.otrzy.maç.orze.cze.nie.na.okres.
d∏u˝.szy.ni˝.5.lat..
Je.̋ e.li. bra.ku.je. ci. mniej. ni˝. 5. lat.
do.ukoƒ.cze.nia.60.lat.(ko.bie.ty).i.65.
lat.(m´˝.czyê.ni),.mo˝.na.orzec.two.jà.
nie.zdol.noÊç. do. pra.cy. na. okres.

do. osià.gni´.cia. te.go. wie.ku,. pod.
wa.run.kiem.˝e:
–..masz.ju˝.pra.wo.do.ren.ty,.
–..pra.wo. to. ist.nie.je. przez. okres. co.
naj.mniej. 5. lat. po.prze.dza.jà.cych.
dzieƒ.ba.da.nia.le.kar.skie.go,.i.je.steÊ.
na.dal.nie.zdol.na/-y.do.pra.cy.

Nie.zdol.noÊç.do.pra.cy.usta.la.si´.na.
pod.sta.wie:
–..da.ty. po.wsta.nia. nie.zdol.no.Êci.
i.cza.su.jej.trwa.nia,.
–..zwiàz.ku.przy.czy.no.we.go.nie.zdol-
no.Êci.do.pra.cy.z.okre.Êlo.ny.mi.oko-
licz.no.Êcia.mi,.
–..nie.zdol.no.Êci. do. sa.mo.dziel.nej.
eg.zy.sten.cji,.
–..ce.lo.wo.Êci. prze.kwa.li.fi.ko.wa.nia.
za.wo.do.we.go.(oce.na.w.tym.za.kre-
sie. na.le.̋ y. do. le.ka.rza. orzecz.ni.ka.
ZUS).
Le.karz.orzecz.nik.wy.da.je.ci.orze.cze-
nie. na. pod.sta.wie. bez.po.Êred.nie.go.
ba.da.nia. lub.do.star.czo.nej.do.ku.men-
ta.cji.. W. przy.pad.ku. sta.nu. zdro.wia.
unie.mo˝.li.wia.jà.ce.go.ci.oso.bi.ste.zg∏o-
sze.nie.si´.na.ba.da.nie.mo.̋ e.byç.ono.
prze.pro.wa.dzo.ne. przez. oso.by. upo-
wa˝.nio.ne.u.cie.bie.w.miesz.ka.niu.
Le.karz.orzecz.nik.przy.oce.nie.stop-
nia. i. okre.su.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy.
oraz. ro.ko.wa.nia. co. do. od.zy.ska.nia.
przez.cie.bie.zdol.no.Êci.do.pra.cy.bie-
rze.pod.uwa.g´:
•..sto.pieƒ. na.ru.sze.nia. spraw.no.Êci.
or.ga.ni.zmu.oraz.mo˝.li.wo.Êci.przy-
wró.ce.nia.ci.nie.zb´d.nej.spraw.no-
Êci.or.ga.ni.zmu.w.dro.dze.le.cze.nia.
i.re.ha.bi.li.ta.cji,

•..mo˝.li.woÊç.wy.ko.ny.wa.nia.do.tych-
cza.so.wej.pra.cy.lub.pod.j´.cia.in.nej.
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pra.cy.oraz.ce.lo.woÊç.prze.kwa.li.fi-
ko.wa.nia. za.wo.do.we.go,. bio.ràc.
pod. uwa.g´. ro.dzaj. i. cha.rak.ter.
do.tych.czas. wy.ko.ny.wa.nej. pra.cy,.
po.ziom.wy.kszta∏.ce.nia,.twój.wiek.
i.pre.dys.po.zy.cje.psy.cho.fi.zycz.ne.

Na. ba.da.nie. u. le.ka.rza. orzecz.ni.ka.
za.bierz. ca.∏à. istot.nà. do.ku.men.ta.cj´.
me.dycz.nà.

Uwa ga:
Mu.sisz.udo.wod.niç.nie.ty.le.z∏y.stan.
two.je.go. zdro.wia,. ile. to,. ˝e. unie-
mo˝.li.wia. on. wy.ko.ny.wa.nie. pra.cy.
za.wo.do.wej.

Mo.̋ esz.˝à.daç.od.ZUS.zwro.tu.kosz-
tów. po.dró.̋ y. w. ce.lu. sta.wie.nia. si´.
na.ba.da.nia.przed. le.ka.rzem.orzecz-
ni.kiem.lub.ko.mi.sjà.le.kar.skà..Za.rów-
no. orzecz.nik,. jak. i. ko.mi.sja. mo.gà.
orzec.na.pod.sta.wie.ba.da.nia.i.do.ku-
men.ta.cji. lub. tyl.ko. do.ku.men.ta.cji,.
o.ile.jest.ona.wy.star.cza.jà.ca..Od.nie-
ko.rzyst.ne.go. orze.cze.nia. le.ka.rza.
orzecz.ni.ka.ZUS.masz.pra.wo.wnieÊç.
sprze.ciw.do.ko.mi.sji.le.kar.skiej.ZUS..
Sprze.ciw.ten.mo.̋ esz.wnieÊç.(w.cià-
gu.14.dni.od.da.ty.do.r´.cze.nia. te.go.
orze.cze.nia). za. po.Êred.nic.twem.
od.dzia.∏u. w∏a.Êci.we.go. ze. wzgl´.du.
na.two.je.miej.sce.za.miesz.ka.nia.

Uwa ga:
Mu.sisz. wie.dzieç,. ja.ki. jest. ter.min.
od.wo.∏a.nia,.bo.ko.mi.sja.le.kar.ska.nie.
roz.pa.tru.je. sprze.ci.wu.wnie.sio.ne.go.
po.je.go.up∏y.wie.

Je.dy.nie. w. uza.sad.nio.nych. przy.pad-
kach.ZUS.–.na.wnio.sek.oso.by.upraw-

nio.nej. –. mo.̋ e. przy.wró.ciç. ter.min.
na.wnie.sie.nie.sprze.ci.wu..Od.de.cy.zji.
w.spra.wie.ren.ty.przy.s∏u.gu.je.ci.pra-
wo. wnie.sie.nia. od.wo.∏a.nia. do. sà.du.
okr´.go.we.go.–.sà.du.pra.cy.i.ubez.pie-
czeƒ. spo.∏ecz.nych,. w∏a.Êci.we.go. ze.
wzgl´.du.na.two.je.miej.sce.za.miesz-
ka.nia.w.cià.gu.30.dni.od.do.r´.cze.nia.
de.cy.zji.. Je.̋ e.li. or.gan. ren.to.wy. uzna.
two.je. od.wo.∏a.nie. za. s∏usz.ne,. zmie-
nia. de.cy.zj´.. Je.̋ e.li. od.wo.∏a.nie. nie.
zo.sta.∏o. uwzgl´d.nio.ne,. ZUS. prze.ka-
zu.je.spra.w´.nie.póê.niej.ni˝.w.ter.mi-
nie.30.dni.do. sà.du.wraz. z.uza.sad-
nie.niem.

Po znaj za sa dy, któ re obo wià zu jà  
sà dy:
•..sàd. od.rzu.ci. two.je. od.wo.∏a.nie.
od.de.cy.zji.w.spra.wie.ren.ty.z.ty.tu-
∏u.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy.wy.da.nej.
na.pod.sta.wie.orze.cze.nia. le.ka.rza.
orzecz.ni.ka. ZUS,. je.̋ e.li. nie.wnio-
s∏eÊ. sprze.ci.wu. od. te.go. orze.cze-
nia.do.ko.mi.sji.le.kar.skiej.ZUS,

•..je.̋ e.li.w.two.im.od.wo.∏a.niu.zo.sta-
nà. wska.za.ne. no.we. oko.licz.no.Êci.
do.ty.czà.ce.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy,.
po.wsta.∏e.po.dniu.wy.da.nia.orze-
cze.nia. przez. le.ka.rza. orzecz.ni.ka.
ZUS.lub.orze.cze.nia.ko.mi.sji.le.kar-
skiej. ZUS,. or.gan. ren.to.wy. nie.
b´.dzie. prze.ka.zy.wa∏. od.wo.∏a.nia.
do.sà.du,.lecz.skie.ru.je.je.do.le.ka-
rza. orzecz.ni.ka. do. po.now.ne.go.
roz.pa.trze.nia,

•..je.̋ e.li.od.wo.∏u.jàc.si´,.po.wo.∏asz.si´.
na. no.we. oko.licz.no.Êci. po.wsta.∏e.
po. wy.da.niu. orze.cze.nia. le.ka.rza.
orzecz.ni.ka. ZUS. lub. orze.cze.nia.
ko.mi.sji. le.kar.skiej. ZUS,. a. two.je.
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od.wo.∏a.nie. opie.ra. si´. w∏a.Ênie.
na.za.rzu.tach.do.te.go.orze.cze.nia,.
to. sàd. nie. orze.ka. na. pod.sta.wie.
no.wych.oko.licz.no.Êci.do.ty.czà.cych.
stwier.dze.nia.nie.zdol.no.Êci.do.pra-
cy.lub.nie.zdol.no.Êci.do.sa.mo.dziel-
nej. eg.zy.sten.cji,. któ.re. po.wsta.∏y.
po. dniu. z∏o.̋ e.nia. przez. cie.bie.
od.wo.∏a.nia..Sàd.w.ta.kim.przy.pad-
ku. uchy.la. de.cy.zj´,. prze.ka.zu.je.
spra.w´.do.roz.po.zna.nia.or.ga.no.wi.
ren.to.we.mu.i.uma.rza.po.st´.po.wa-
nie.

Pa mi´ taj:
1...Przed. wnie.sie.niem. od.wo.∏a.nia.
uwa˝.nie. za.po.znaj. si´. z. po.ucze-
niem,.któ.re.znaj.dziesz.w.de.cy.zji.

2...Od.wo.∏a.nie. na.le.̋ y. wnieÊç. za.
po.Êred.nic.twem.ZUS,.któ.ry.de.cy-
zj´.wy.da∏.

3...Za.nim.z∏o.̋ ysz.od.wo.∏a.nie,.za.sta-
nów.si´,.jak.je.uza.sad.nisz.

4...Ko.niecz.nie.pod.pisz.od.wo.∏a.nie.

Jakimusiszmieçsta˝ubezpiecze
niowy?
Okre.sy.sk∏ad.ko.we.i.nie.sk∏ad.ko.we:
•..1. rok,. gdy.nie.zdol.noÊç. do.pra.cy.
po.wsta.∏a.przed.20..ro.kiem.˝y.cia,

•..2. la.ta. –. u. osób. w.wie.ku. od. 20.
do.22.lat,

•..3.la.ta.–.u.osób.w.prze.dzia.le.wie-
ko.wym.od.22.do.25.lat,

•..4.la.ta.–.u.osób.od.25.do.30.lat,
•..5. lat. –. gdy. oso.ba. ma. po.wy.̋ ej..
30.lat.

Wa˝ ne! 
Je.Êli.masz.wi´.cej. ni˝. 30. lat,. okres.
wy.ma.ga.nych.5.lat.mu.si.przy.pa.daç.
w. cià.gu. ostat.nie.go. 10-le.cia. przed.
dniem.zg∏o.sze.nia.wnio.sku.o. ren.t´.
lub. przed. dniem. po.wsta.nia. nie-
zdol.no.Êci.do.pra.cy.
.Do.te.go.10-let.nie.go.okre.su.nie.wli-
czasz. okre.sów. po.bie.ra.nia. ren.ty.
z.ty.tu.∏u.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy,.ren.ty.
szkol.nej.czy.ro.dzin.nej..Mo˝.li.we.jest.
wi´c,.˝e.masz.30.lat.sta.̋ u.pra.cy,.ale.
nie.otrzy.masz.ren.ty,.bo.na.ostat.nie.
10. lat. przed. z∏o.̋ e.niem. wnio.sku.
przy.pa.d∏o.ci.np..tyl.ko.4,5.ro.ku.pra-
cy.. Wów.czas. po.zo.sta.je. ci. je.dy.nie.
mo˝.li.woÊç. ubie.ga.nia. si´. o. ren.t´.
wy.jàt.ko.wà.pre.ze.sa.ZUS.(w.prak.ty.ce.
uzy.ska.nie. jej. jest. bar.dzo. trud.ne)..
Je.̋ e.li. nie. osià.gnà.∏eÊ. wy.ma.ga.ne.go.
okre.su. sk∏ad.ko.we.go. i. nie.sk∏ad.ko-
we.go,. wa.ru.nek. po.sia.da.nia. wy.ma-
ga.ne.go.okre.su.uwa.̋ a.si´.za.spe∏.nio-
ny,.gdy.zo.sta.∏eÊ.zg∏o.szo.ny.do.ubez-
pie.cze.nia.przed.ukoƒ.cze.niem.18.lat.
al.bo.w.cià.gu.6.mie.si´.cy.po.ukoƒ.cze-
niu.na.uki.w.szko.le.po.nad.pod.sta.wo-
wej,.po.nad.gim.na.zjal.nej.lub.w.szko-
le.wy˝.szej. oraz.do.dnia.po.wsta.nia.
nie.zdol.no.Êci. do. pra.cy. mia.∏eÊ. bez.
prze.rwy. lub. z. prze.rwa.mi. nie.prze-
kra.cza.jà.cy.mi. 6. mie.si´.cy. okre.sy.
sk∏ad.ko.we.i.nie.sk∏ad.ko.we.
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Rentaszkoleniowa
Mu.sisz. spe∏.niaç. wa.run.ki. do. przy-
zna.nia. ren.ty. z. ty.tu.∏u.nie.zdol.no.Êci.
do.pra.cy..Oprócz.te.go.le.karz.orzecz-
nik. ZUS. po.wi.nien. uznaç. ce.lo.woÊç.
two.je.go. prze.kwa.li.fi.ko.wa.nia. si´.
za.wo.do.we.go. ze. wzgl´.du. na. nie-
zdol.noÊç. do.pra.cy.w.do.tych.cza.so-
wym.za.wo.dzie.

Uwa ga:
Ren.ta. szko.le.nio.wa. przy.zna.wa.na.
jest.na.wnio.sek.sta.ro.sty.na.6.mie-
si´.cy,. z. mo˝.li.wo.Êcià. prze.d∏u.̋ e.nia.
mak.sy.mal.nie.do.30.mie.si´.cy.

Two.je.pra.wo.do.ren.ty.szko.le.nio.wej.
usta.lo.nej. na. okres. pierw.szych. 6.
mie.si´.cy.mo.̋ e.ulec.skró.ce.niu,.je.̋ e-
li.przed.up∏y.wem.te.go.okre.su.sta-
ro.sta. za.wia.do.mi. or.gan. ren.to.wy.
o. bra.ku.mo˝.li.wo.Êci. prze.kwa.li.fi.ko-
wa.nia. ci´. do. in.ne.go. za.wo.du. lub.
o. tym,. ˝e. nie. pod.da.jesz. si´. prze-
kwa.li.fi.ko.wa.niu.za.wo.do.we.mu.
Two.je.pra.wo.do.ren.ty.usta.je:
•..z.up∏y.wem.6.mie.si´.cy,.je.̋ e.li.sta-

ro.sta. nie. wy.stà.pi. z. wnio.skiem.
o.prze.d∏u.̋ e.nie.te.go.okre.su,

•..od.dnia.otrzy.ma.nia.za.wia.do.mie-
nia. sta.ro.sty. o. bra.ku.mo˝.li.wo.Êci.
prze.kwa.li.fi.ko.wa.nia. si´,. tak.̋ e.
wów.czas,.gdy.za.wia.do.mie.nie.to.
or.gan. ren.to.wy. otrzy.ma∏. przed...
up∏y.wem.6.mie.si´.cy,

•..z.up∏y.wem.okre.su,.na.ja.ki.Êwiad-
cze.nie. przy.zna.no. na. wnio.sek.
sta.ro.sty,. od. dnia. otrzy.ma.nia.
za.wia.do.mie.nia. sta.ro.sty. o. tym,.
˝e.przed.up∏y.wem.6.mie.si´.cy.lub.
w. okre.sie. prze.d∏u.̋ o.nej. wy.p∏a.ty.
ren.ty.nie.pod.da.jesz.si´.prze.kwa-
li.fi.ko.wa.niu.za.wo.do.we.mu.

Ren.ta. szko.le.nio.wa. wy.no.si. 75%.
pod.sta.wy.jej.wy.mia.ru,.a.je.̋ e.li.nie-
zdol.noÊç. do.pra.cy.w.do.tych.cza.so-
wym.za.wo.dzie. spo.wo.do.wa.na. jest.
skut.ka.mi.wy.pad.ku. przy. pra.cy. lub.
cho.ro.by. za.wo.do.wej. –. 100%. pod-
sta.wy.wy.mia.ru..Ren.ta.szko.le.nio.wa.
nie.mo.̋ e. byç.ni˝.sza.ni˝.naj.ni˝.sza.
wy.so.koÊç.ren.ty.z.ty.tu.∏u.cz´.Êcio.wej.
nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy.

A. Wypadek przy pracy i choroba
zawodowa

Za. wy.pa.dek. przy. pra.cy. uwa.̋ a.ne.
jest. na.g∏e. wy.da.rze.nie. wy.wo.∏a.ne.
przy.czy.nà. ze.wn´trz.nà,. po.wo.du.jà-
ce.uraz.lub.Êmierç,.któ.re.na.stà.pi.∏y.

w.zwiàz.ku.z.pra.cà:
•..pod.czas. lub.w. zwiàz.ku. z.wy.ko-
ny.wa.niem.jej.przez.pra.cow.ni.ka,

•..pod.czas. lub.w. zwiàz.ku. z.wy.ko-
ny.wa.niem. przez. pra.cow.ni.ka.
czyn.no.Êci. na. rzecz. pra.co.daw.cy.
na.wet.bez.po.le.ce.nia,

IIIRentyztytu∏uwypadkówprzypracyichorób
zawodowychorazÊwiadczeniaznimizwiàzane
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•..w. cza.sie. po.zo.sta.wa.nia. pra.cow-
ni.ka. w. dys.po.zy.cji. pra.co.daw.cy.
w.dro.dze.mi´.dzy.sie.dzi.bà.pra.co-
daw.cy.a.miej.scem.wy.ko.ny.wa.nia.
obo.wiàz.ku.wy.ni.ka.jà.ce.go.ze.sto-
sun.ku.pra.cy.

Na.rów.ni.z.wy.pad.kiem.przy.pra.cy.
trak.to.wa.ny.jest.wy.pa.dek.w.cza.sie.
po.dró.̋ y. s∏u˝.bo.wej. (chy.ba. ˝e. pra-
cow.nik.nie.wy.ko.ny.wa∏.w.tym.cza-
sie.po.wie.rzo.nych.mu.za.daƒ),.pod-
czas.szko.le.nia.w.za.kre.sie.po.wszech-
nej. sa.mo.obro.ny,. przy. wy.ko.ny.wa-
niu.za.daƒ.zle.co.nych.przez.or.ga.ni-
za.cje.zwiàz.ko.we.
Za. wy.pa.dek. przy. pra.cy. uwa.̋ a.ne.
jest.rów.nie˝.zda.rze.nie.na.g∏e,.wy.wo-
∏a.ne. przy.czy.nà. ze.wn´trz.nà,. po.wo-
du.jà.cà.uraz.lub.Êmierç.pod.czas:
•..upra.wia.nia. spor.tu. (tre.nin.gi.
i.za.wo.dy).przez.oso.b´.po.bie.ra.jà-
cà.sty.pen.dium.spor.to.we,

•..wy.ko.ny.wa.nia. od.p∏at.nie. pra.cy.
przez.ska.za.ne.go.lub.tymczasowo.
aesz.to.wa.ne.go,

•..spra.wo.wa.nia. man.da.tu. przez.
po.s∏a.lub.se.na.to.ra,

•..szko.le.nia. lub. sta.̋ u. przez. ab.sol-
wen.ta.po.bie.ra.jà.ce.go.sty.pen.dium.
na.pod.sta.wie.skie.ro.wa.nia.wy.da-
ne.go. przez. po.wia.to.wy. urzàd.
pra.cy,

•..wy.ko.ny.wa.nia.pra.cy.przez.cz∏on-
ka. ro.dzin.nej. spó∏.dziel.ni.pro.duk-
cyj.nej,

•..wy.ko.ny.wa.nia. pra.cy. na. pod.sta-
wie.umo.wy.agen.cyj.nej,.zle.ce.nia,.
o. dzie.∏o,. je.̋ e.li. jest. Êwiad.czo-
na.na.rzecz.pra.co.daw.cy,.z.któ.rym.
po.zo.sta.je.si´.w.sto.sun.ku.pra.cy,

•..pro.wa.dze.nia.dzia.∏al.no.Êci.po.za.rol-

ni.czej.lub.wspó∏.pra.cy.przy.niej,
•..wy.ko.ny.wa.nia. przez. oso.b´.
du.chow.nà. czyn.no.Êci. re.li.gij.nych,.
w.zwiàz.ku.z.funk.cjà.dusz.pa.ster-
skà.lub.za.kon.nà,

•..od.by.wa.nia. za.st´p.czych. form.
s∏u˝.by.woj.sko.wej,

•..na.uki.w.Kra.jo.wej.Szko.le.Ad.mi.ni-
stra.cji. Pu.blicz.nej. przez. s∏u.cha-
czy.po.bie.ra.jà.cych.sty.pen.dium.

Za. Êmier.tel.ny. wy.pa.dek. przy. pra.cy.
uwa.̋ a.ny. jest. wy.pa.dek,. w. wy.ni.ku.
któ.re.go. na.stà.pi.∏a. Êmierç. w. okre.sie.
nie.prze.kra.cza.jà.cym. 6. mie.si´.cy. od.
dnia. wy.pad.ku.. Za. ci´˝.ki. wy.pa.dek.
przy. pra.cy. uwa.̋ a.ny. jest. wy.pa.dek,.
w.wy.ni.ku.któ.re.go.na.stà.pi.∏o.ci´˝.kie.
uszko.dze.nie. cia.∏a. (utra.ta. wzro.ku,.
s∏u.chu,.mo.wy,.zdol.no.Êci.roz.rod.czej,.
uszko.dze.nie.cia.∏a. lub.roz.strój.zdro-
wia,.na.ru.sza.jà.ce.pod.sta.wo.we.funk-
cje. or.ga.ni.zmu,. cho.ro.ba. nie.ule.czal-
na. lub. za.gra.̋ a.jà.ca. ˝y.ciu,. trwa.∏a.
cho.ro.ba. psy.chicz.na,. ca∏.ko.wi.ta. lub.
cz´.Êcio.wa. nie.zdol.noÊç. do. pra.cy.
w.za.wo.dzie,.trwa.∏e,.istot.ne.ze.szpe-
ce.nie.lub.znie.kszta∏.ce.nie.cia.∏a).

Uwaga:
Za. zbio.ro.wy. wy.pa.dek. przy. pra.cy.
uwa.̋ a. si´. wy.pa.dek,. któ.re.mu.
w. wy.ni.ku. te.go. sa.me.go. zda.rze.nia.
ule.g∏y.co.naj.mniej.dwie.oso.by.

Âwiad.cze.nia.z.ubez.pie.cze.nia.po.wy-
pad.ko.we.go. nie. przy.s∏u.gu.jà,. gdy.
wy.∏àcz.nà. przy.czy.nà. wy.pad.ków.
by.∏o.udo.wod.nio.ne.na.ru.sze.nie.prze-
pi.sów. do.ty.czà.cych. ochro.ny. ˝y.cia.
i. zdro.wia. (umyÊl.nie. lub. na. sku.tek.
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ra.̋ à.ce.go.nie.dbal.stwa)..Âwiad.cze.nia.
te. nie. przy.s∏u.gu.jà. tak.̋ e. ubez.pie-
czo.ne.mu,.któ.ry,.b´.dàc.w.sta.nie.nie-
trzeê.wo.Êci.lub.pod.wp∏y.wem.Êrod-
ków. odu.rza.jà.cych. lub. sub.stan.cji.
psy.cho.tro.po.wych,. przy.czy.ni∏. si´.
w. znacz.nym. stop.niu. do. spo.wo.do-
wa.nia.wy.pad.ku.
Za. cho.ro.b´. za.wo.do.wà. uwa.̋ a. si´.
cho.ro.b´.okre.Êlo.nà.w.wy.ka.zie.cho-
rób. za.wo.do.wych,. je.̋ e.li. zo.sta.∏a.
spo.wo.do.wa.na. dzia.∏a.niem. czyn.ni-
ków. szko.dli.wych. dla. zdro.wia,.
wy.st´.pu.jà.cych. w. Êro.do.wi.sku. pra-
cy,. lub. spo.so.bem. wy.ko.ny.wa.nia.
pra.cy. pod.czas.wy.ko.ny.wa.nia. za.j´ç.
lub.pra.cy,.o.któ.rych.mo.wa.wy.̋ ej.

B. Rodzaje Êwiadczeƒ z tytu∏u
wypadków przy pracy i choroby
zawodowej

Za si ∏ek cho ro bo wy. –. przy.s∏u.gu.je.
ubez.pie.czo.ne.mu,. któ.re.go. nie.zdol-
noÊç.do.pra.cy.po.wsta.∏a.w.wy.ni.ku.
wy.pad.ku. przy. pra.cy. lub. cho.ro.by.
za.wo.do.wej.. Przy.s∏u.gu.je. on. nie.za-
le˝.nie. od. okre.su. pod.le.ga.nia. ubez-
pie.cze.niu,.od.pierw.sze.go.dnia.nie-
zdol.no.Êci.do.pra.cy..Za.si.∏ek.przy.s∏u-
gu.je.w.wy.so.ko.Êci. 100%.pod.sta.wy.
wy.mia.ru.
Âwiad cze nie re ha bi li ta cyj ne.–.dla.
ubez.pie.czo.ne.go,. któ.ry. po. wy.czer-
pa.niu. za.si∏.ku. cho.ro.bo.we.go. jest.
na.dal.nie.zdol.ny.do.pra.cy,.a.dal.sze.
le.cze.nie. lub. re.ha.bi.li.ta.cja. ro.ku.jà.
od.zy.ska.nie. zdol.no.Êci. do. pra.cy..
Âwiad.cze.nie. re.ha.bi.li.ta.cyj.ne. przy-
s∏u.gu.je.w.wy.so.ko.Êci.100%.pod.sta-
wy.wy.mia.ru.

Za si ∏ek wy rów naw czy –.dla.ubez-
pie.czo.ne.go. b´.dà.ce.go. pra.cow.ni-
kiem,.któ.re.go.wy.na.gro.dze.nie.ule-
g∏o.ob.ni.̋ e.niu.wsku.tek.sta.∏e.go.lub.
d∏u.go.trwa.∏e.go.uszczerb.ku.na.zdro-
wiu.
Jed no ra zo we od szko do wa nie.–.dla.
ubez.pie.czo.ne.go,.któ.ry.do.zna∏.sta.∏e-
go. lub. d∏u.go.trwa.∏e.go. uszczerb.ku.
na.zdro.wiu.
•. Za. sta.∏y. uszczer.bek. na. zdro.wiu.
uwa.̋ a.si´.ta.kie.na.ru.sze.nie.spraw-
no.Êci. or.ga.ni.zmu,. któ.re. po.wo.du.je.
upo.Êle.dze.nie.czyn.no.Êci.or.ga.ni.zmu,.
nie.ro.ku.jàc.po.pra.wy.
•.D∏u.go.trwa.∏y.uszczer.bek.to.na.ru-
sze.nie.spraw.no.Êci.or.ga.ni.zmu,.któ-
re.po.wo.du.je.upo.Êle.dze.nie.czyn.no-
Êci. or.ga.ni.zmu. prze.kra.cza.jà.ce. 6.
mie.si´.cy,.ro.ku.jà.ce.po.pra.w´.

Uwa ga:
Oce.na. stop.nia. uszczerb.ku. i. je.go.
zwiàz.ku.z.wy.pad.kiem.jest.do.ko.ny-
wa.na. po. za.koƒ.cze.niu. le.cze.nia.
i.re.ha.bi.li.ta.cji.

Jed.no.ra.zo.we.od.szko.do.wa.nie.wy.no-
si. 20%. prze.ci´t.ne.go. wy.na.gro.dze-
nia. za. ka˝.dy. pro.cent. sta.∏e.go. lub.
d∏u.go.trwa.∏e.go.uszczerb.ku.na.zdro-
wiu..Je.̋ e.li.wsku.tek.po.gar.sza.nia.si´.
sta.nu.zdro.wia.sta.∏y.lub.d∏u.go.trwa-
∏y.uszczer.bek.ule.gnie. zwi´k.sze.niu.
co.naj.mniej.o.10.punk.tów.pro.cen-
to.wych,.jed.no.ra.zo.we.od.szko.do.wa-
nie.zwi´k.sza.si´.o.20%.prze.ci´t.ne-
go. wy.na.gro.dze.nia. za. ka˝.dy. pro-
cent.uszczerb.ku.na.zdro.wiu.(po.dob-
nie.jak.wy.̋ ej,.do.cho.dze.nie.do.20%.
od.b´.dzie.si´.stopniowo).
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1..Jed.no.ra.zo.we.od.szko.do.wa.nie.dla.
cz∏on.ków. ro.dzi.ny. zmar.∏e.go. ubez-
pie.czo.ne.go.lub.ren.ci.sty.
Cz∏on.ka.mi. ro.dzi.ny. sà:. ma∏.̋ o.nek.
(o.ile.nie.by.∏o.orze.czo.nej.se.pa.ra.cji),.
dzie.ci.w∏a.sne,.dzie.ci.dru.gie.go.ma∏-
˝on.ka,.przy.spo.so.bio.ne.oraz.przy.j´-
te. na. wy.cho.wa.nie. i. utrzy.ma.nie.
przed. osià.gni´.ciem. pe∏.no.let.no.Êci.
ro.dzeƒ.stwo,. wnu.ki. i. in.ne. dzie.ci.
(tak.̋ e. w. ra.mach. ro.dzi.ny. za.st´p-
czej),. spe∏.nia.jà.ce. wa.run.ki. uzy.ska-
nia. ren.ty. ro.dzin.nej.. Tak.̋ e. ro.dzi.ce.
przy.spo.sa.bia.jà.cy,.ma.co.cha.i.oj.czym,.
je.̋ e.li. pro.wa.dzi.li. w. dniu. Êmier.ci.
ubez.pie.czo.ne.go.wspól.ne.go.spo.dar-
stwo.do.mo.we. lub.zmar.∏y.przy.czy-
nia∏. si´.do. ich.utrzy.ma.nia,. lub.by∏.
zo.bo.wià.za.ny. do. ich. ali.men.to.wa-
nia.. De.cy.zj´. wy.da.je. ZUS.. Je.̋ e.li.
do. jed.no.ra.zo.we.go. od.szko.do.wa.nia.
jest. upraw.nio.ny. tyl.ko. je.den. cz∏o-
nek.ro.dzi.ny.i.je.̋ e.li.jest.to.ma∏.̋ o.nek.
lub.dziec.ko,.przy.s∏u.gu.je.mu.18-krot-
noÊç. prze.ci´t.ne.go. wy.na.gro.dze.nia,.
je.̋ e.li.in.ny.cz∏o.nek.ro.dzi.ny.–.9-krot-
noÊç.prze.ci´t.ne.go.wy.na.gro.dze.nia.
2. Ren.ty.z.ty.tu.∏u.wy.pad.ków.w.dro-
dze.do.i.z.pra.cy.
Usta.wo.daw.ca. z∏a.go.dzi∏. nie.co.
wa.run.ki.na.by.wa.nia.pra.wa.do.ren.ty.
zwià.za.nej. z.wy.pad.kiem.w.dro.dze,.
bo. zre.zy.gno.wa∏. z. ba.da.nia. sta.̋ u.
pra.cy..Sta.∏y.lub.d∏u.go.trwa.∏y.uszczer-
bek. usta.la. le.karz. orzecz.nik.. Po.
otrzy.ma.niu. orze.cze.nia. le.ka.rza.
orzecz.ni.ka.lub.wy.ja.Ênie.niu.wszyst-
kich. oko.licz.no.Êci. ZUS. w. cià.gu. 14.
dni,.w.dro.dze.de.cy.zji,.przy.zna.je.ci.
jed.no.ra.zo.we.od.szko.do.wa.nie.i.usta-
la.je.go.wy.so.koÊç.lub.od.ma.wia.przy-

zna.nia..Wy.p∏a.t´.otrzy.masz.w.cià.gu.
30.dni.od.wy.da.nia.de.cy.zji.
3.. Ren.ta. z. ty.tu.∏u. nie.zdol.no.Êci.
do.pra.cy.–.dla.ubez.pie.czo.ne.go,.któ-
ry.sta∏.si´.nie.zdol.ny.do.pra.cy.wsku-
tek.wy.pad.ku.przy.pra.cy.lub.cho.ro-
by.za.wo.do.wej.
Ren.ta.ta.nie.mo.̋ e.byç.ni˝.sza.ni˝:
•..80%. pod.sta.wy. jej. wy.mia.ru. –.
je.Êli. je.steÊ. ca∏.ko.wi.cie. nie.zdol.ny.
do.pra.cy,

•..60%. pod.sta.wy. jej. wy.mia.ru. –.
je.Êli. je.steÊ. cz´.Êcio.wo. nie.zdol.ny.
do.pra.cy.

Uwa ga:
Od.2003.r..ren.ci.stów.tzw..wy.pad.ko-
wych.obej.mu.jà. ta.kie.sa.me.ogra.ni-
cze.nia. w. osià.ga.niu. do.dat.ko.wych.
do.cho.dów,. jak. wszyst.kich. ren.ci-
stów. i. eme.ry.tów. (tych,. któ.rzy.nie.
osià.gn´.li.wie.ku.eme.ry.tal.ne.go).

B´.dziesz. mu.sia∏. Êle.dziç. ro.snà.ce. co.
kwar.ta∏. tzw.. kwo.ty. gra.nicz.ne,. aby.
do.sto.so.waç.do.nich. swo.je.do.dat.ko-
we. za.rob.ki.. Jak. wszy.scy. eme.ry.ci.
i.ren.ci.Êci,.tak.̋ e.wy.pad.ko.wi,.b´.dziesz.
móg∏. bez. uszczerb.ku. w. two.ich.
Êwiad.cze.niach.za.ra.biaç.do.70%.prze-
ci´t.ne.go.wy.na.gro.dze.nia..Przy.za.rob-
kach.po.wy.̋ ej.tej.kwo.ty.(ale.nie.prze-
kra.cza.jà.cych. 130%. prze.ci´t.ne.go.
wy.na.gro.dze.nia).Êwiad.cze.nie.ule.gnie.
zmniej.sze.niu..Na.to.miast.przy.za.rob-
kach.po.wy.̋ ej.130%.pra.wo.do.ren.ty.
wy.pad.ko.wej. ule.gnie. za.wie.sze.niu.
na.czas.osià.ga.nia.do.cho.dów.prze.kra-
cza.jà.cych.kwo.t´.gra.nicz.nà.
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Pami´ taj:
Kwo.ty. gra.nicz.ne. zmie.nia.jà. si´. co.
kwar.ta∏.
Ak.tu.al.ne. kwo.ty. gra.nicz.ne. znaj-
dziesz.na.www.zus.pl.

Oprócz. te.go. masz. przy.wi.lej. 100%.
wy.na.gro.dze.nia. za. czas. cho.ro.by.
i.za.si.∏ek.cho.ro.bo.wy.z.ty.tu.∏u.wy.pad-
ku. w. dro.dze. do. i. z. pra.cy.. Je.̋ e.li.
wy.pa.dek.na.stà.pi∏.w.dro.dze.do. lub.
z. pra.cy. –. mi.mo. ˝e. dro.ga. zo.sta.∏a.
prze.rwa.na..–.uzna.je.si´.go.za.wy.pa-
dek.w.dro.dze.do.lub.z.pra.cy,.je.̋ e.li.
prze.rwa. w. dro.dze. by.∏a. ˝y.cio.wo.
uza.sad.nio.na. i. jej. czas.nie.prze.kra-
cza∏. gra.nic. po.trze.by,. a. tak.̋ e. gdy.
dro.ga,. nie. b´.dàc. naj.krót.szà,. by.∏a.
dla. ubez.pie.czo.ne.go,. ze. wzgl´.dów.
ko.mu.ni.ka.cyj.nych,.naj.do.god.niej.sza.
Za.dro.g´.do.lub.z.pra.cy.uwa.̋ a.si´,.
oprócz.dro.gi. z.do.mu.do.pra.cy. lub.
z.pra.cy.do.do.mu,.rów.nie˝.do.miej-
sca.lub.z.miej.sca:
•..in.ne.go. za.trud.nie.nia. lub. dzia.∏al-
no.Êci.ob.j´.tej.ubez.pie.cze.niem,

•..zwy.k∏e.go. wy.ko.ny.wa.nia. funk.cji.
lub.za.daƒ.za.wo.do.wych.al.bo.spo-
∏ecz.nych,

•.zwy.k∏e.go.spo.̋ y.wa.nia.po.si∏.ków,
•.od.by.wa.nia.na.uki.lub.stu.diów.
Ty.mi.sa.my.mi.ujed.no.li.co.ny.mi.za.sa-
da.mi.za.rob.ko.wa.nia.ob.j´.te.sà.oso.by.
po.bie.ra.jà.ce.do.tych.czas.ren.ty.z.ty.tu-
∏u.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy,.ren.ty.szko-
le.nio.we.oraz.ro.dzin.ne,.przy.zna.wa-
ne. na. pod.sta.wie. prze.pi.sów. do.ty-
czà.cych:
•.twór.ców,
•..osób. pra.cu.jà.cych. na. umo.wach.
zle.co.nych.i.agen.cyj.nych,

•..cz∏on.ków. rol.ni.czych. spó∏.dziel.ni.
pro.duk.cyj.nych.i.spó∏.dziel.ni.kó.∏ek.
rol.ni.czych,

•..osób. pro.wa.dzà.cych. dzia.∏al.noÊç.
go.spo.dar.czà.

Od.dziel.ne.usta.wy,.któ.re. re.gu.lo.wa-
∏y.kwe.stie.ren.to.we.tych.grup.za.wo-
do.wych,.zo.sta∏y.uchy.lo.ne,.a.wy.p∏a-
ca.ne. do.tych.czas. ren.ty. sta.∏y. si´.
Êwiad.cze.nia.mi.opar.ty.mi.na.prze.pi-
sach.usta.wy.wy.pad.ko.wej.

Wyst´powanieobuÊwiadczeƒjed
noczeÊnie

Ja.ko. ren.ci.sta. wy.pad.ko.wy,. eme.ryt,.
masz. pra.wo. do. wy.p∏a.ty. pó∏.to.ra.
Êwiad.cze.nia. (ca.∏a. eme.ry.tu.ra. i. pó∏.
ren.ty.lub.od.wrot.nie),.tyl.ko.je.Êli.nie.
za.ra.biasz. ani. z∏o.tów.ki.. Na.to.miast.
je.Êli.uzy.sku.jesz.do.dat.ko.we.do.cho.dy.
z.pra.cy,.choç.by.mi.ni.mal.ne,.b´.dziesz.
mia∏.pra.wo.tyl.ko.do.jed.ne.go.Êwiad-
cze.nia:.al.bo.ren.ty,.al.bo.eme.ry.tu.ry.

Przyk∏ad:
Je.Êli. znaj.dziesz. pra.c´. np.. tyl.ko.
na.dwa.mie.sià.ce,.to.na.ten.czas.stra-
cisz. pra.wo. do. jed.ne.go. z. two.ich.
Êwiad.czeƒ..A.mo.̋ esz.na.wet.stra.ciç.
pra.wo.tak.̋ e.do.dru.gie.go.ze.Êwiad-
czeƒ,. je.Êli. twój.za.ro.bek.prze.kro.czy.
130%.prze.ci´t.ne.go.wy.na.gro.dze.nia.
I. nic. tu. nie. po.mo.̋ e. roz.k∏a.da.nie.
ta.kie.go.za.rob.ku.na.ca.∏y.rok.(w.ZUS.
ist.nie.je. mo˝.li.woÊç. rocz.ne.go. roz.li-
cze.nia),.bo.na.ca.∏y.rok.trze.ba.zre.zy-
gno.waç.z.po.∏o.wy.jed.ne.go.ze.Êwiad-
czeƒ.
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Uwa ga:
Wy.pa.dek. w. dro.dze. do. pra.cy. lub.
z.pra.cy.to.na.g∏e.zda.rze.nie.wy.wo.∏a-
ne. przy.czy.nà. ze.wn´trz.nà,. któ.re.
na.stà.pi.∏o.w.dro.dze. do. lub. z.miej-
sca. za.trud.nie.nia,. je.̋ e.li. ta. dro.ga.
by.∏a.naj.krót.sza.i.nie.prze.rwa.na.

Oso.by,.któ.re.zo.sta.nà.w∏à.czo.ne.do.usta-
wy.wy.pad.ko.wej.–.te,.któ.re.swo.je.ren-
ty. otrzy.ma.∏y. na. pod.sta.wie. in.nych.
ustaw,. b´.dà. mo.g∏y. prze.li.czyç. swo.je.
Êwiad.cze.nia.bez.ogra.ni.cze.nia.pod.sta-
wy.wy.mia.ru.wy.no.szà.ce.go.250%.prze-
ci´t.ne.go. wy.na.gro.dze.nia.. Oczy.wi.Êcie.
do.ty.czy.to.tych,.któ.rzy.osià.ga.li.wy.so-
kie.wy.na.gro.dze.nia,.a.wi´c.za.do.wo.lo-
nych.b´.dzie.nie.wie.lu.
Do. Êwiad.czeƒ. z. ty.tu.∏u.wy.pad.ków.
na.le.̋ à.tak.̋ e:
•..ren.ta. szko.le.nio.wa:. dla. ubez.pie-
czo.ne.go,. w. sto.sun.ku. do. któ.re.go.
orze.czo.no. ce.lo.woÊç. prze.kwa.li.fi-
ko.wa.nia. za.wo.do.we.go. ze. wzgl´-
du. na. nie.zdol.noÊç. do. pra.cy.
w. do.tych.cza.so.wym. za.wo.dzie,.
spo.wo.do.wa.nà. wy.pad.kiem. przy.
pra.cy.lub.cho.ro.bà.za.wo.do.wà,

•..ren.ta. ro.dzin.na:. dla. cz∏on.ków.
ro.dzi.ny.zmar.∏e.go.ubez.pie.czo.ne.go.
lub.ren.ci.sty,.upraw.nio.ne.go.do.ren-
ty. z. ty.tu.∏u. wy.pad.ku. przy. pra.cy.
lub.cho.ro.by.za.wo.do.wej,
•..do.da.tek. do. ren.ty. ro.dzin.nej:. dla.
sie.ro.ty.zu.pe∏.nej,

•..do.da.tek.pie.l´.gna.cyj.ny,
•..po.kry.cie. kosz.tów. le.cze.nia:.
z. za.kre.su. sto.ma.to.lo.gii. i. szcze-
pieƒ.ochron.nych.oraz.za.opa.trze-
nia.w.przed.mio.ty.or.to.pe.dycz.ne,.
w.za.kre.sie.okre.Êlo.nym.usta.wà.

C. Renta z tytu∏u niezdolnoÊci
dopracy,którapowsta∏awwyniku
wypadków lub chorób zawodo
wych w szczególnych okoliczno
Êciach (ewentualnie renta rodzin
naztegotytu∏u)

Za. wy.pa.dek. uza.sad.nia.jà.cy. przy-
zna.nie.Êwiad.czeƒ.uwa.̋ a.si´.na.g∏e.
zda.rze.nie. wy.wo.∏a.ne. przy.czy.nà.
ze.wn´trz.nà,. po.wo.du.jà.ce. uraz. lub.
Êmierç,.któ.re.na.stà.pi.∏y.pod.czas:
•..ra.to.wa.nia. in.nych. osób. od. gro.̋ à-
ce.go.ich.˝y.ciu.nie.bez.pie.czeƒ.stwa,
•..chro.nie.nia. w∏a.sno.Êci. pu.blicz.nej.
przed.gro.̋ à.cà.jej.szko.dà,

•..udzie.la.nia. po.mo.cy. przed.sta.wi-
cie.lo.wi.or.ga.nu.paƒ.stwo.we.go.lub.
sa.mo.rzà.do.we.go.w.czyn.no.Êciach.
urz´.do.wych,

•..Êci.ga.nia.lub.uj´.cia.osób.po.dej.rza-
nych.o.po.pe∏.nie.nie.prze.st´p.stwa,

•..wy.ko.ny.wa.nia. funk.cji. rad.ne.go,.
so∏.ty.sa,.∏aw.ni.ka,

•..za.j´ç.dy.dak.tycz.nych,.wy.cho.waw-
czych. lub. opie.kuƒ.czych,. re.ali.zo-
wa.nych. przez. szko.∏y;. za.j´ç.
w. szko.le. lub. za.j´ç. na. stu.diach.
dok.to.ranc.kich.al.bo.te˝.w.trak.cie.
od.by.wa.nia.prak.tyk.stu.denckich,

•..pra.cy.w.OHP.na.in.nej.pod.sta.wie.
ni˝.umo.wa.o.pra.c´,

•..pra.cy. w. ra.mach. te.ra.pii. za.j´.cio-
wej. w. jed.nost.kach. or.ga.ni.za.cyj-
nych. po.mo.cy. spo.∏ecz.nej. oraz.
pu.blicz.nych.ZOZ,

•..wy.ko.ny.wa.nia. bez.po.Êred.niej.
ochro.ny. przed. kl´.ska.mi. ˝y.wio.∏o-
wy.mi,
•..spra.wo.wa.nia. funk.cji. cz∏on.ka.
ko.mi.sji.(wy.bo.ry.lub.re.fe.ren.dum).
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IVRentyrodzinne

Ren.ta.ro.dzin.na.to.Êwiad.cze.nie,.któ-
rego. nie. po.bie.ra. si´. „na. sie.bie”..
Po.bie.ra.si´.je.za.wsze.„na.zmar.∏e.go”.
a. Êci.Êlej,. po.bie.ra.jà. to. Êwiad.cze.nie.
cz∏on.ko.wie.ro.dzi.ny.oso.by.zmar.∏ej..

Ren.ta. ro.dzin.na. przy.s∏u.gu.je. cz∏on-
kom. ro.dzi.ny. oso.by,. któ.ra. w. chwi.li.
Êmier.ci.mia.∏a.usta.lo.ne.pra.wo.do.eme-
ry.tu.ry.lub.ren.ty.z.ty.tu.∏u.nie.zdol.no.Êci.
do. pra.cy. lub. spe∏.nia.∏a. wa.run.ki.
po.trzeb.ne.do.uzy.ska.nia.tych.Êwiad-
czeƒ.. Ren.ta. ro.dzin.na. jest. nie.ja.ko.
kon.ty.nu.acjà.wy.p∏a.ca.nia.Êwiad.cze.nia.
po.Êmier.ci.ubez.pie.czo.ne.go..Nie.mo˝-
na.kon.ty.nu.owaç.cze.goÊ,.co.nie.by.∏o.
za.cz´.te..Je.̋ e.li.nasz.bli.ski.przed.Êmier-
cià. nie. pra.co.wa∏,. nie. do.sta.wa∏. ani.
ren.ty,. ani. eme.ry.tu.ry. a. spe∏.nia∏.
wa.run.ki. do. ich. otrzy.my.wa.nia. lub.
by∏. w. trak.cie. sta.ra.nia. si´. o. jed.no.
z.tych.Êwiad.czeƒ,.mo.̋ esz.na.tej.pod-
sta.wie.ubie.gaç.si´.o.ren.t´.ro.dzin.nà..
Ren.ta. ro.dzin.na. przy.s∏u.gu.je. cz∏on-
kom.ro.dzi.ny,.tak.̋ e.je.Êli.zmar.∏y.po.bie-
ra∏. za.si.∏ek. przed.eme.ry.tal.ny. lub.
Êwiad.cze.nie.przed.eme.ry.tal.ne..Przyj-
mu.je.si´,.˝e.oso.ba.zmar.∏a.by.∏a.ca∏.ko-
wi.cie.nie.zdol.na.do.pra.cy.
Do. ren.ty. ro.dzin.nej.upraw.nio.ne. sà.
dzie.ci:
•..w∏a.sne,.dzie.ci.dru.gie.go.ma∏.̋ on-
ka.oraz.dzie.ci.przy.spo.so.bio.ne

•..przy.j´.te.na.wy.cho.wa.nie.i.utrzy-
ma.nie.przed.osià.gni´.ciem.pe∏.no-
let.no.Êci. wnu.ki,. ro.dzeƒ.stwo.
i. in.ne. dzie.ci,. w. tym. rów.nie˝.
w.ro.dzi.nie.za.st´p.czej

oraz
•.ma∏.̋ o.nek.(wdo.wa,.wdo.wiec)
•..ro.dzi.ce. (rów.nie˝. oj.czym,. ma.co-
cha.lub.oso.by.przy.spo.sa.bia.jà.ce).

Dzie.ci.w∏a.sne,.dzie.ci.dru.gie.go.ma∏-
˝on.ka. oraz. dzie.ci. przy.spo.so.bio.ne.
ma.jà.pra.wo.do.ren.ty.ro.dzin.nej:
1..do.ukoƒ.cze.nia.16.lat
2...do. ukoƒ.cze.nia. na.uki. w. szko.le,.
je.̋ e.li.prze.kro.czy.∏y.16..rok.˝y.cia,.
nie.d∏u.̋ ej.jed.nak.ni˝.do.osià.gni´-
cia.25.lat..Je.̋ e.li.dziec.ko.osià.gn´.∏o.
25. lat,. b´.dàc. na. ostat.nim. ro.ku.
stu.diów.w.szko.le.wy˝.szej,.pra.wo.
do.ren.ty.prze.d∏u.̋ a.si´.do.za.koƒ-
cze.nia.te.go.ro.ku.stu.diów

3...bez.wzgl´.du.na.wiek,.je.̋ e.li.sta.∏y.
si´.ca∏.ko.wi.cie.nie.zdol.ne.do.pra-
cy. przed. 16.. ro.kiem. ˝y.cia. lub.
w.cza.sie.na.uki.w.szko.le.do.ukoƒ-
cze.nia.25..ro.ku.˝y.cia..

Przy.j´.te.na.wy.cho.wa.nie.i.utrzy.ma-
nie.wnu.ki,.ro.dzeƒ.stwo.i.in.ne.dzie.ci.
ma.jà. pra.wo. do. ren.ty. ro.dzin.nej,.
o. ile. spe∏.nia.jà.wa.run.ki,. o. któ.rych.
mo.wa.w.pkt.1,.2,.3,.a.po.nad.to:
•..zo.sta.∏y. przy.j´.te.na.wy.cho.wa.nie.
i.utrzy.ma.nie.co.naj.mniej.na.rok.
przed.Êmier.cià.eme.ry.ta.lub.ren.ci-
sty,.chy.ba.˝e.Êmierç.by.∏a.na.st´p-
stwem.wy.pad.ku.przy.pra.cy

•..nie.ma.jà.pra.wa.do.ren.ty.po.zmar-
∏ych.ro.dzi.cach,.a.gdy.ro.dzi.ce.̋ y.jà,.
to. nie.mo.gà. za.pew.niç. im. utrzy-
ma.nia,. zmar.∏y. eme.ryt. (ren.ci.sta).
lub.je.go.ma∏.̋ o.nek.by∏.ich.opie.ku-
nem.usta.no.wio.nym.przez.sàd.
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A. Wdo.wa. ma. pra.wo. do. ren.ty.
ro.dzin.nej.gdy:
1...w. chwi.li. Êmier.ci.m´.̋ a. osià.gn´-.
.∏a. 50. lat. lub. by.∏a. nie.zdol.na. do.
pra.cy

2...wy.cho.wu.je. co. naj.mniej. jed.no.
z. dzie.ci,. wnu.ków. lub. ro.dzeƒ-
stwa. upraw.nio.ne.go. do. ren.ty.
ro.dzin.nej. po. zmar.∏ym. m´.̋ u,.
któ.re.nie.ukoƒ.czy.∏o.16.lat,.a.je.̋ e-
li.kszta∏.ci.si´.ono.w.szko.le.–.18.
lat,. lub. je.̋ e.li. spra.wu.je. pie.cz´.
na.dziec.kiem.ca∏.ko.wi.cie.nie.zdol-
nym. do. pra.cy,. upraw.nio.nym.
do.ren.ty.ro.dzin.nej.

B. Pra.wo.do.ren.ty. ro.dzin.nej.na.by-
wa.rów.nie˝.wdo.wa,.któ.ra.osià.gn´-
∏a.wiek.50.lat.lub.sta.∏a.si´.nie.zdol-
na. do. pra.cy. po. Êmier.ci. m´.̋ a,. nie.
póê.niej. jed.nak. ni˝. w. cià.gu. 5. lat.
od.je.go.Êmier.ci.lub.od.za.prze.sta.nia.
wy.cho.wy.wa.nia.osób.z.pkt.2.
C..Ma∏.̋ on.ka.roz.wie.dzio.na.lub.wdo-
wa,. któ.ra. w. chwi.li. Êmier.ci. m´.̋ a.
nie. po.zo.sta.wa.∏a. z. nim.we.wspól-
no.cie. ma∏.̋ eƒ.skiej,. ma. pra.wo.
do. ren.ty. ro.dzin.nej,. o. ile. spe∏.nia.
wa.run.ki.A.i.B.i.oprócz.te.go.w.dniu.
Êmier.ci. m´.̋ a. mia.∏a. pra.wo. do. ali-
men.tów. z. je.go. stro.ny. (wy.rok. lub.

ugo.da.sà.do.wa).
D..Wdo.wa,.któ.ra.nie.spe∏.nia.wa.run-
ków.za.war.tych.w.pkt..A.i.B.i.nie.ma.
êró.de∏. utrzy.ma.nia,. ma. pra.wo.
do.okre.so.wej.ren.ty.ro.dzin.nej:
•. przez. okres. 1. ro.ku. od. Êmier.ci.
m´.̋ a
•..przez.okres.uczest.nic.twa.w.zor-
ga.ni.zo.wa.nym.szko.le.niu.za.wo.do-
wym,.ma.jà.cym.na.ce.lu.uzy.ska.nie.
kwa.li.fi.ka.cji. do. wy.ko.ny.wa.nia.
pra.cy.za.rob.ko.wej,.nie.d∏u.̋ ej.ni˝.
przez.2.la.ta.od.Êmier.ci.m´.̋ a.

Uwa ga:
Wdo.wiec. ma. pra.wo. do. ren.ty.
ro.dzin.nej.na.tych.sa.mych.za.sa.dach.
co.wdo.wa.

Ja.ko. ro.dzic. masz. pra.wo. do. ren.ty.
ro.dzin.nej,.je.̋ e.li:
•..ubez.pie.czo.ny. bez.po.Êred.nio.
przed. Êmier.cià. przy.czy.nia∏. si´.
do.two.je.go.utrzy.ma.nia

•..spe∏.niasz. wa.run.ki. A. i. B,. czy.li.
ta.kie. jak. dla. wdo.wy/wdow.ca.
(do.ty.czà.ce. wie.ku,. nie.zdol.no.Êci.
do. pra.cy. lub. wy.cho.wy.wa.nia.
ma.∏o.let.nich.osób).

Ren.ta.ro.dzin.na.wy.no.si:
1..dla.jed.nej.oso.by.upraw.nio.nej
–..85%. Êwiad.cze.nia,. któ.re. przy.s∏u-
gi.wa.∏o.by. zmar.∏e.mu. (ren.ty. lub.
eme.ry.tu.ry)
2..dla.dwóch.osób.upraw.nio.nych
–..90%. Êwiad.cze.nia,. któ.re. przy.s∏u-
gi.wa.∏o.by.zmar.∏e.mu
3..dla.trzech.lub.wi´.cej.osób.upraw-
nio.nych
–..95%.Êwiad.cze.nia,.któ.re.otrzy.my-
wa∏.by.zmar.∏y..Wszyst.kim.upraw-
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nio.nym. cz∏on.kom. ro.dzi.ny. przy-
s∏u.gu.je.jed.na.∏àcz.na.ren.ta.ro.dzin-
na.. Ren.ta. ro.dzin.na. pod.le.ga.
po.dzia.∏o.wi.na.rów.ne.cz´.Êci.mi´-
dzy. upraw.nio.nych.. Otrzy.mu.jà-
cych. ren.t´. ro.dzin.nà. obo.wià.zu.jà.
ogra.ni.cze.nia. w. uzy.ski.wa.niu.

do.dat.ko.wych. do.cho.dów. (ta.kich.
sa.mych.jak.dla.po.bie.ra.jà.cych.ren-
ty.z.ty.tu.∏u.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy).
–. czy.taj. ni.̋ ej.. Ogra.ni.cze.nia. te.
do.ty.czà. od.dziel.nie. ka˝.de.go.
po.bie.ra.jà.ce.go.„swo.jà”.cz´Êç.ren-
ty.ro.dzin.nej..

VRentaszkolnairentasocjalna

a)Rentauczniowska(szkolna)
Przy.zna.wa.no. jà. na. pod.sta.wie.
po.przed.niej. usta.wy. eme.ry.tal.no.-
ren.to.wej..Pra.wo.do. te.go.Êwiad.cze-
nia.za.cho.wu.jà.ci,.któ.rych.stan.zdro-
wia.nie.uleg∏.po.pra.wie..Oso.by,.któ-
rym. na. pod.sta.wie. sta.rej. usta.wy.
eme.ry.tal.nej. przy.zna.no. tzw.. ren.t´.
uczniow.skà,.za.cho.wa.∏y.do.niej.pra-
wo. po. 1. stycz.nia. 1999. r.,. czy.li.
po. zmia.nie. sy.te.mu. ubez.pie.czeƒ.
spo.∏ecz.nych,.je.Êli.na.dal.sà.ca∏.ko.wi-
cie. nie.zdol.ne. do. pra.cy.. Tra.cà. jà.
w.ra.zie.zmia.ny.orze.cze.nia.z.„ca∏.ko-
wi.tej.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy”.na.„cz´-
Êcio.wà.nie.zdol.noÊç.do.pra.cy”.
Oce.na. zdol.no.Êci. lub. nie.zdol.no.Êci.
do.pra.cy.za.le.̋ y.od. le.ka.rza.orzecz-
ni.ka. ZUS,. a. na.st´.pu.je. w. wy.ni.ku.
ba.da.nia.le.kar.skie.go.prze.pro.wa.dzo-
ne.go.na.wnio.sek.lub.z.urz´.du,.czy-
li. orze.cze.nie. mo.̋ e. ulec. zmia.nie.
pod.czas. wy.zna.czo.ne.go. ba.da.nia.
kon.tro.l.ne.go.. Te.mu. ba.da.niu. pod.le-
ga.jà.ci,.któ.rym.wy.da.no.orze.cze.nie.
na.czas.okre.Êlo.ny.
Ci,. któ.rzy. otrzy.ma.li. orze.cze.nie.
na. czas. nie.okre.Êlo.ny. (na. sta.∏e),.
przed. wej.Êciem. w. ˝y.cie. no.wej.

usta.wy.eme.ry.tal.no.-ren.to.wej,. czy.li.
przed.1.stycz.nia.1999.r.,.mo.gà.bez.
prze.szkód. po.bie.raç. tzw.. ren.t´.
uczniow.skà.. Rów.nie˝. ci,. któ.rzy.
po.tym.ter.mi.nie.otrzy.ma.li.orze.cze-
nie. o. ca∏.ko.wi.tej. nie.zdol.no.Êci.
do. pra.cy. i. de.cy.zj´. o. przy.zna.niu.
ren.ty.na.sta.∏e,.b´.dà.jà.otrzy.my.waç.
bez.pro.ble.mów..Po.bie.ra.jà.cych.ren-
ty. szkol.ne. obo.wià.zu.jà. te. sa.me.
ogra.ni.cze.nia.w.uzy.ski.wa.niu.do.dat-
ko.wych. do.cho.dów. jak. otrzy.mu.jà-
cych. ren.ty. z. ty.tu.∏u. nie.zdol.no.Êci.
do.pra.cy.–.o.tym.czy.taj.ni.̋ ej.

b)Rentasocjalna
Ren.ta. so.cjal.na. jest. Êwiad.cze.niem.
al.ter.na.tyw.nym. dla. osób,. któ.re.
nie. na.by.∏y. upraw.nieƒ. do. ren.ty.
z. ty.tu.∏u. nie.zdol.no.Êci. do. pra.cy,..
sà. oso.ba.mi. nie.pe∏.no.spraw.ny.mi..
„od. dzie.ciƒ.stwa”,. a. per.spek.ty.wy.
za.trud.nie.nia. (ze. wzgl´.du. na. nie-
zdol.noÊç.do.pra.cy).sà.nie.ko.rzyst.ne.
Ren.ta. so.cjal.na. przy.s∏u.gu.je. ci. ja.ko.
oso.bie.pe∏.no.let.niej. ca∏.ko.wi.cie.nie-
zdol.nej. do. pra.cy. z. po.wo.du. na.ru-
sze.nia.spraw.no.Êci.or.ga.ni.zmu,.któ-
re.po.wsta.∏o:
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•..przed. ukoƒ.cze.niem. 18.. ro.ku.
˝y.cia

•..w.trak.cie.na.uki.w.szko.le.lub.stu-
diów

•..w.trak.cie.stu.diów.dok.to.ranc.kich.
lub.aspi.ran.tu.ry.na.uko.wej.

Usta.le.nia. ca∏.ko.wi.tej. nie.zdol.no.Êci.
do.pra.cy.do.ko.nu.je.le.karz.orzecz.nik.
ZUS..Ren.ta.so.cjal.na.mo.̋ e.byç.sta.∏a.
lub.okre.so.wa..Ren.ta.so.cjal.na.wy.no-
si. 84%. naj.ni˝.szej. ren.ty. z. ty.tu.∏u.
ca∏.ko.wi.tej.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy.–.
od.1.mar.ca.2009.r..wy.so.koÊç.ren.ty.
so.cjal.nej.wy.no.si.567,08.z∏.
Ren.ta.so.cjal.na.nie.przy.s∏u.gu.je,.je.Êli.
je.steÊ:
•..upraw.nio.ny.do.eme.ry.tu.ry,.ren.ty,.
Êwiad.cze.nia. przed.eme.ry.tal.ne.go.
lub.za.si∏.ku.przed.eme.ry.tal.ne.go

•..w∏a.Êci.cie.lem.lub.po.sia.da.czem.nie-
ru.cho.mo.Êci.rol.nej.po.wy.̋ ej.5.ha.

Ren.ta.nie.przy.s∏u.gu.je.tak.̋ e.za.okres.
tym.cza.so.we.go. aresz.to.wa.nia. lub.
od.by.wa.nia. ka.ry. po.zba.wie.nia. wol-
no.Êci.(je.̋ e.li.aresz.to.wa.ny.lub.ska.za-
ny.sa.mot.nie.go.spo.da.ru.je.i.jest.w∏a-
Êci.cie.lem.lo.ka.lu.miesz.kal.ne.go,.mo.̋ e.
otrzy.my.waç.50%.ren.ty,.aby.do.ko.ny-
waç.op∏at.za.czynsz).

Pa mi´ taj
Ren.ta. so.cjal.na. nie. przy.s∏u.gu.je. ci,.
je.̋ e.li. kwo.ta. ren.ty. ro.dzin.nej. prze-
kra.cza.200%.kwo.ty.naj.ni˝.szej.ren.ty.
z. ty.tu.∏u. nie.zdol.no.Êci. do. pra.cy..
Po.nie.wa˝. naj.ni˝.sza. ren.ta. z. ty.tu.∏u.
nie.zdol.no.Êci. do. pra.cy. wy.no.si.
675,10.z∏.(od.1.mar.ca.2009.r.),.owe.
200%. to. 1350,20. z∏.. Te. kwo.ty. si´.
zmie.nia.jà,. ak.tu.al.nych. szu.kaj. na.
stro.nie.www.zus.pl.

Ren.ta. so.cjal.na. mo.̋ e. zo.staç. przy-
zna.na.na.sta.∏e.lub.na.czas.okre.Êlo.ny..
Ren.t´. so.cjal.nà.przy.zna.je. i.wy.p∏a.ca.
ZUS..Usta.le.nia.ca∏.ko.wi.tej.nie.zdol.no-
Êci.do.pra.cy.do.ko.nu.je.le.karz.orzecz-
nik. ZUS. w. ta.ki. sam. spo.sób. jak.
w.przy.pad.ku.ren.ty.z.ty.tu.∏u.nie.zdol-
no.Êci. do.pra.cy.. Kwo.ta. ren.ty. so.cjal-
nej.jest. opo.dat.ko.wa.na,.ozna.cza.to,.
˝e.oso.by.jà.po.bie.ra.jà.ce.mo.gà.ko.rzy-
staç.z.od.li.czeƒ.po.dat.ko.wych.
Je.̋ e.li. po.bie.rasz. jed.no.cze.Ênie. ren.t´.
ro.dzin.nà.i.ren.t´.so.cjal.nà,.kwo.ta.ren-
ty.so.cjal.nej.ule.ga.ta.kie.mu.ob.ni.̋ e.niu,.
aby.∏àcz.na.kwo.ta.obu.Êwiad.czeƒ.nie.
prze.kra.cza.∏a.200%.(1350,20.z∏).kwo-
ty.naj.ni˝.szej.ren.ty.z.ty.tu.∏u.ca∏.ko.wi-
tej. nie.zdol.no.Êci. do. pra.cy.. Kwo.ta.
ob.ni.̋ o.nej. ren.ty. so.cjal.nej. nie. mo.̋ e.
byç.ni˝.sza.ni˝.10%.(67,51.z∏).kwo.ty.
naj.ni˝.szej. ren.ty. z. ty.tu.∏u. ca∏.ko.wi.tej.
nie.zdol.no.Êci. do. pra.cy.. Je.Êli. by.∏a.by.
ni˝.sza,.nie.b´.dzie.wy.p∏a.ca.na..
W.ra.zie.Êmier.ci.oso.by.po.bie.ra.jà.cej.
ren.t´. so.cjal.nà. przy.s∏u.gu.je. za.si.∏ek.
po.grze.bo.wy.
Je.̋ e.li. b´.dàc. ren.ci.stà. so.cjal.nym,.
pra.cu.jesz. (pa.mi´.taj. o. li.mi.tach.
w. „do.ra.bia.niu”. –. wi´.cej. na. ten.
te.mat.w.roz.dzia.le.o.mo˝.li.wo.Êciach.
uzy.ski.wa.nia. do.dat.ko.wych. do.cho-
dów. przez. ren.ci.stów. i. eme.ry.tów).
na.wet.przez.kil.ka.na.Êcie.lat,.to.je.Êli.
nie.uzy.skasz.pra.wa.do.ren.ty.z.ty.tu-
∏u.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy.–.wró.cisz.
do.po.bie.ra.nia.ren.ty.so.cjal.nej,.któ.ra.
nie.jest.wy.so.ka,.znaj.dziesz.si´.wi´c.
w∏a.Êci.wie. w. punk.cie. wyj.Êcia,.
a.twój.sta˝.pra.cy.i.wy.so.koÊç.pen.sji.
b´.dzie.bez.zna.cze.nia..Te.sa.me.re.gu-
∏y. do.ty.czà. ren.ci.stów. szkol.nych..
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Aby. uzy.skaç. ren.t´. uza.le˝.nio.nà.
od.sta.̋ u.pra.cy. i.za.rob.ków,.mu.sisz.
ubie.gaç.si´.o.ren.t´.z.ty.tu.∏u.nie.zdol-
no.Êci.do.pra.cy..Wa.run.ki.uzy.ska.nia.
ren.ty.z.ty.tu.∏u.nie.zdol.no.Êci.do.pra-

cy.–.czy.taj.wy.̋ ej..W.prak.ty.ce.oso-
bom.po.sia.da.jà.cym.pra.wo.do.ren.ty.
so.cjal.nej. lub. szkol.nej. ZUS. cz´.sto.
od.ma.wia. pra.wa. do. ren.ty. z. ty.tu.∏u.
nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy..

22  Wszystko, co powinieneÊ wiedzieç o rentach i emeryturach

Eme ry tu ry dla osób uro dzo nych 
przed  1 stycz nia 1949 r.
Je.̋ e.li.uro.dzi.∏eÊ.si´.do.koƒ.ca.1948.r..
–. na.le.̋ ysz. do. sta.re.go. sys.te.mu..
Âwiad.cze.nie.do.sta.niesz.tyl.ko.z.ZUS..
Mo.̋ esz. przejÊç. na. eme.ry.tu.r´. po.
ukoƒ.cze.niu.60. lat. (ko.bie.ta). i. 65. lat.
(m´˝.czy.zna).oraz.po.udo.wod.nie.niu.
okre.sów.sk∏ad.ko.wych. i.nie.sk∏ad.ko-
wych,.wy.no.szà.cych.co.naj.mniej.20.
lat.(ko.bie.ty).i.25.lat.(m´˝.czyê.ni)..

Je.̋ e.li. z.wy.li.czeƒ.wyj.dzie. ci. eme.ry-
tu.ra. po.ni.̋ ej. naj.ni˝.sze.go. Êwiad.cze-
nia. (od. 1. mar.ca. 2009. r.. naj.ni˝.sza.
eme.ry.tu.ra.–.675.z∏),.to.ZUS.pod.wy˝-
szy.eme.ry.tu.r´.do.te.go.po.zio.mu.

Uwa ga!.Mo˝.li.we.dla.tej.gru.py.wie-
ko.wej. jest. przej.Êcie. na. eme.ry.tu.r´.
przy. po.sia.da.niu. krót.szych. o. 5. lat.
okre.sów.sk∏ad.ko.wych.i.nie.sk∏ad.ko-
wych,.czy.li.15.lat.(ko.bie.ty).i.20.lat.
(m´˝.czyê.ni).. I. nie. jest. wy.ma.ga.ne.
osià.gni´.cie. wie.ku. eme.ry.tal.ne.go.
w.okre.sie.za.trud.nie.nia.lub.rów.no-
rz´d.nym,. jed.nak. ta.ka. eme.ry.tu.ra.
mo.̋ e.byç.ni˝.sza.od.naj.ni˝.szej.eme-
ry.tu.ry. (nie. ma. gwa.ran.cji. jej. pod-
nie.sie.nia. do. te.go. po.zio.mu).. Wi´c.

nie.ste.ty,.je.Êli.z.wy.li.czeƒ.wyj.dzie.ci.
eme.ry.tu.ra. ni˝.sza. od. naj.ni˝.szej.
eme.ry.tu.ry,.np..500.z∏,.to.ta.kà.otrzy-
masz..W.tym.przy.pad.ku.za.przy.wi-
lej. krót.sze.go. sta.̋ u. pra.cy. „za.p∏a-
cisz”.ni˝.szà.eme.ry.tu.rà..

Oso.by. uro.dzo.ne. przed. 1. stycz.nia.
1949. r.. za.cho.wu.jà. upraw.nie.nia.
do. wcze.Êniej.szej. eme.ry.tu.ry,. tj..
przy.zna.wa.nej. przed. osià.gni´.ciem..
pod.sta.wo.we.go.wie.ku. eme.ry.tal.ne-
go.. Dla. tych. osób. nie. ist.nie.je.
˝ad.na. da.ta. gra.nicz.na,. do. któ.rej.
po.win.ni. .spe∏.niç. .wa.run.ki.upraw-
nia.jà.ce. do.wcze.Êniej.szej. eme.ry.tu-
ry.. Szcze.gó.∏y. do.ty.czà.ce.wcze.Êniej-
szych.eme.ry.tur.znaj.dziesz.po.ni.̋ ej.

Na.by.cie. pra.wa. do. wcze.Êniej.szej.
eme.ry.tu.ry. by.∏o. mo˝.li.we. tyl.ko.
do. koƒ.ca. 2008. ro.ku.. Od. 1. stycz.nia.
2009.r..za.stà.pi.∏y. je.mniej.ko.rzyst.ne.
po.mo.stów.ki.. PrzejÊç. na. eme.ry.tu.r´.
w.wie.ku.ni˝.szym.od.obo.wià.zu.jà.ce-
go.mo.̋ esz.na.pod.sta.wie.od.r´b.nych.
prze.pi.sów,. mi´.dzy. in.ny.mi. b´.dàc.
in.wa.li.dà.wo.jen.nym.lub.woj.sko.wym,.
na.uczy.cie.lem.aka.de.mic.kim,.pra.cow-
ni.kiem. za.trud.nio.nym. w. szcze.gól-
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nych. wa.run.kach. lub. cha.rak.te.rze,.
gór.ni.kiem,.ko.le.ja.rzem,.a. tak.̋ e. je.Êli.
opie.ku.jesz.si´.dzieç.mi.wy.ma.ga.jà.cy-
mi. sta.∏ej. opie.ki. (o. ile. spe∏.ni.∏eÊ.
wa.run.ki. do. na.by.cia. te.go. pra.wa.
przed.koƒ.cem.1998.r.),.na.wet.je.̋ e.li.
wnio.sek.zg∏o.sisz.po.tej.da.cie.

Eme ry tu ry dla osób uro dzo nych 
w la tach 1949-1968
Je.̋ e.li.uro.dzi.∏eÊ.si´.w.tym.prze.dzia-
le.cza.so.wym,.to.na.le.̋ ysz.do.no.we-
go. sys.te.mu..Mu.sia.∏eÊ.wy.braç,. czy.
sk∏ad.k´. eme.ry.tal.nà.w. ca.∏o.Êci. ulo-
ko.waç. w. in.dy.wi.du.al.nym. kon.cie.
w. ZUS. (I. fi.lar),. czy. za.pi.saç. si´.
do. jed.ne.go. z. otwar.tych. fun.du.szy.
eme.ry.tal.nych.(OFE..–.II.fi.lar).

Je.̋ e.li. prze.pra.cu.jesz. 20. lat. (ko.bie-
ta).lub.25.lat.(m´˝.czy.zna),.mo.̋ esz.
li.czyç.przy.naj.mniej.na.mi.ni.mal.nà.
eme.ry.tu.r´. (obec.nie. wy.no.si. ona.
675,10. z∏),. choç.by. z. wy.li.czeƒ.
wy.cho.dzi.∏o. mniej.. Je.̋ e.li. jed.nak.
nie. wy.pra.cu.jesz. te.go. mi.ni.mal.ne-
go. sta.̋ u. pra.cy,. to. do.sta.niesz.
do.k∏ad.nie. ty.le,. ile.wy.ni.ka. z.wy.li-
czeƒ,.na.wet.je.Êli.b´.dzie.to.tyl.ko….
15.z∏..Aby.szok.nie.by∏.zbyt.du.̋ y,.
przez.5.naj.bli˝.szych.lat.eme.ry.tu.ry.
b´.dà.wy.li.cza.ne. cz´.Êcio.wo.na. sta-
rych. za.sa.dach,. a. cz´.Êcio.wo.
na.no.wych,.z.tym,.˝e.udzia∏.no.we-
go. sys.te.mu. w. cià.gu. tych. 5. lat.
b´.dzie. si´. po.wi´k.sza∏. (w. 2009. r..
20%. eme.ry.tu.ry. zo.sta.nie. wy.li.czo-
ne. po. sta.re.mu,. a. 80%. po. no.we-
mu),.by.ju˝.w.2014.r..100%.eme.ry-
tu.ry. by.∏o. wy.li.cza.ne. we.d∏ug.
no.wych.za.sad..

– Wcze Êniej sze eme ry tu ry
Cz´Êç.Po.la.ków.za.cho.wa.jed.nak.pra-
wo. do. wcze.Êniej.szych. eme.ry.tur..
Masz.pra.wo.do.wcze.Êniej.szej.eme-
ry.tu.ry,.je.Êli:
•..je.steÊ. ko.bie.tà,. któ.ra. do. koƒ.ca.
2008.r..ukoƒ.czy.∏a.co.naj.mniej.55.
lat. (je.̋ e.li. masz. co. naj.mniej. 30-.
-let.ni.okres.sk∏ad.ko.wy.i.nie.sk∏ad-
ko.wy),. al.bo. gdy. masz. 20-let.ni.
sta˝.i.jed.no.cze.Ênie.zo.sta.∏aÊ.uzna-
na. za. ca∏.ko.wi.cie. nie.zdol.nà.
do.pra.cy,

•..je.steÊ. m´˝.czy.znà. uro.dzo.nym.
przed.1949.r.,.któ.ry.ma.35.lat.sta-
˝u. pra.cy. (pra.wo. do. wcze.Êniej-
szej.eme.ry.tu.ry.da∏.ci.wy.rok.Try-
bu.na.∏u. Kon.sty.tu.cyj.ne.go. z. paê-
dzier.ni.ka.2007.r.),

•..je.steÊ.m´˝.czy.znà.po.60..ro.ku.̋ y.cia,.
masz. co. naj.mniej. 25-let.ni. sta˝.
pra.cy.oraz.zo.sta.∏eÊ.uzna.ny.za.ca∏-
ko.wi.cie.nie.zdol.ne.go.do.pra.cy.
Z. upraw.nieƒ. tych. ko.rzy.sta.jà. tyl.ko.
pra.cow.ni.cy..Te.ka.te.go.rie.osób.spe∏-
nia.jà.cych. po.wy˝.sze. wa.run.ki. b´.dà.
mia.∏y.wy.li.cza.ne.eme.ry.tu.ry.we.d∏ug.
sta.rych.za.sad..Nie.mu.sisz.si´.zwal-
niaç.z.pra.cy,.na.wcze.Êniej.szà.eme-
ry.tu.r´.mo.̋ esz.odejÊç.w.do.wol.nym.
cza.sie..

Uwa ga!. Wnio.sek. o. wcze.Êniej.szà.
eme.ry.tu.r´. mu.sisz. jed.nak. z∏o.̋ yç.
przed. osià.gni´.ciem. usta.wo.we.go.
wie.ku. eme.ry.tal.ne.go,. czy.li. 60. lat.
(ko.bie.ty).lub.65.lat.(m´˝.czyê.ni)
•. je.steÊ. oso.bà. uro.dzo.nà. w. la.tach.
1949–1968,. przed. 1999. ro.kiem.
przepracowa∏eÊ. 15. lat. w. szcze.gól-
nych.wa.run.kach.lub.w.szcze.gól.nym.
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cha.rak.te.rze,.a.twój.ogól.ny.sta˝.pra-
cy.przed.1999.r..wy.niós∏.20.lat.(ko.bie-
ty).lub.25.lat.(m´˝.czyê.ni)..Gdy.osià-
gniesz.wiek.55.lat.(ko.bie.ta).lub.60.lat.
(m´˝.czy.zna),. b´.dziesz. mieç. pra.wo.
do.wcze.Êniej.szej.eme.ry.tu.ry.wy.li.cza-
nej. we.d∏ug. sys.te.mu. mie.sza.ne.go,.
czy.li.przez.naj.bli˝.sze.5.lat.uwzgl´d-
nia.jà.ce.go.sta.ry. i.no.wy.spo.sób.ob.li-
cza.nia.Êwiad.cze.nia.(patrz.wy.̋ ej)..

– Eme ry tu ry po mo sto we 
Od.2009.r..wcze.Êniej.sze.eme.ry.tu.ry,.
do. któ.rych. pra.wo. mia.∏o. ok.. 900.
tys.. osób,. zo.sta.∏y. za.stà.pio.ne. tzw..
eme.ry.tu.ra.mi. po.mo.sto.wy.mi.. Pra-
wo.do.nich.ma.ok..270.tys..pra.cow-
ni.ków.za.trud.nio.nych.w.Êci.Êle.okre-
Êlo.nych. trud.nych. wa.run.kach.
i.za.wo.dach..
Do.koƒ.ca.2008.r..bli.sko.300.sta.no-
wisk.pra.cy.da.wa.∏o.upraw.nie.nia.do.
wcze.Êniej.szej. eme.ry.tu.ry. za. pra.c´.
w. szcze.gól.nych. wa.run.kach. lub.
w. szcze.gól.nym. cha.rak.te.rze,. na.to-
miast. do. „po.mo.stów.ki”. upraw.nia.
pra.ca.tyl.ko.w.60.za.wo.dach.

Pra.wo. do. eme.ry.tu.ry. po.mo.sto.wej.
na.pi´ç.lat.przed.ukoƒ.cze.niem.wie-
ku. eme.ry.tal.ne.go. ma. oso.ba,. któ.ra.
spe∏.ni.∏àcz.nie.na.st´.pu.jà.ce.wa.run.ki:.
•.uro.dzi.∏a.si´.po.31.grud.nia.1948.r.,.
•..przed. 1. stycz.nia. 1999. r.. by.∏a..
za.trud.nio.na. na. sta.no.wi.skach.
i. przy. pra.cach. wy.mie.nio.nych.
w. roz.po.rzà.dze.niu. Ra.dy. Mi.ni-
strów.z.7. lu.te.go.1983.r..w.spra-
wie.wie.ku.eme.ry.tal.ne.go.pra.cow-
ni.ków. za.trud.nio.nych. w. szcze-
gól.nych.wa.run.kach.lub.w.szcze-

gól.nym. cha.rak.te.rze. (Dz.U.. nr. 8,.
poz..43.z.póên..zm.),.

•..po.31.grud.nia.2008.r..wy.ko.ny.wa-
∏a.pra.c´.wy.mie.nio.nà.w.wy.ka.zie.
ro.dza.jów. prac. w. szcze.gól.nych.
wa.run.kach.i.o.szcze.gól.nym.cha-
rak.te.rze,.

•..ma. okres. pra.cy. w. szcze.gól.nych.
wa.run.kach.lub.szcze.gól.nym.cha-
rak.te.rze.wy.no.szà.cy. co. naj.mniej.
15.lat,.

•..ma.okres.sk∏ad.ko.wy.i.nie.sk∏ad.ko-
wy.wy.no.szà.cy.co.naj.mniej.20.lat.
dla.ko.biet.i.co.naj.mniej.25.lat.dla.
m´˝.czyzn,.

•..ukoƒ.czy.∏a.55.lat.(ko.bie.ta).lub.60.
lat.(m´˝.czy.zna)..

Na.to.miast.na.dzie.si´ç.lat.przed.osià-
gni´.ciem. wie.ku. eme.ry.tal.ne.go.
z. ryn.ku. pra.cy. b´.dà. mo.gli. odejÊç.
m.in.. pi.lo.ci. i. per.so.nel. po.k∏a.do.wy.
sa.mo.lo.tów. (ste.war.dzi. lub. ste.war-
de.sy),. a. tak.̋ e. oso.by. za.trud.nio.ne.
w.mor.skich.por.tach.oraz.przed.si´-
bior.stwach. po.moc.ni.czych. (np..
do.ke.rzy,.ope.ra.to.rzy.˝u.ra.wi.wie.̋ o-
wych,. dêwi.gnic. por.to.wych. lub.
stocz.nio.wych).. Rów.nie˝. hut.ni.cy.
b´.dà.mo.gli. otrzy.maç. ta.kie. Êwiad-
cze.nia.po.ukoƒ.cze.niu.55.lat,.ma.jàc.
co.naj.mniej.15.lat.pra.cy.w.szko.dli-
wych. wa.run.kach.. Jed.nak. w. tym.
przy.pad.ku. le.karz.me.dy.cy.ny. pra.cy.
mu.si. wy.daç. orze.cze.nie. o. nie.zdol-
no.Êci. do. dal.sze.go. wy.ko.ny.wa.nia.
przez.nich.pra.cy..

Z. ko.lei. osób. wy.ko.nu.jà.cych. pra.ce.
w. ko.mo.rach. hi.per.ba.rycz.nych.
i. za.trud.nio.nych.bez.po.Êred.nio.przy...

24  Wszystko, co powinieneÊ wiedzieç o rentach i emeryturach
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prze.twór.stwie. ma.te.ria.∏ów. za.wie-
ra.jà.cych. azbest. b´.dzie. do.ty.czyç.
ni˝.szy.wy.móg.pra.cy.w.szko.dli.wych.
wa.run.kach.(nie.15,.ale.10.lat.pra.cy)..
Ta.ki. sam.wa.ru.nek.b´.dzie.do.ty.czyç.
nur.ka,.ke.so.nia.rza,.ry.ba.ka.mor.skie-
go.oraz.ra.tow.ni.ków.gór.skich..

Uwa ga! Trze.ba.roz.wià.zaç.sto.su.nek.
pra.cy. z. pra.co.daw.cà.. Na. „po.mo-
stów.ce”.nie.mo˝.na.do.ra.biaç.w.swo-
im.za.wo.dzie,.ale.po.za.nim.ju˝.tak..
Np..ma.szy.ni.sta.nie.mo.̋ e.pra.co.waç.
jak.do.tych.czas.w.PKP,.ale.sprze.da-
waç.w.skle.pie.–.tak.

Wa˝ ne!.Je.Êli.do.1999.r..nie.prze.pra-
co.wa.∏eÊ.15.lat.w.wa.run.kach.szcze-
gól.nych.lub.w.szcze.gól.nym.cha.rak-
te.rze. (zgod.nie. z. roz.po.rzà.dze.niem.
z. 1983. r.),. abyÊ. do.sta∏. „po.mo-
stów.k´”,.twój.za.wód.mu.si.zna.leêç.
si´. na. no.wej. li.Êcie. do.∏à.czo.nej.
do. usta.wy. po.mo.sto.wej.. Je.Êli. tak.
jest,.przej.dziesz.na.„po.mo.stów.k´”,.
kie.dy. spe∏.nisz. wy.mie.nio.ne. wy.̋ ej.
wy.ma.ga.nia.sta.̋ o.we.i.wie.ko.we.
Na. li.Êcie.upraw.nio.nych.do. eme.ry-
tur. po.mo.sto.wych. sà. m.in.. pi.lo.ci,.
kie.row.cy. ti.rów,. tan.ce.rze. za.wo.do-
wi,.funk.cjo.na.riu.sze.Stra.̋ y.Ochro.ny.
Ko.lei,.ma.szy.ni.Êci,.na.staw.ni.czy,.kie-
row.ni.cy. po.cià.gu,. dy.̋ ur.ni. ru.chu,.
ma.new.ro.wi,.usta.wia.cze..Rzàd.zgo-
dzi∏.si´,.aby.„po.mo.stów.k´”.do.sta.li.
te˝.na.uczy.cie.le,.ale.tyl.ko.ci.ze.spe-
cjal.nych. oÊrod.ków. wy.cho.waw-
czych,. za.trud.nie.ni. w. wi´.zie.niach,.
do.mach. po.praw.czych.. Po.zo.sta.li.
mo.gà. li.czyç. na. tzw.. Êwiad.cze.nie.
kom.pen.sa.cyj.ne.

Wa˝ ne!. Po.nie.wa˝. re.for.ma. eme.ry-
tal.na. we.sz∏a. w. ˝y.cie. 1. stycz.nia.
1999. r.,. po.sta.no.wio.no. o. tym,. ˝e.
aby.ci,.któ.rzy.do.tej.po.ry.pra.co.wa-
li,. lecz. nie. od.k∏a.da.li. pie.ni´.dzy.
na. przy.sz∏à. eme.ry.tu.r´. na. in.dy.wi-
du.al.nych.kon.tach,.nie.by.li.po.krzyw-
dze.ni,. otrzy.ma.jà. swo.iste.go. ro.dza-
ju. re.kom.pen.sa.t´. –. ka.pi.ta∏. po.czàt-
ko.wy,. czy.li. su.m´. pie.ni´.dzy. zgro-
ma.dzo.nà.na.po.czet.przy.sz∏ej.eme-
ry.tu.ry.. Ka.pi.ta∏. po.czàt.ko.wy. usta.la.
si´.dla.osób,.któ.re:
–..uro.dzi.∏y.si´.po.31.grud.nia.1948.r..
i.do.1.stycz.nia.1999.r..prze.pra.co-
wa.∏y. co. naj.mniej. 6.mie.si´.cy. i. 1.
dzieƒ.
Ka.pi.ta.∏u.po.czàt.ko.we.go.nie.ob.li.cza.
si´.oso.bom,.któ.re:
–..uro.dzi.∏y. si´. przed. 1. stycz.nia.
1949. r.. (eme.ry.tu.ra. „na. sta.rych.
wa.run.kach”),
–..roz.po.cz´.∏y. pra.c´. po. 1. stycz.nia.
1999.r..(eme.ry.tu.ra.z.I.i.II.fi.la.ru),
–..przed. 1999. r.. prze.pra.co.wa.∏y.
mniej.ni˝.6.mie.si´.cy.
.
e) Eme ry tu ry dla osób uro dzo nych 
po 31 grud nia 1968 ro ku 
Wy.bo.ru. nie. masz.. Na.le.̋ ysz. do.
no.we.go. sys.te.mu.. Mu.sisz. wy.braç.
któ.ryÊ.otwar.ty.fun.dusz.eme.ry.tal.ny.
–. OFE. (je.Êli. te.go. nie. zro.bisz,. to.
de.cy.zja. zo.sta.nie. pod.j´.ta. za. cie.bie.
dro.gà. lo.so.wa.nia). i. wp∏a.caç. cz´Êç.
sk∏ad.ki.eme.ry.tal.nej.w∏a.Ênie.do.nie-
go,.po.zo.sta.∏à.cz´Êç.sk∏ad.ki.eme.ry-
tal.nej. na. in.dy.wi.du.al.ne. kon.to.
w. ZUS.. Przej.dziesz. na. eme.ry.tu.r´.
po. osià.gni´.ciu. wie.ku. eme.ry.tal.ne-
go:.60.lat.(ko.bie.ty),.65.lat.(m´˝.czyê-
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ni),. o. ile. li.mi.ty.wie.ku. nie. zo.sta.nà.
zwi´k.szo.ne,. a. wy.so.koÊç. two.jej.
eme.ry.tu.ry.b´.dzie.za.le˝.na.od.licz.by.
prze.pra.co.wa.nych. lat. i. wy.so.ko.Êci.
za.rob.ków.
B´.dziesz. otrzy.my.waç. eme.ry.tu.r´.

z. I. (ZUS). i. II. (OFE). fi.la.ru. sys.te.mu.
eme.ry.tal.ne.go.na.za.sa.dzie:.ile.za.osz-
cz´.dzi.∏eÊ,. ty.le. do.sta.niesz.. Wi´k-
szoÊç. z. uro.dzo.nych.po. 31. grud.nia.
1968. r.. nie. b´.dzie. mieç. pra.wa.
do.wcze.Êniej.szych.eme.ry.tur.
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VIIObliczaniewysokoÊcirentyiemerytury
–krokpokroku

Krok 1. Jak obliczyç podstaw´
wymiarutwojejemeryturylubrenty?
Aby.usta.liç.wy.so.koÊç.two.ich.Êwiad-
czeƒ. eme.ry.tal.no.-ren.to.wych,. nie-
zb´d.ne. jest. ob.li.cze.nie. pod.sta.wy.
wy.mia.ru.da.ne.go.Êwiad.cze.nia..Pod-
sta.w´. wy.mia.ru. sta.no.wi. 10. ko.lej-
nych. lat. pra.cy. z. ostat.nich. 20. lat.
przed. ro.kiem. z∏o.̋ e.nia. wnio.sku..
Wy.bierz. ten.10-let.ni.okres,.w.któ-
rym. naj.le.piej. za.ra.bia.∏eÊ. w. cià.gu.
ostat.nich.20.la.t..W.tym.wy.pad.ku.te.
wy.bra.ne. przez. cie.bie. 10. lat. mu.si.
byç.w.„jed.nym.ka.wa∏.ku”..Dru.gim,.
ale.rza.dziej.wy.bie.ra.nym.spo.so.bem.
ob.li.cze.nia. pod.sta.wy. two.je.go.
Êwiad.cze.nia. mo.̋ e. byç. wy.li.cze.nie.
jej. po.przez.wzi´.cie. pod. uwa.g´. a˝.
20. lat. z. ca.∏e.go. sta.̋ u. pra.cy. (wów-
czas. mo˝.na. je. li.czyç. roz.∏àcz.nie. –.
na.przy.k∏ad.pa.ni.Anie.la.prze.pra.co-

wa.∏a. 45. lat,. mo.̋ e. wi´c. pod.sta.w´.
wy.mia.ru.wy.li.czyç. z. 20. lat.wy.bra-
nych. nie. po. ko.lei,. nie.b´.dà.cych.
w.jed.nym.ka.wa∏.ku)..

Krok2.Jakustaliçpodstaw´wymia
rutwojejrentylubemerytury?
W.ce.lu.usta.le.nia.pod.sta.wy.wy.mia-
ru:
•..ob.licz.wy.na.gro.dze.nie.w.ka˝.dym.
ro.ku.(10.lat),

•..po.rów.naj.te.su.my.z.kwo.tà.prze-
ci´t.ne.go. wy.na.gro.dze.nia,. wy.ra-
˝a.jàc.ten.sto.su.nek.w.pro.cen.tach.
(do.set.nych.cz´.Êci),

•..ob.licz.Êred.nià.aryt.me.tycz.nà.

Uwa ga:
Wskaê.nik.pod.sta.wy.wy.mia.ru.ren.ty.
lub. eme.ry.tu.ry. nie.mo.̋ e. byç.wy˝-
szy.ni˝.250%..
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Przyk∏ad
Ka.zi.mierz.W..(uro.dzo.ny.5.ma.ja.1937.r.).zg∏o.si∏.w.ma.ju.2002.r..wnio.sek.
eme.ry.tal.ny.. Do. usta.le.nia. pod.sta.wy.wy.bra∏. za.rob.ki. z. 10. ko.lej.nych. lat.
(od.1982.do.1991.r.),.ma.jàc.na.uwa.dze.20.lat.po.prze.dza.jà.cych.rok.z∏o.̋ e-
nia.wnio.sku..Po.rów.nu.jàc.za.rob.ki.pa.na.Ka.zi.mie.rza.z.prze.ci´t.nym.wy.na-
gro.dze.niem.w.la.tach.1982-1991,.otrzy.mu.je.my.(patrz.ta.be.la.wy.̋ ej):

•.1982.–.140.500.z∏:.92.268.z∏.=.152,27%
•.1983.–.160.000.z∏:.139.572.z∏.=.114,64%
•.1984.–.275.000.z∏:.173.700.z∏.=.158,32%
•.1985.–.320.500.z∏:.202.056.z∏.=.158,62%
•.1986.–.385.500.z∏:.240.060.z∏.=.160,58%
•.1987.–.410.000.z∏:.289.140.z∏.=.141,80%

Lata Suma w z∏ Lata Suma w z∏ Lata Suma w z∏
1948. 3.792. 1967. 24.192. 1986. 289.140
1949. 5.592. 1968. 25.272. 1987. 350.208
1950. 6.612. 1969. 26.088. 1988. 637.080
1951. 7.188. 1970. 26.820. 1989. 2.481.096
1952. 7.824. 1971. 28.296. 1990. 12.355.644
1953. 11.040. 1972. 30.108. 1991. 21.240.000
1954. 11.700. 1973. 33.576. 1992. 35.220.000
1955. 12.096. 1974. 38.220. 1993. 47.940.000
1956. 13.416. 1975. 46.956. 1994. 63.936.000
1957. 15.348. 1976. 51.372. 1995. 8.431,44
1958. 16.176. 1977. 55.152. 1996. 10.476,00
1959. 17.436. 1978. 58.644. 1997. 12.743,16
1960. 18.720. 1979. 63.924. 1998. 14.873,88
1961. 19.500. 1980. 72.480. 1999. 20.480,88
1962. 20.160. 1981. 92.268. 2000. 23.085,72
1963. 21.156. 1982. 139.572. 2001. 24.742,20
1964. 21.792. 1983. 173.700. 2002. 25.598,52
1965. 22.404. 1984. 202.056. 2003. 26.417,64
1966.. 23.208. 1985. 240.060. 2004. 27.474,84
. . . . 2005. 28.563,48
. . . . 2006. 29.726,76
. . . . 2007. 32.292,36
. . . . 2008. 35. 326,56

27Obliczanie wysokoÊci renty i emerytury – krok po kroku

Wykaz.przeci´tnego.rocznego.wynagrodzenia.w.latach.1948-2008
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•.1988.–.510.000.z∏:.350.208.z∏.=.145,63%
•.1989.–.1.205.000.z∏:.637.080.z∏.=.189,14%
•.1990.–.36.888.200.z∏:.2.481.096.z∏.=.148,65%
•.1991.–.17.250.000.z∏:.12.355.644.z∏.=.139,61%

•.1982.–.140.500.z∏
•.1983.–.160.000.z∏
•.1984.–.275.000.z∏
•.1985.–.320.500.z∏
•.1986.–.385.500.z∏
•.1987.–.410.000.z∏
•.1988.–.510.000.z∏
•.1989.–.1.205.000.z∏
•.1990.–.36.888.200.z∏
•.1991.–.17.250.000.z∏
Su.mu.je.my.ob.li.cze.nia.pro.cen.to.we:
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%.
Na.st´p.nie.mno.̋ ymy.ten.wskaê.nik.przez.kwo.t´.ba.zo.wà..Kwo.t´.ba.zo.wà.
znaj.dziesz. na. stro.nie. www.zus.pl.. Od. 1. mar.ca. 2009. r.. wy.no.si. ona..
2.578,26.z∏.. Jest. to.prze.ci´t.ne.wy.na.gro.dze.nie. (po.mniej.szo.ne.o.sk∏ad.ki.
na. ubez.pie.cze.nie. spo.∏ecz.ne). z. kwar.ta.∏u. po.prze.dza.jà.ce.go.wa.lo.ry.za.cj´..
W. wy.ni.ku. te.go. mno.̋ e.nia. uzy.sku.jemy. pod.sta.w´. wy.mia.ru. swo.je.go.
Êwiad.cze.nia.
Pod.sta.wa.wy.mia.ru.pa.na.Ka.zi.mie.rza.wy.no.si.wi´c:.150,93%.x.2. 578,26.
=.3. 891,37.z∏

Eme ry tu r´ ob li cza si´ w na st´ pu jà cy spo sób:
Jest.to.su.ma.na.st´.pu.jà.cych.cz´.Êci:

A).24%.kwo.ty.ba.zo.wej.(24%.x.2.578,26.z∏).=.618,78.z∏
B).po.1,3%.pod.sta.wy.wy.mia.ru.eme.ry.tu.ry.za.ka˝.dy.rok.okre.sów.sk∏ad.ko-
wych.. Pan. Ka.zi.mierz. prze.pra.co.wa∏. 40. lat,. a. pod.sta.wa.wy.mia.ru. pa.na.
Ka.zi.mie.rza.wy.no.si.3. 891,37.z∏,.czy.li:
1,3%.x.3. 891,37.z∏.x.40.lat.=.2.023,51.z∏
C) po. 0,7%. pod.sta.wy.wy.mia.ru. eme.ry.tu.ry. za. ka˝.dy. rok. okre.sów. nie-
sk∏ad.ko.wych.(z.tym.˝e.okre.sy.nie.sk∏ad.ko.we.mo.gà.wy.no.siç.naj.wy.̋ ej.1/3.
okre.sów.sk∏ad.ko.wych)..Pan.Ka.zi.mierz.skoƒ.czy∏.przed.roz.po.cz´.ciem.pra-
cy.4-let.nie.stu.dia,.czy.li:
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0,7%.x.3891,37.z∏.x.4.la.ta.=108,96.z∏
Eme.ry.tu.ra.brut.to.=.A+B+C,.czy.li.2. 751,25.z∏

Renty
Spo.sób.ob.li.cza.nia.ren.ty.jest.ta.ki.sam.jak.eme.ry.tu.ry:.A.+.B.+.C,.z.tym.
˝e.po.ja.wia.si´.jesz.cze.punkt.D.
D).po.0,7.%.pod.sta.wy.wy.mia.ru.ren.ty.za.ka˝.dy.rok.bra.ku.jà.cy.do.pe∏.nych.
25.lat.okre.sów.sk∏ad.ko.wych.i.nie.sk∏ad.ko.wych.od.dnia.zg∏o.sze.nia.wnio-
sku.o.ren.t´.do.dnia,.w.któ.rym.ren.ci.sta.ukoƒ.czy.60.lat..Ten.hi.po.te.tycz.ny.
okres. ma. sta.no.wiç. wy.rów.na.nie. szans. ˝y.cio.wych. dla. tych,. któ.rzy.
z.po.wo.du.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy.nie.b´.dà.mo.gli.pra.co.waç.d∏u.go.
Wy.so.koÊç.ren.ty.=.A.+.B.+.C.+.D

Ob li cza nie wy so ko Êci ren ty
Przy.k∏ad.wy.li.cze.nia.ren.ty.z.ty.tu.∏u.nie.zdol.no.Êci.do.pra.cy:
Bar.ba.ra.K..prze.pra.co.wa.∏a.23.la.ta.okre.sów.sk∏ad.ko.wych.i.je.den.rok.okre-
sów.nie.sk∏ad.ko.wych..W.chwi.li.uzy.ska.nia.ren.ty.ma.ukoƒ.czo.ne.54.la.ta.i.7.
mie.si´.cy.. Wskaê.nik. wy.so.ko.Êci. pod.sta.wy. wy.mia.ru. wy.no.si. 134,87%,.
a.za.tem.pod.sta.wa.wy.mia.ru.wy.no.si.3477,30.z∏.(134,87%.x.2. 578,26.z∏).

Wy.so.koÊç. ren.ty.wy.no.si.1.707,17.z∏. i.zo.sta.∏a.wy.li.czo.na.w.na.st´.pu.jà.cy.
spo.sób:
A).24%.kwo.ty.ba.zo.wej.–.to.jest:.618,78.z∏
B).po.1,3%.za.23.la.ta.okre.sów.sk∏ad.ko.wych.x.3.477,30.z∏.=.1039,71.z∏
C).po.0,7%.za.1.rok.nie.sk∏ad.ko.wy.x.3. 477,30.z∏.=.24,34.z∏
D).po.0,7%.za.1.rok.sta.̋ u.hi.po.te.tycz.ne.go.x.3. 477,30.z∏.=.24,34.z∏

Ren ta brut to.=.A.+.B.+.C.+.D,.czyli.1707,17.z∏

Ten.spo.sób.ob.li.cza.nia.Êwiad.czeƒ.sto-
su.je.si´,.je.Êli.cho.dzi.o.eme.ry.tu.ry.osób.
uro.dzo.nych.przed.1. stycz.nia.1949. r..
(przy.k∏ad.1).i.ren.ty.(przy.k∏ad.2)..Nie-
wy.klu.czo.ne,. ˝e. wkrót.ce. ten. spo.sób.
wy.li.cza.nia. rent. odej.dzie. do. la.mu.sa..
Zmia.na.by.∏a.ju˝.prze.wi.dzia.na.w.usta-
wie.za.we.to.wa.nej.pod.ko.niec.ubie.g∏e-
go. ro.ku. przez. pre.zy.den.ta..We.ta. nie.
zdo.∏a.no. prze.g∏o.so.waç.wi´c. na. razie.
ob.li.cza.nie.ren.ty.od.by.wa.si´.po.sta.re-

mu.. Zda.niem. nie.któ.rych. ta. sy.tu.acja.
mu.si. ulec. zmia.nie,. bo. mo.̋ e. dojÊç.
do.pa.ra.dok.su,.˝e.wy.so.koÊç.rent.wy.li-
cza.nych.w.sta.ry.spo.sób.mo.̋ e.znacz-
nie.prze.wy˝.szaç.wy.so.koÊç. eme.ry.tur.
li.czo.nych.po.no.we.mu..

Eme ry tu ry li czo ne „po no we mu”
do.ty.czyç. b´.dà. uro.dzo.nych. mi´.dzy..
1. stycz.nia. 1949. r.. a. 31. grud.nia.
1968..r..Na.le.̋ à.oni.do.no.we.go.sys.te-
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mu..Ta.ka.te.go.ria.osób.wy.bie.ra.∏a,.czy.
chce. ulo.ko.waç. ca.∏à. sk∏ad.k´. eme.ry-
tal.nà. w. ZUS. (tzw.. I. fi.lar),. czy. te˝.
za.pi.saç. si´. do. OFE. (II. fi.lar).. Za.sa.da.
wy.li.cza.nia. Êwiad.czeƒ. jest. pro.sta:.
ty.le,. ile. uzbie.rasz,. ty.le. do.sta.niesz..
Na. wy.so.koÊç. eme.ry.tu.ry. ma. wi´c.
wp∏yw.d∏u.goÊç.sta.̋ u.pra.cy. i.wy.so-
koÊç. pen.sji..W.mo.men.cie. przej.Êcia.
na. eme.ry.tu.r´. zgro.ma.dzo.na. su.ma.
sk∏a.dek. zo.sta.nie. po.dzie.lo.na. przez.
sta.ty.stycz.nà.d∏u.goÊç. ˝y.cia. (da.ne. te.
do.star.czy.GUS,.spraw.dziç.mo˝.na. je.
na. stro.nie. www.zus.pl).. W. wy.ni.ku.
po.dzia.∏u.otrzy.masz.wy.so.koÊç.swo.jej.
eme.ry.tu.ry..Usta.lo.no,.̋ e.prze.wi.dy.wa-
na. d∏u.goÊç. ˝y.cia. ko.biet. i.m´˝.czyzn.
jest. ta.ka. sa.ma. (wbrew. fak.tom,. ale.
ten. brak. zró˝.ni.co.wa.nia. ma. re.kom-
pen.so.waç. ko.bie.tom. ni˝.sze. za.rob.ki.
i.krót.szy.sta˝.pra.cy.cz´.sto.spo.wo.do-
wa.ny.urlo.pa.mi.wy.cho.waw.czy.mi)..
Spo.sób.wy.li.cze.nia.no.wej.eme.ry.tu.ry:.
Pa.ni.Edy.ta.uzbie.ra.∏a.na.kon.cie.eme-
ry.tal.nym. 200. tys.. Zde.cy.do.wa.∏a,. ˝e.
ca.∏à. sk∏ad.k´. lo.ko.waç. b´.dzie. tyl.ko.
w.ZUS..Odej.dzie.na.eme.ry.tu.ŕ .w.wie-
ku. 62. lat.. We.d∏ug. GUS,. 62-let.nia.
ko.bie.ta.ma.szan.s´.prze.̋ yç.209.mie-
si´.cy,. 200. tys.. z∏. ze.bra.nych. na...
kon.cie. eme.ry.tal.nym. dzie.li.my. przez.
209.mie.si´.cy.i.z.te.go.wy.ni.ka,.˝e.pa.ni.
Edy.ta.otrzy.ma.956.z∏.eme.ry.tu.ry..
Ci,. któ.rzy. od.k∏a.da.li. swo.jà. sk∏ad.k´.
eme.ry.tal.nà. i. w. ZUS.-ie,. i. w. OFE,.
otrzy.ma.jà.cz´Êç.eme.ry.tu.ry.z.I.fi.la.ru,.
a.dru.gà.cz´Êç.z.II.fi.la.ru..Udzia∏.II.fi.la-
ru. b´.dzie. si´. zwi´k.sza∏. z. bie.giem.
cza.su,.wie.le. jed.nak. za.le.̋ y. od. te.go,.
czy. i.w. ja.kim.stop.niu.oszcz´d.no.Êci.
gro.ma.dzo.ne.na.kon.cie.eme.ry.tal.nym.

w. Otwar.tym. Fun.du.szu. Eme.ry.tal-
nym. zo.sta.nà. po.mno.̋ o.ne.. Te. zy.ski.
mo.gà.byç.pro.ble.ma.tycz.ne,.je.Êli.ktoÊ.
za.cznie.po.bie.raç.eme.ry.tu.r´.w.trak-
cie. trwa.nia.kry.zy.su.go.spo.dar.cze.go..
Wy.da.je.si´,.˝e.twór.cy.re.for.my.eme-
ry.tal.nej. nie. prze.wi.dzie.li,. ˝e. oprócz.
wzro.stu.go.spo.dar.cze.go.ist.nie.je.re.ce-
sja. i. stàd.brak.w.prze.pi.sach.za.bez-
pie.czeƒ.w.ra.zie.po.ja.wie.nia.si´.trud-
no.Êci.go.spo.dar.czych.
Eme.ry.tu.ry.li.czo.ne.w.no.wy.spo.sób.
obej.mà. tak.̋ e. tych,. któ.rzy.uro.dzi.li.
si´. po. 31. grud.nia. 1968. ro.ku.. Ta.
ka.te.go.ria. osób. nie. mia.∏a. wy.bo.ru..
Mu.szà. cz´Êç. swo.jej. sk∏ad.ki. lo.ko-
waç.w.ZUS.–. I. fi.lar,.a.dru.gà.cz´Êç.
w. jed.nym. z. otwar.tych. fun.du.szy.
eme.ry.tal.nych.–.II.fi.lar..Ca.∏oÊç.eme-
ry.tu.ry. li.czo.na.b´.dzie.po.no.we.mu:.
ile.od∏o.̋ ysz,.ty.le.do.sta.niesz.
.
Przeliczanieemerytur
Od.1.stycz.nia.2009.r..na.stà.pi.∏a.zna-
czà.ca. zmia.na. dla. tych,. któ.rzy. nie.
mie.li. mo˝.li.wo.Êci. udo.wod.niç,. ile.
za.ra.bia.li. w. po.szcze.gól.nych. la.tach..
Cz´.sto. po.wo.dem. bra.ku. do.wo.dów.
by.∏o.to,.˝e.zli.kwi.do.wa.no.fir.my,.za.gi-
n´.∏y. lub. zo.sta.∏y. znisz.czo.ne. do.ku-
men.ty.p∏a.co.we,.a.nie.ist.nia∏.tak.jak.
obec.nie.d∏u.gi.(50.lat).obo.wià.zek.ich.
ar.chi.wi.zo.wa.nia.. W. ta.kich. przy.pad-
kach. ZUS. przyj.mo.wa∏,. ˝e. do.chód.
za.ta.kie.la.ta.by∏.ze.ro.wy..Od.1.stycz-
nia.2009.r..oso.by,.któ.re.nie.z.w∏a.snej.
wi.ny.nie.mo.gà.udo.wod.niç.wy.so.ko-
Êci. za.rob.ków. z. po.szcze.gól.nych. lat.
pra.cy,. mo.gà. wy.stà.piç. o. po.now.ne.
prze.li.cze.nie.Êwiad.czeƒ..ZUS.za.miast.
do.cho.du. ze.ro.we.go. za. pod.sta.w´.
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wy.mia.ru.sk∏a.dek.za.da.ny.rok.przyj-
mie.mi.ni.mal.ne.wy.na.gro.dze.nie.obo-
wià.zu.jà.ce.w.da.nym.ro.ku..Za.sa.da.ta.
b´.dzie. do.ty.czyç. wszyst.kich. osób,.
któ.re. po.sia.da.jà. Êwia.dec.twa. pra.cy.
po.twier.dza.jà.ce. fakt. za.trud.nie.nia.
w. da.nym. okre.sie.. Sko.rzy.staç.
z.no.wych.mo˝.li.wo.Êci.mo.gà.nie.tyl.ko.
ci.z.ze.ro.wym.do.cho.dem.za.po.szcze-
gól.ne.la.ta,.lecz.tak.̋ e.ci,.któ.rzy.ma.jà.
ju˝.wy.li.czo.ne.Êwiad.cze.nie,.ale.wy.bie-
ra.li. do. usta.le.nia. je.go. wy.so.ko.Êci.
mniej. ko.rzyst.ne. okre.sy. ubez.pie.cze-
nio.we.po. to. tyl.ko,.by.unik.nàç.okre-
sów.ze.ro.wych..Oso.by.za.in.te.re.so.wa-
ne. mo.gà. sk∏a.daç. wnio.ski. do. ZUS.
od.1.stycz.nia.2009.r..przez.12.mie.si´-
cy..JeÊli.zdà.̋ ysz.w.tym.cza.sie.z∏o.̋ yç.
wnio.sek,. pod.wy˝.szo.ne. Êwiad.cze.nie.

otrzy.masz.od.1.stycz.nia.2009.r..Je.̋ e.li.
wnio.sek.z∏o.̋ ysz.po.up∏y.wie.tych.12.
mie.si´.cy,.swo.je.„no.we”.Êwiad.cze.nie.
otrzy.masz. od. da.ty. z∏o.̋ e.nia. wnio-
sku.

Za mia na eme ry tu ry z wcze Êniej-
szej na zwy k∏à.. Przy. ta.kiej. za.mia-
nie.mo.̋ esz.sko.rzy.staç,.bo.ZUS.wy.li-
cza.no.we.Êwiad.cze.nie.na.pod.sta.wie.
no.wej,.z.re.gu.∏y.wy˝.szej.kwo.ty.ba.zo-
wej..Ta.kie.prze.li.cze.nie.jest.mo˝.li.we,.
o. ile:. osià.gnà.∏eÊ. wiek. eme.ry.tal.ny:.
ko.bie.ta. (60. lat),.m´˝.czy.zna. (65. lat).
i. co. naj.mniej. przez. 30. mie.si´.cy.
do.ra.bia.∏eÊ. (od.pro.wa.dza.jàc.sk∏ad.ki),.
b´.dàc.na.wcze.Êniej.szej.eme.ry.tu.rze,.
wiel.koÊç.eta.tu.nie.ma.zna.cze.nia..30.
mie.si´.cy.mo.̋ e.byç.z.prze.rwa.mi..

31Dodatki do rent i emerytur

VIIIDodatkidorentiemerytur

Do da tek pie l´ gna cyj ny .–.otrzy.mu-
jà.go.oso.by,.któ.re.ukoƒ.czà.75.lat.lub.
te,.któ.re.zo.sta.∏y.uzna.ne.za.ca∏.ko.wi-
cie. nie.zdol.ne. do. pra.cy. i. do. sa.mo-
dziel.nej. eg.zy.sten.cji.. Od. 1. mar.ca.
2009. r.. do.da.tek. wy.no.si. 173,10. z∏..
Do.da.tek.pie.l´.gna.cyj.ny.dla.in.wa.li.dy.
wo.jen.ne.go. ca∏.ko.wi.cie. nie.zdol.ne.go.
do. pra.cy. i. do. sa.mo.dziel.nej. eg.zy-
sten.cji.wy.no.si.259,65.z∏.

Do da tek kom ba tanc ki. .–. przy.s∏u-
gu.je. oso.bie. po.sia.da.jà.cej. za.Êwiad-
cze.nie. Urz´.du. ds.. Kom.ba.tan.tów.
i.Osób. Re.pre.sjo.no.wa.nych..Wy.no.si.
od.1.mar.ca.2009.r..173,10.z∏.
Do da tek za taj ne na ucza nie.–.przy-

zna.wa.ny.tym,.którzy.pro.wa.dzi.li.ta.kà.
dzia.∏al.noÊç.. Wy.no.si. 173,10. z∏.. Je.Êli.
ko.muÊ.przy.s∏u.gu.je.pra.wo.do.do.dat-
ku. kom.ba.tanc.kie.go. lub. za. taj.ne.
na.ucza.nie,. otrzy.ma. tyl.ko. je.den.
z.nich..

Âwiad cze nie pie ni´˝ ne dla osób 
de por to wa nych do pra cy przy mu-
so wej oraz osa dzo nych w obo zach 
pra cy przez III Rze sz´ i ZSRR. –.
wy.no.si. od. 8,68. z∏. do. 173,10. z∏,.
w.za.le˝.no.Êci.od.licz.by.mie.si´.cy.

Âwiad cze nie pie ni´˝ ne dla by ∏ych 
˝o∏ nie rzy gór ni ków. –. wy.so.koÊç.
tak.jak.wy.̋ ej.
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Âwiad cze nie pie ni´˝ ne dla osób 
b´ dà cych cy wil ny mi nie wi do my-
mi ofia ra mi dzia ∏aƒ wo jen nych. –.
dla.ofiar.wcho.dzà.cych.w.sk∏ad.for-
ma.cji.woj.sko.wych,. jak. te˝. i. b´.dà-
cy.mi.ni.mi.w.wy.ni.ku.eks.plo.zji.nie-
wy.pa.∏ów.lub.nie.wy.bu.chów.po.woj-
nie..Wy.no.si.567,08.z∏,.ule.ga.zmniej-
sze.niu. o. po.∏o.w´. w. przy.pad.ku.
po.bie.ra.nia.in.nych.Êwiad.czeƒ.

Do da tek kom pen sa cyj ny. .–.przy.s∏u-

gu.je.kom.ba.tan.tom,.wy.no.si.25,97.z∏.

Ry cza∏t ener ge tycz ny. –. dla. kom-
ba.tan.tów. lub. wdów. i. wdow.ców.
po.nich,.wy.no.si.131,41.z∏.

Ekwi wa lent dla pra cow ni ków 
ko le jo wych i ekwi wa lent pie ni´˝-
ny z ty tu ∏u pra wa do bez p∏at ne go 
w´ gla dla by ∏ych pra cow ni ków 
ko pal ni.(spo.sób.na.li.cze.nia.na.stro-
nie.www.zus.pl).

32  Wszystko, co powinieneÊ wiedzieç o rentach i emeryturach

Na. za.wie.sze.nie. lub. zmniej.sze.nie.
eme.ry.tur.i.rent.wp∏y.wa.jà.przy.cho-
dy.uzy.ska.ne.przez.cie.bie,.je.Êli.jed-
no.cze.Ênie.je.steÊ:
•.pra.cow.ni.kiem,.w.tym.wy.ko.nu.jà-
cym.jed.no.cze.Ênie.umo.wy.zle.ce.nia,.
agen.cyj.ne. lub. o. dzie.∏o. na. rzecz.
pra.co.daw.cy,
•..cha.∏up.ni.kiem,
•..cz∏on.kiem.rol.ni.czych.spó∏.dziel.ni.
i.kó.∏ek,

•..oso.bà. pro.wa.dzà.cà. po.za.rol.ni.czà.
dzia.∏al.noÊç. lub. wspó∏.pra.cu.jesz.
z.ta.ki.mi.oso.ba.mi,

•..oso.bà. wy.ko.nu.jà.cà. od.p∏at.nie.
pra.c´. –. na. pod.sta.wie. skie.ro.wa-
nia.do.pra.cy.–.w.cza.sie.od.by.wa-
nia. ka.ry. po.zba.wie.nia. wol.no.Êci.
lub.tym.cza.so.we.go.aresz.to.wa.nia,

•..̋ o∏.nie.rzem.za.wo.do.wym. lub. funk-
cjo.na.riu.szem.s∏u˝b.mun.du.ro.wych.
Ry.go.ry. za.wie.sza.nia. i. zmniej.sza.nia.
Êwiad.czeƒ.nie.do.ty.czà.przy.cho.dów:

•..eme.ry.tów. i. ren.ci.stów. z. ty.tu.∏u.
ho.no.ra.riów. z. dzia.∏al.no.Êci. twór-
czej.i.ar.ty.stycz.nej,

•..rent.in.wa.li.dów.wo.jen.nych.i.woj-
sko.wych,. któ.rych. nie.zdol.noÊç.
do. pra.cy. ma. zwià.zek. ze. s∏u˝.bà.
woj.sko.wà. oraz. rent. ro.dzin.nych.
po.tych.in.wa.li.dach,

•..in.nych. nie.ob.j´.tych. obo.wiàz.ko.wy-
mi. ubez.pie.cze.nia.mi. spo.∏ecz.ny.mi,.
np.:.da.ro.wizn.i.za.po.móg,.z.umo.wy.
o.dzie.∏o,.praw.au.tor.skich.i.pa.ten.to-
wych,. z. wy.naj.mu. lub. dzier.̋ a.wy.
(chy.ba.˝e.jest.to.w.ra.mach.dzia.∏al-
no.Êci.go.spo.dar.czej).

IXMo˝liwoÊçuzyskiwaniaprzezemerytów
irencistówdodatkowychdochodów
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Uwa ga:
Zmniej.sza.nie. lub. za.wie.sza.nie.
Êwiad.czeƒ. nie. do.ty.czy. eme.ry.tów,.
któ.rzy. ukoƒ.czy.li. usta.wo.wy. wiek.
eme.ry.tal.ny,. czy.li. ko.bie.ty. –. 60. lat,.
a.m´˝.czyê.ni.–.65.lat..Kwo.ty.ogra.ni-
czeƒ. w. do.ra.bia.niu. do.ty.czà. wi´c.
tyl.ko. tych,. któ.rzy. sà. tzw.. wcze-
Êniej.szy.mi.eme.ry.ta.mi..

Uwa ga! Do.nie.daw.na. ta. ka.te.go.ria.
eme.ry.tów. mo.g∏a. do.ra.biaç. bez.
ogra.ni.czeƒ,. pod. wa.run.kiem. ˝e.
w. mo.men.cie. przej.Êcia. na. Êwiad-
cze.nie. roz.wià.̋ à. choç. na. je.den.
dzieƒ. sto.su.nek.pra.cy.z.do.tych.cza-
so.wym.pra.co.daw.cà..Od.1.stycz.nia.
2009.r..eme.ry.tu.ra.mo.̋ e.byç.wy.p∏a-
ca.na. bez. roz.wià.zy.wa.nia. umo.wy.
o.pra.c´.

Ile wi´c mo ̋ esz do ro biç ja ko ren-
ci sta i eme ryt?
Eme.ry.ci. i. ren.ci.Êci. mo.gà. do.ra.biaç.
w.ra.mach.dwóch.pro.gów.do.cho.do-
wych:.70.proc..i.130.proc..prze.ci´t-
ne.go. wy.na.gro.dze.nia.. Obec.nie,. od..
1.mar.ca.do.koƒ.ca.ma.ja.2009.r.,.owe.
70.proc.. to.2167,60.z∏,.a.130.proc..
–.4025,60.z∏.
Je.̋ e.li. wi´c. osià.gasz. przy.chód. ni˝-
szy.lub.rów.ny.70.proc..prze.ci´t.ne.go.
wy.na.gro.dze.nia,. nie. po.wo.du.je. to.
ani. zmniej.sze.nia,. ani. za.wie.sze.nia.
two.je.go. Êwiad.cze.nia.. Je.̋ e.li. jed.nak.
twój. przy.chód. prze.kro.czy. ten.
pu.∏ap,.ren.ta.lub.eme.ry.tu.ra.zo.sta.nie.
ci.ob.ni.̋ o.na.o.kwo.t´.prze.kro.cze.nia.
(czy.li. o. przy.chód. po.nad. 70. proc..
prze.ci´t.ne.go. wy.na.gro.dze.nia).. Jed-
nym. s∏o.wem. bez.kar.nie. mo.̋ esz.

obec.nie.do.ro.biç.do.2167,60.z∏..Je.Êli.
t´.kwo.t´.prze.kro.czysz,.ZUS.zmniej-
szy. ci. ren.t´. (eme.ry.tu.r´). Naj.wy.̋ ej.
jed.nak.o.tzw..kwo.ty.mak.sy.mal.ne.go.
zmniej.sze.nia,. któ.re.wy.no.szà. obec-
nie.–.dla.eme.ry.tu.ry.i.ren.ty.z.ty.tu.∏u.
ca∏.ko.wi.tej. nie.zdol.no.Êci. do.pra.cy. –.
467,09.z∏,.dla.ren.ty.z.ty.tu.∏u.cz´.Êcio-
wej. nie.zdol.no.Êci. do. pra.cy. –.
350,34. z∏,. dla. ren.ty. ro.dzin.nej,.
do. któ.rej. upraw.nio.na. jest. jed.na.
oso.ba.–.397,05.z∏..Na.to.miast.je.̋ e.li.
prze.kro.czysz. w. cza.sie. do.ra.bia.nia.
4025.z∏,.ZUS.wstrzy.ma.wy.p∏a.t´.ren-
ty.(eme.ry.tu.ry)..

Uwa ga:
Uzy.ski.wa.nie. przy.cho.dów.po.wy.̋ ej.
130. proc.. prze.ci´t.ne.go. wy.na.gro-
dze.nia. –.we.wspo.mnia.nym.wy.̋ ej.
okre.sie. (od. 1. mar.ca. do. 31. ma.ja.
2009. r.). to. 4025,60. z∏. –. po.wo.du.je.
za.wie.sze.nie. wy.p∏a.ty. ren.ty. lub.
eme.ry.tu.ry.na.czas.osià.ga.nia.ta.kich.
do.cho.dów.

Wi´k.sze.ogra.ni.cze.nia.w.osià.ga.niu.
do.dat.ko.wych.do.cho.dów.ma.jà. ren-
ci.Êci.so.cjal.ni..Pra.wo.do.ren.ty.so.cjal-
nej.za.wie.sza.si´.w.ra.zie.osià.ga.nia.
przy.cho.du. wy˝.sze.go. ni˝. 30. proc..
prze.ci´t.ne.go. wy.na.gro.dze.nia,. tj..
w.okre.sie.od.1.mar.ca.2009.r..do.31.
ma.ja.2009.r..–.929.z∏.(brut.to),.z.tym.
˝e. oprócz. wy.mie.nio.nych. wy.̋ ej.
przy.cho.dów,. któ.re. ma.jà. wp∏yw.
na. Êwiad.cze.nia. „zwy.k∏ych”. ren.ci-
stów. i. emery.tów,. tu. wp∏yw. ma.jà.
tak.̋ e.przy.cho.dy.np..z.umów.o.dzie-
∏o,. naj.mu,. dzier.̋ a.wy,. pod.dzier.̋ a-
wy. (i. in.nych. umów. o. po.dob.nym.
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cha.rak.te.rze). opo.dat.ko.wa.nych.
na.pod.sta.wie.prze.pi.sów.o.zry.cza∏-
to.wa.nym. po.dat.ku. do.cho.do.wym.
od.nie.któ.rych.przy.cho.dów.osià.ga-
nych.przez.oso.by.fi.zycz.ne.
Tak. obec.nie. przed.sta.wia. si´.mo˝.li-
woÊç. uzy.ski.wa.nia. do.dat.ko.wych.
do.cho.dów.przez. eme.ry.tów. i. ren.ci-
stów.. Pa.mi´.taj,. ˝e. wy.so.ko.Êci. pro-
gów.do.cho.do.wych. i. kwo.ty.mak.sy-
mal.nych. zmniej.szeƒ. zmie.nia.jà. si´.
co.kwar.ta∏..Aby.wi´c.mieç.naj.Êwie˝-
sze.da.ne,.za.glà.daj.na.wi.try.n´.in.ter-
ne.to.wà. www.zus.pl.. Nie.wy.klu.czo-
ne,. ˝e. je.̋ e.li. cho.dzi. o. ren.ci.stów,.
po.ja.wià. si´. pró.by. zmian. za.rów.no.
spo.so.bu.na.li.cza.nia.rent.(zmia.na.nie-

ko.rzyst.na),. jak. i. „po.lu.zo.wa.nia”.
ry.go.rów.w.do.ra.bia.niu.(zmia.na.ocze-
ki.wa.na.przez.wie.lu.ren.ci.stów).
Wszyst.kie. za.miesz.czo.ne. po.wy.̋ ej.
in.for.ma.cje.do.ty.czà.rent.i.eme.ry.tur.
przy.zna.wa.nych. z. Fun.du.szu. Ubez-
pie.czeƒ. Spo.∏ecz.nych.. Sà. jed.nak.
gru.py. za.wo.do.we,. któ.re. ma.jà. lub.
b´.dà.mia.∏y.przy.zna.wa.ne.Êwiad.cze-
nia. na. in.nych. za.sa.dach.. Sta.no.wià.
wy.jàt.ki.w.re.gu.le..Za.sa.dy.do.ty.czà.ce.
Ê.wiad.czeƒ.wy.p∏a.ca.nych.m.in..po.li-
cjan.tom,. rol.ni.kom,. gór.ni.kom. i. in..
sà. ure.gu.lo.wa.ne. w. od.r´b.nych.
ak.tach,. in.nych.ni˝.Usta.wa. o. eme-
ry.tu.rach. i. ren.tach. z. Fun.du.szu.
Ubez.pie.czeƒ.Spo.∏ecz.nych..
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XÂwiadczeniaprzyznawanewszczególnymtrybie

Ist.nie.je. mo˝.li.woÊç. przy.zna.wa.nia,.
w.szcze.gól.nym.try.bie,.dwóch.ro.dza-
jów.Êwiad.czeƒ..Sà.to.tak.zwa.ne.ren-
ty.wy.jàt.ko.we:

1. Âwiadczenie przyznawane przez
PrezesaRadyMinistrów

Pre.zes. Ra.dy. Mi.ni.strów. mo.̋ e. przy-
znaç,.w.uza.sad.nio.nych.przy.pad.kach,.
eme.ry.tu.ry. lub. ren.ty. na.wa.run.kach.
i. w. wy.so.ko.Êci. in.nej. ni˝. okre.Êlo.ne.
w.usta.wie..Do.ty.czy.to.g∏ow.nie.osób.
szcze.gól.nie. za.s∏u.̋ o.nych. dla. paƒ-
stwa.

2. Âwiadczenie przyznawane przez
PrezesaZUS

Pre.zes. ZUS,. w. dro.dze. wy.jàt.ku,.
mo.̋ e. przy.znaç. Êwiad.cze.nia. ubez-
pie.czo.nym.oraz.po.zo.sta.∏ym.po.nich.
cz∏on.kom. ro.dzi.ny,. któ.rzy. wsku.tek.
szcze.gól.nych.oko.licz.no.Êci.nie.spe∏-
nia.jà. wy.ma.ga.nych. w. usta.wie.
wa.run.ków. do. uzy.ska.nia. pra.wa.
do.eme.ry.tu.ry.lub.ren.ty,.nie.mo.gà.ze.
wzgl´.du. na. ca∏.ko.wi.tà. nie.zdol.noÊç.
do.pra.cy.lub.wiek.pod.jàç.pra.cy.lub.
dzia.∏al.no.Êci.ob.j´.tej.ubez.pie.cze.niem.
spo.∏ecz.nym.i.nie.ma.jà.nie.zb´d.nych.
Êrod.ków. utrzy.ma.nia.. Przy.zna.ne.
Êwiad.cze.nie. nie. mo.̋ e. prze.kra.czaç.
wy.so.ko.Êci.od.po.wied.nich.Êwiad.czeƒ.
prze.wi.dzia.nych.w.usta.wie..De.cy.zja.
o.przy.zna.niu.te.go.Êwiad.cze.nia.jest.
uzna.nio.wa. i. by.wa.wy.da.wa.na.bar-
dzo.rzad.ko..
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Wcze.Êniej.sze. eme.ry.tu.ry. pra.cow.ni-
ków.opie.ku.jà.cych.si´.dzieç.mi.wy.ma-
ga.jà.cy.mi.sta.∏ej.opie.ki

Uwa ga:
Mo.̋ esz.si´.ubie.gaç.o.to.Êwiad.cze.nie,.
je.Êli.spe∏.nia.∏eÊ.wa.run.ki.do.je.go.otrzy-
my.wa.nia. wcze.Êniej,. tj.. przed. wej-
Êciem. w. ˝y.cie. (1. stycz.nia. 1999. r.).
no.wej.usta.wy.eme.ry.tal.no.-ren.to.wej..

Pra.wo.do.ta.kiej.eme.ry.tu.ry.przy.s∏u.gi-
wa.∏o.mat.ce,.któ.ra.nie.mo.g∏a.kon.ty-
nu.owaç.za.trud.nie.nia.z.po.wo.du.sta-
nu.zdro.wia.swo.je.go.dziec.ka.–.wy.ma-
ga.jà.ce.go. bez. wzgl´.du. na. wiek. jej.
sta.∏ej. opie.ki. oraz. pie.l´.gna.cji. lub.
po.mo.cy.w.czyn.no.Êciach.sa.mo.ob.s∏u-
go.wych. –. je.̋ e.li. spe∏.nia.∏a. ∏àcz.nie.
na.st´.pu.jà.ce.wa.run.ki:
1.. Mia.∏a. 20. lat. za.trud.nie.nia. (su.ma.
okre.sów. sk∏ad.ko.wych. i. nie.sk∏ad.ko-
wych,. z. tym. ˝e. nie.sk∏ad.ko.wych. lat.
nie.mo.̋ e.byç.wi´.cej.ni˝.1/3.okre.sów.
sk∏ad.ko.wych).
2.. Spra.wo.wa.∏a. oso.bi.stà. opie.k´.
nad. dziec.kiem,. któ.re. zo.sta.∏o. za.li-
czo.ne.do.I.gru.py.in.wa.lidz.kiej.–.bez.
wzgl´.du.na.przy.czy.n´.in.wa.lidz.twa.
–. al.bo. do. II. gru.py. in.wa.lidz.kiej.
z.po.wo.du. jed.ne.go.z.na.st´.pu.jà.cych.
sta.nów. fi.zycz.nych,. psy.chicz.nych.
i.psy.cho.fi.zycz.nych:
•..ca∏.ko.wi.tej.dys.funk.cji.koƒ.czyn.dol-
nych.lub.gór.nych,.nie.do.w∏a.du.oraz.
po.ra.̋ e.nia. unie.mo˝.li.wia.jà.cych.
sa.mo.dziel.ne.po.ru.sza.nie.si´. i.kon-

tro.lo.wa.nie. czyn.no.Êci. fi.zjo.lo.gicz-
nych,
•..umiar.ko.wa.ne.go,. znacz.ne.go. i. g∏´-
bo.kie.go. upo.Êle.dze.nia. umy.s∏o.we-
go,.cho.ro.by.psy.chicz.nej,.uszko.dze-
nia. lub.cho.ro.by.cen.tral.ne.go.uk∏a-
du. ner.wo.we.go,. unie.mo˝.li.wia.jà-
cych. sa.mo.dziel.noÊç. w. de.cy.zjach,.
co.dzien.nych.czyn.no.Êciach,
•..lek.kie.go.upo.Êle.dze.nia.umy.s∏o.we-
go.z. to.wa.rzy.szà.cy.mi.ka.lec.twa.mi.
znacz.ne.go. stop.nia. w. za.kre.sie.
na.rzà.du. ru.chu,. wzro.ku,. s∏u.chu.
lub.in.ny.mi.prze.wle.k∏y.mi.sta.na.mi.
cho.ro.bo.wy.mi,. bar.dzo. po.wa˝.nie.
upo.Êle.dza.jà.cy.mi.spraw.noÊç.or.ga-
ni.zmu,

•..in.nych. cho.rób. upo.Êle.dza.jà.cych.
w. bar.dzo. po.wa˝.nym. stop.niu.
spraw.noÊç. or.ga.ni.zmu,. a. po.nad.to.
wte.dy,. gdy. in.wa.lidz.two. dziec.ka.
ist.nie.je.od.uro.dze.nia.lub.po.wsta.∏o.
przed.ukoƒ.cze.niem.18..ro.ku.˝y.cia.

Z. upraw.nieƒ. do. wcze.Êniej.szej.
eme.ry.tu.ry. móg∏. sko.rzy.staç. tak.̋ e.
oj.ciec,. (okres. za.trud.nie.nia. mi.ni-
mum.25.lat)..
Wcze.Êniej.sze. eme.ry.tu.ry. z. ty.tu.∏u.
opie.ki. nad. nie.pe∏.no.spraw.ny.mi.
dzieç.mi.zo.sta.∏y.znie.sio.ne.1.stycz.nia.
1999. r.. wraz. z. wej.Êciem. w. ˝y.cie.
no.we.go. sys.te.mu. eme.ry.tal.no.-ren.to-
we.go.. Upraw.nie.nia. do. nich. za.cho-
wa.li. je.dy.nie,. ja.ko. pra.wa. na.by.te,. ci.
ro.dzi.ce,. któ.rzy. spe∏.ni.li. wszyst.kie.
wyma.ga.ne.wa.run.ki.przed.1.stycz.nia.

35Wcze Êniej sze eme ry tu ry pra cow ni ków opie ku jà cych si´ dzieç mi wy ma ga jà cy mi sta ∏ej opie ki

XIWczeÊniejszeemeryturypracownikówopiekujà
cychsi´dzieçmiwymagajàcymista∏ejopieki

emerytury i renty.indd   35 7/15/09   2:22:47 PM



1999. r.,. lecz. nie. zdà.̋ y.li. wy.stà.piç.
o.wcze.Êniej.sze.eme.ry.tu.ry.
Je.̋ e.li.za.tem.ja.kiÊ.ro.dzic.do.1.stycz-
nia. 1999. r.. wy.cho.wy.wa∏. dziec.ko.
nie.pe∏.no.spraw.ne.(ro.dza.je.nie.pe∏.no-
spraw.no.Êci.i.ro.dza.je.orze.czeƒ:.patrz.
wy.̋ ej). –. i. na.dal. je. wy.cho.wu.je. –.
i.mia∏.wów.czas.wy.ma.ga.ny.sta˝.pra-
cy.(20.lat.dla.ko.biet.i.25.lat.dla.m´˝-
czyzn),. to. mo.̋ e. na.dal. w. ka˝.dej.
chwi.li.wy.stà.piç.do.ZUS.o.wcze.Êniej-
szà.eme.ry.tu.r´.z.ty.tu.∏u.opie.ki..Eme-
ry.tu.ra.ta.ka.przy.s∏u.gu.je.tyl.ko.jed.ne-
mu.z.ro.dzi.ców,.i.to.pod.wa.run.kiem.
˝e.nie.przy.stà.pi∏.do.otwar.te.go.fun-
du.szu.eme.ry.tal.ne.go.(OFE.–.II.fi.lar).

Z.za.sa.dy.przy.na.le˝.noÊç.do.OFE. jest.
nie.od.wra.cal.na,.ale.po.wszech.nie.wia-
do.mo,.˝e.fun.du.sze.roz.wià.zu.jà.umo-
wy. z. ro.dzi.ca.mi,. dla. któ.rych. mo˝.li-
woÊç. sko.rzy.sta.nia. z. wcze.Êniej.szej.
eme.ry.tu.ry. z. ty.tu.∏u. opie.ki. nad. nie-

pe∏.no.spraw.nym. dziec.kiem. zo.sta.∏a.
otwar.ta.przez.Try.bu.na∏.Kon.sty.tu.cyj-
ny,.ju˝.po.da.cie.za.mkni´.cia.zg∏o.szeƒ.
do.OFE.
Na.le.̋ y.wów.czas.zg∏o.siç.si´.do.otwar-
te.go. fun.du.szu. eme.ry.tal.ne.go,. z. któ-
rym.za.war.∏o.si´.umo.w´.o.gro.ma.dze-
nie.Êrod.ków.na.eme.ry.tu.ŕ .z.II.fi.la.ru..
Nie.ste.ty,. jak. wska.zu.jà. licz.ne. przy-
k∏a.dy,.ro.dzi.ce,.któ.rzy.mi.mo.i˝.spe∏-
ni.li. prze.s∏an.ki. do. otrzy.ma.nia. te.go.
ty.pu.eme.ry.tu.ry,.do.sta.jà.od.po.wiedê.
od.mow.nà. pod.czas. ubie.ga.nia. si´.
o. to. Êwiad.cze.nie,. je.̋ e.li. po. 1999.
ro.ku. kon.ty.nu.owa.li. za.trud.nie.nie..
Ich. „wi.nà”. jest. to,. ˝e.zda.niem.ZUS.
i. nie.ste.ty. sà.dów. rów.nie˝,. ro.dzi.ce.
b´.dàc. za.trud.nie.ni,. nie. spra.wo.wa.li.
oso.bi.stej. opie.ki. nad. swo.imi. dzieç-
mi..Za.iste.prze.dziw.ny.to.ar.gu.ment.
wo.bec. te.go,. ˝e. wcze.Êniej. ro.dzic.
mu.sia∏. zgro.ma.dziç. po.kaê.ny,. bo. a˝.
20-.lub.25-let.ni.sta˝.pra.cy..

36  Wszystko, co powinieneÊ wiedzieç o rentach i emeryturach

a) Okre sy sk∏ad ko we
Do. two.je.go. sta.̋ u. pra.cy. wcho.dzà.
na.st´.pu.jà.ce.okre.sy:.sk∏ad.ko.we,.nie-
sk∏ad.ko.we.oraz.in.ne.(zwa.ne.uzu.pe∏-
nia.jà.cy.mi).. W. spra.wie. po.st´.po.wa-
nia. o. Êwiad.cze.nia. eme.ry.tal.no.-ren-
to.we. i. za.sad. wy.p∏a.ty. tych. Êwiad-
czeƒ. oraz. in.for.ma.cji. uzy.ska.nych.
w. ZUS. przed.sta.wiam. ze.sta.wie.nie.
wspo.mnia.nych.okre.sów.oraz.do.ku-
men.tów. wy.ma.ga.nych. do. ich. udo-
wod.nie.nia.

XIISta˝pracy
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37Sta˝ pracy

Okresyzatrudnieniapoukoƒczeniu15.
roku˝ycia:
• na obszarze paƒstwa polskiego –
w wymiarze nie ni˝szym ni˝ po∏owa
pe∏nego wymiaru czasu pracy i jeÊli
w tych okresach pracownik pobiera∏
wynagrodzenie lub zasi∏ki z ubezpie
czenia spo∏ecznego: docelowy, macie
rzyƒskialboopiekuƒczylubrent´cho
robowà,
• obywateli polskich za granicà –
w polskich przedstawicielstwach
dyplomatycznychiurz´dachkonsular
nych,wsta∏ychprzedstawicielstwach
przy ONZ i w innych misjach specjal
nych,a tak̋ ewpolskichplacówkach,
instytucjach lub przedsi´biorstwach,
doktórychzostalidelegowanilubskie
rowani; dotyczy to równie˝ cz∏onków
rodzinydelegowanegolubskierowane
go tam pracownika, którzy podj´li
zatrudnienie w tych placówkach,
wczasiepobytuzagranicà,
• obywateli polskich za granicà –
w organizacjach mi´dzynarodowych,
zagranicznychinstytucjachiwzak∏a
dach, do których zostali skierowani
wramachwspó∏pracymi´dzynarodo

Âwiadectwo pracy, zaÊwiadczenie lub
wpisdolegitymacjiubezpieczeniowej.
W razie ich braku wpis w dowodzie
osobistym,zeznaniaÊwiadków,legity
macja s∏u˝bowa, legitymacja zwiàz
ków zawodowych lub pismo o powo
∏aniu, mianowaniu, anga̋ owaniu,
zwolnieniu, wyró˝nieniu, udzieleniu
urlopu.

ZaÊwiadczenie w∏aÊciwych organów,
wpisdolegitymacjiubezpieczeniowej.
ZaÊwiadczenie pracodawcy lub wpis
dolegitymacjiubezpieczeniowej.

Okresyop∏acaniask∏adeknaubezpie
czeniespo∏ecznewwysokoÊciokreÊlo
nejwprzepisachoorganizacjiifinan
sowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
wprzepisachUstawyoemeryturach
i rentach z FUS, Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracyiUstawyopomocyspo∏ecznej.

Âwiadectwopracy,wpisdo legitymacji
ubezpieczeniowej, potwierdzenie ubez
pieczeniaprzezZUS.

  Okresy sk∏adkowe  Wymagana dokumentacja
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38  Wszystko, co powinieneÊ wiedzieç o rentach i emeryturach

wej, lub w których byli zatrudnieni
za zgodà w∏aÊciwych w∏adz polskich
(w stosunku do pracowników, którzy
wyjechali za granic´ przed 9 maja
1945r.,zgodataniejestwymagana),
• obywateli polskich za granicà
uinnychpracodawców,jeÊliwokresie
pracyop∏acaneby∏ysk∏adkinaubez
pieczeniespo∏ecznewPolsce.

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek
(zaÊwiadczenieZUS,ksià˝eczkaop∏at)
lubinnepotwierdzenieubezpieczenia.

  Okresy sk∏adkowe  Wymagana dokumentacja

Okresy dzia∏alnoÊci kombatanckiej lub
równorz´dnedoniej,atak̋ eokresyzali
czanedotejdzia∏alnoÊciorazlatapodle
gania represjom wojennym i okresu
powojennego, okreÊlone w przepisach
okombatantachorazoniektórychoso
bachb´dàcychofiaramirepresjiwojen
nychiokresupowojennego.

ZaÊwiadczenie kierownika Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowa
nych.

Okresy zaliczone do okresów ubezpie
czeniaspo∏ecznegoduchownych:
• okresy pozostawania duchownymi
przed 1 lipca 1989 r., pod warunkiem
op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne za ca∏y okres podlegania
temuubezpieczeniu,
• okresy przebywania duchownych
na misjach oraz okresy prowadzenia
przezduchownychdzia∏alnoÊciduszpa
sterskiej wÊród Polonii, przypadajàce
po14listopada1991r.–dodniawejÊcia
w˝ycieustawy.
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39Sta˝ pracy

Okresype∏nionejwPolsces∏u˝by:
•wPolicji(MilicjiObywatelskiej),
•wUrz´dzieOchronyPaƒstwa(worga
nachbezpieczeƒstwapublicznego),
•wStra̋ yGranicznej,
•wS∏u˝bieWi´ziennej,
•wPaƒstwowejStra̋ yPő arnej,
•wS∏u˝bieCelnej,
•wBiurzeOchronyRzàdu.

ZaÊwiadczeniestosownychorganów.

Okresy pobierania zasi∏ku macierzyƒ
skiego.

ZaÊwiadczeniepracodawcylubZUS.

  Okresy sk∏adkowe  Wymagana dokumentacja

Okresy osadzenia w wi´zieniach lub
w innych miejscach odosobnienia
naterytoriumPolskinamocyskazania
zadzia∏alnoÊçpolitycznàalbobezwyro
ku–po31grudnia1956r.

ZaÊwiadczenie prezesa sàdu okŕ gowe
go lubprezesa InstytutuPami´ciNaro
dowej–KomisjiÂciganiaZbrodniPrze
ciwkoNarodowiPolskiemu.

Okresy zatrudnienia za granicà osób,
którewtymczasienieby∏yobywatela
mipolskimi,jeÊlipowróci∏yonedokra
ju po 22 lipca 1944 r. i zosta∏y uznane
zarepatriantów.

Dokumentpotwierdzajàcynabycieoby
watelstwapolskiegowdrodzerepatria
cjiorazdowodyzatrudnienia.

Okresy Êwiadczenia pracy po 1956 r.
na rzecz organizacji politycznych
izwiàzkówzawodowychnielegalnych,
w rozumieniu przepisów obowiàzujà
cychdokwietnia1989r.

Dokumenty lub zeznania Êwiadków,
podlegajàceocenieidecyzjikierownika
Urz´duds.KombatantówiOsóbRepre
sjonowanych.

Okresypracyprzymusowej:
•wykonywanejnarzeczhitlerowskich
NiemiecwokresieIIwojnyÊwiatowej,
• wykonywanej na obszarze ZSRR.

Dokumenty lub zeznania Êwiadków,
podlegajàceocenieidecyzjikierownika
Urz´duds.KombatantówiOsóbRepre
sjonowanych.

emerytury i renty.indd   39 7/15/09   2:22:48 PM



40  Wszystko, co powinieneÊ wiedzieç o rentach i emeryturach

wokresieod17wrzeÊnia1939r.do31
grudnia1956r.,
• wykonywanej w kopalniach w´gla,
kamienio∏omach oraz w zak∏adach
pozyskiwaniaiwzbogacaniaruduranu
podczas odbywania s∏u˝by wojskowej
wWojskuPolskim.

ZaÊwiadczenie Wojskowej Komendy
Uzupe∏nieƒ.

Okresy zatrudnienia m∏odocianych
na obszarze paƒstwa polskiego na
warunkach okreÊlonych w przepisach
obowiàzujàcychprzed1stycznia1975r.

Umowaonauk´zawodu,oprzyuczenie
dookreÊlonejpracy,onabywaniewst´p
negosta̋ upracy,zaÊwiadczeniepraco
dawcy.

  Okresy sk∏adkowe  Wymagana dokumentacja

Okresy pracy wykonywanej w czasie
odbywanianaobszarzepaƒstwapolskie
gokarypozbawieniawolnoÊci,karyaresz
tuzawykroczenieorazwczasietymcza
sowegoaresztowania–wwymiarzecza
supracynieni˝szymni˝po∏owawymiaru
czasupracyokreÊlonegodlatakiejpracy.

ZaÊwiadczenie wydane przez zak∏ad
karny.

Okresyniewykonywaniapracypousta
niu zatrudnienia, je̋ eli za te okresy
napodstawieprzepisówkodeksupracy
zosta∏o wyp∏acone wynagrodzenie lub
odszkodowanie.

Orzeczeniesàdu.

Okresy czasowego pozostawania bez
pracy na obszarze paƒstwa polskiego
z powodu niemo˝noÊci jej otrzymania
lub niemo˝noÊci podj´cia szkolenia
zawodowego,wtymokresypobierania
zasi∏kówzfunduszuaktywizacjizawo
dowej,zasi∏kówdlabezrobotnychoraz
zasi∏ków szkoleniowych, wyp∏acanych
zFunduszuPracy.

ZaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du
pracy.
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Okresy sprawowania mandatu pos∏a
wpaƒstwiepolskim.

ZaÊwiadczeniew∏aÊciwegoorganu.

Okresy internowania na podstawie
art. 42 dekretu z 12 grudnia 1981 r.
o stanie wojennym (Dz.U. nr 29, poz.
154;z1982r.nr3,poz.18orazz1989r.
nr34,poz.178).

Orzeczeniesàdu.

  Okresy sk∏adkowe  Wymagana dokumentacja

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub
wykonywania dzia∏alnoÊci przynoszà
cejprzychodynieobj´tesk∏adkà,
decyzja Komisji ds. Zaopatrzenia Eme
rytalnegoTwórcówlubinnydokument
potwierdzajàcy spe∏nienie wymienio
nychwarunków.

Okresywykonywaniadzia∏alnoÊcitwór
czej lub artystycznej na obszarze paƒ
stwapolskiego:
• obj´tej obowiàzkiem ubezpieczenia
spo∏ecznego,zaktóreop∏aconosk∏adk´
na ubezpieczenie spo∏eczne lub w któ
rychubezpieczonyby∏zwolnionyzop∏a
caniask∏adki,
•przypadajàcejprzed1stycznia1974r.,
uznane przez Komisj´ ds. Zaopatrze
nia Emerytalnego, dzia∏ajàcà przy
ministrzew∏aÊciwymdosprawkultu
ry,podwarunkiem˝etwórcalubarty
sta op∏aca∏ sk∏adki na ubezpieczenie
spo∏ecznepo31grudnia1973r.

Okresypracyadwokatówwykonywa
nejnaobszarzepaƒstwapolskiego:
• obj´tej obowiàzkiem ubezpieczenia
spo∏ecznego,zaktóràop∏acanosk∏adk´
naubezpieczeniespo∏ecznelubwktó
rychwyst´powa∏ozwolnienieodp∏a
ceniask∏adki,
• przed dniem obj´cia obowiàzkiem
ubezpieczeniaspo∏ecznegoztegotytu
∏u.

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

zaÊwiadczeniepracodawcy.
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42  Wszystko, co powinieneÊ wiedzieç o rentach i emeryturach

Okresy wykonywania na terenie paƒ
stwapolskiegopracynak∏adczej:

• obj´tej obowiàzkiem ubezpieczenia
spo∏ecznego, za które p∏acono sk∏adk´
naubezpieczeniespo∏eczne lubwktó
rychwyst´powa∏ozwolnienieodop∏a
caniask∏adki,
• przed dniem obj´cia obowiàzkiem
ubezpieczenia z tego tytu∏u, jeÊli
w tych okresach osoba wykonujàca
takà prac´ uzyskiwa∏a wynagrodze
nie w wysokoÊci co najmniej po∏owy
obowiàzujàcegonajni˝szegowynagro
dzenia,okreÊlonegonapostawieprze
pisówkodeksupracy.

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub
zaÊwiadczenie o okresach uzyskiwa
nia przychodów zwolnionych z op∏a
caniask∏adki,

zaÊwiadczeniepracodawcy.

Okresy pracy na obszarze paƒstwa
polskiegowrolniczychspó∏dzielniach
produkcyjnych i w innych spó∏dziel
niach zrzeszonych w Centralnym
Zwiàzku Rolniczych Spó∏dzielni Pro
dukcyjnych, w zespo∏owych gospo
darstwach rolnych, spó∏dzielniach
kó∏ekrolniczychzrzeszonychwKrajo
wymZwiàzkuRolników,Kó∏ekiOrga
nizacjiRolniczych

orazpracynarzecztychspó∏dzielni:
•pracyobj´tejobowiàzkiemubezpie
czeniaspo∏ecznego,zaktóreop∏acano
sk∏adkizatoubezpieczenielubwktó
rychwyst´powa∏ozwolnienieodop∏a
caniask∏adki,
• przed dniem obj´cia obowiàzkiem
ubezpieczenia spo∏ecznego z tego
tytu∏u.

  Okresy sk∏adkowe  Wymagana dokumentacja

Potwierdzenieop∏acaniask∏adeklub
zaÊwiadczenieookresachuzyskiwania
przychodówzwolnionychzop∏acania
sk∏adek.

ZaÊwiadczeniepracodawcy.
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Okresypozarolniczejdzia∏alnoÊcigospo
darczejnaobszarzepaƒstwapolskiego:
• obj´tej obowiàzkiem ubezpieczenia
spo∏ecznego i okresy kontynuowania
tegoubezpieczenia, zaktóreop∏acano
sk∏adk´ na ubezpieczenie, lub w któ
rych wyst´powa∏o zwolnienie od p∏a
ceniask∏adki,
• prowadzonej przed dniem obj´cia
obowiàzkiem ubezpieczenia z tego
tytu∏u, jeÊli prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej odpowiada∏owarunkom
ubezpieczenia.

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub
zaÊwiadczenie o okresie uzyskiwania
przychodówzwolnionychzop∏acania
sk∏adek,

zaÊwiadczeniepracodawcy.

Okresywspó∏pracyprzyprowadzeniu
pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodar
czej na obszarze paƒstwa polskiego,
obj´tej obowiàzkiem ubezpieczenia
spo∏ecznegoorazokresykontynuowa
niategoubezpieczenia,zaktóreop∏a
cano sk∏adk´ ubezpieczeniowà lub
w których wyst´powa∏o zwolnienie
odp∏aceniask∏adki.

  Okresy sk∏adkowe  Wymagana dokumentacja

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

Okresy ubezpieczenia spo∏ecznego
duchownychnaobszarzepaƒstwapol
skiego,zaktóreop∏acanosk∏adk´nato
ubezpieczenie lub w którym wyst´po
wa∏ozwolnienieodop∏acaniask∏adki.

Potwierdzenie op∏acania sk∏adek lub
okresu ubezpieczenia, podczas którego
nieby∏oobowiàzkuop∏acaniask∏adek.

Okresy pobierania stypendium sporto
wego z tytu∏u wyczynowego uprawia
niasportunaobszarzepaƒstwapolskie
gopoukoƒczeniu15.rokű ycia,zwyjàt
kiem okresów pobierania stypendium
przez osoby uczàce si´ lub studiujàce
wsystemiestudiówdziennych.

ZaÊwiadczeniew∏aÊciwegoorganu.
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Okresy niewykonywania pracy po
ustaniuzatrudnienia, jeÊli za teokresy,
napodstawieprzepisówkodeksupracy,
zosta∏owyp∏aconeodszkodowanie.

Orzeczenie sàdu, zaÊwiadczenie praco
dawcy.

Okresy pobierania renty chorobowej
po ustaniu zatrudnienia w wymiarze
czasupracynieni˝szymni˝po∏owaobo
wiàzujàcego w danym zawodzie lub
po ustaniu obowiàzku ubezpieczenia
spo∏ecznegozinnegotytu∏u.

DecyzjaZUS.

Okresy pobierania zasi∏ku chorobowe
go i opiekuƒczego oraz Êwiadczenia
rehabilitacyjnegopoustaniuobowiàz
kuubezpieczenia.

DecyzjaZUS.

OkresypobieraniaÊwiadczeniarehabili
tacyjnego.

DecyzjaZUS.

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

ZaÊwiadczeniepracodawcy.

Okresypobieraniawynagrodzeniazaczas
niezdolnoÊci do pracy, wyp∏acanego na
podstawie przepisów art. 92 kodeksu
pracy.

ZaÊwiadczeniepracodawcy.

Okresy niesk∏adkowe  Wymagana dokumentacja

Okresyniewykonywaniapracywokre
sieprzed4czerwca1989r.
na skutek represji politycznych – nie
wi´cejjednakni˝5lat.

Dokumenty lub zeznania Êwiadków
podlegajàceocenie idecyzjikierowni
ka Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

b)Okresyniesk∏adkowe
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Okresyprzypadajàceprzeddniemnaby
ciaprawadoemeryturylubrenty,okre
syniewykonywaniapracy,wgranicach
do 6 lat, spowodowane koniecznoÊcià
opiekinadinnymni˝dzieckocz∏onkiem

OÊwiadczenie osoby sprawujàcej
opiek´ oraz orzeczenie komisji
lekarskiej lub lekarza orzecznika
ZUS.

Okresy przypadajàce przed dniem
nabyciaprawadoemeryturylubrenty,
okresyopiekipiel´gnacyjnejnadinwa
lidàwojennymzaliczonymdo Igrupy
inwalidzkiej lubuznanymzaca∏kowi
cie niezdolnego do pracy oraz samo
dzielnej egzystencji, sprawowanej
przez cz∏onka jego rodziny w wieku
powy̋ ej16lat,którywokresiesprawo
wania opieki nie osiàgnà∏ przychodu
przekraczajàcego miesi´cznie po∏ow´
najni˝szegowynagrodzenia.

OÊwiadczenie osoby sprawujàcej
opiek´orazorzeczeniekomisji lekar
skiejlublekarzaorzecznikaizaÊwiad
czeniepotwierdzajàce status inwali
dywojennegoosobypodopiecznej.

Okresyprzypadajàceprzeddniemnaby
ciaprawadoemeryturylubrentyurlopu
wychowawczego, urlopu bezp∏atnego
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
okresyniewykonywaniapracy–zpowo
duopiekinaddzieckiem:
•wwiekudo4lat,wgranicachdo3lat
na ka˝de dziecko oraz ∏àcznie – bez
wzgl´dunaliczb´dzieci–do6lat
•naktórezewzgl´dunajegostanfizycz
ny psychiczny lub psychofizyczny przy
s∏ugujezasi∏ekpiel´gnacyjny–dodatko
wowgranicach3latnaka˝dedziecko.

ZaÊwiadczenieluboÊwiadczenieosoby
zainteresowanejiskróconyodpisaktu
urodzeniadziecka,
zaÊwiadczenie lekarskie o stanie
zdrowiadziecka.

Okresy niesk∏adkowe  Wymagana dokumentacja
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Okresy urlopu bezp∏atnego oraz
przerw w zatrudnieniu, w razie nie
udzielenia urlopu bezp∏atnego ma∏
˝onkom pracowników skierowanych
do pracy w przedstawicielstwach
dyplomatycznych,urz´dachkonsular

Okresy studiów doktoranckich i aspi
rantury naukowej w wymiarze okre
Êlonymwdecyzjioichutworzeniu.

Okresyasystenckichstudiówprzygoto
wawczych.

Okresynaukiwszkolewy˝szejnajed
nymkierunku,podwarunkiemjednak
ukoƒczenia tej nauki w wymiarze
okreÊlonymwprogramiestudiów.

Okresy dokszta∏cania zawodowego
lekarzywklinikachakademiimedycz
nych i oddzia∏ach instytutów nauko
wych jako wolontariuszy – w grani
cach1roku.

ZaÊwiadczenie wydane przez jed
nostk´prowadzàcàstudia.

ZaÊwiadczenie wydane przez jed
nostk´prowadzàcàstudia.

ZaÊwiadczenie wystawione przez
szko∏´ wy˝szà lub dyplom ukoƒcze
nia.

ZaÊwiadczenieklinikiAMlubinstytu
tunaukowego.

ZaÊwiadczenieinstytucjikierujàcejdo
pracyzagranicà.

rodziny,zaliczonymdoIgrupyinwalidz
kiejlubuznanymzaca∏kowicieniezdol
negodopracyisamodzielnejegzystencji
albouznanymzaosob´niepe∏nospraw
nàwstopniuznacznym,sprawowanej
przez cz∏onka jego rodziny w wieku
powy̋ ej16lat,którywokresiesprawo
wania opieki nie osiàgnà∏ przychodu
przekraczajàcego miesi´cznie po∏ow´
najni˝szegowynagrodzenia.

Okresy niesk∏adkowe  Wymagana dokumentacja
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nych, sta∏ych przedstawicielstwach
przy ONZ, w innych misjach specjal
nych za granicà, w instytucjach,
w oÊrodkach informacji i kultury
zagranicà.

Okresy udokumentowanej niezdolno
Êcidopracy,zaktórewyp∏aconezosta
∏yzFunduszuPracyzasi∏kidlabezro
botnych, zasi∏ki szkoleniowe lub sty
pendia.

Okresy pobierania zasi∏ku przedeme
rytalnego lub Êwiadczenia przedeme
rytalnego.

ZaÊwiadczenia w∏aÊciwego urz´du
pracy.

Decyzjaw∏aÊciwegourz´dupracy.

Okresy niesk∏adkowe  Wymagana dokumentacja

c)Okresyuzupe∏niajàce
Przy.usta.la.niu.pra.wa.do.eme.ry.tu.ry.
uwzgl´d.nia. si´. tak.̋ e. na.st´.pu.jà.ce.
okre.sy.sk∏ad.ko.we:
1..okre.sy.ubez.pie.cza.nia.spo.∏ecz.ne-
go. rol.ni.ków,. za. któ.re. op∏a.ca.no,.
prze.wi.dzia.ne.w.od.r´b.nych.prze.pi-
sach,.sk∏ad.ki,
2.. przy.pa.da.jà.ce. przed. 1. stycz.nia.
1977.r..okre.sy.pro.wa.dze.nia.go.spo-
dar.stwa.rol.ne.go.po.ukoƒ.cze.niu.16..
ro.ku.˝y.cia,
3.. przy.pa.da.jà.ce. przed. 1. stycz.nia.
1983. r.. okre.sy. pra.cy. w. go.spo.dar-
stwie. rol.nym. po. ukoƒ.cze.niu. 16..
ro.ku.˝y.cia.

Okre.sy. uzu.pe∏.nia.jà.ce. ma.jà. byç.
przy.j´.te. tyl.ko. wów.czas,. gdy. udo-
wod.nio.ne. przez. wnio.sku.jà.cych.
okre.sy. sk∏ad.ko.we. i. nie.sk∏ad.ko.we.
oka.̋ à.si´.za.krót.kie.do.przy.zna.nia.
Êwiad.cze.nia.i.tyl.ko.w.za.kre.sie.nie-
zb´d.nym.do. ich. uzu.pe∏.nie.nia.. Nie.
uwzgl´d.nia. si´. ich,. gdy. za.li.czo.no.
je. do. okre.sów. ubez.pie.cze.nia. do.
eme.ry.tu.ry.rol.ni.czej..Okre.sy.wy.mie-
nio.ne.w. pkt. 2. i. 3.mo.gà. byç. udo-
wod.nio.ne. za.Êwiad.cze.niem.z.urz´-
du. gmi.ny,. ze.zna.nia.mi. Êwiad.ków.
al.bo. oÊwiad.cze.niem. po.twier.dza.jà-
cym.przez.urzàd.gmi.ny.
.
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Ustawaz17grudnia1998r.oemery
turachirentachzFunduszuUbezpie
czeƒ Spo∏ecznych. (Tekst. jed.no.li.ty:.
Dz.U.. z. 2004. r.. nr. 39,. poz.. 353.
z.póên..zm.)

Ustawaz19grudnia2008r.oemery
turach pomostowych. (Dz.U.. nr. 237,.
poz..1656),.któ.ra.(z.wy.jàt.kiem.nie-
któ.rych.ar.ty.ku.∏ów).we.sz∏a.w.˝y.cie.
z.dniem.1.stycz.nia.2009.r.

Ustawa z 30 paêdziernika 2002 r.
oubezpieczeniuspo∏ecznymztytu∏u
wypadkówprzypracyichoróbzawo
dowych. (Dz.U.. nr. 199,. poz.. 1673.
z.póên..zm.).oraz.

Ustawa z 30 paêdziernika 2002 r.
ozaopatrzeniuztytu∏uwypadkówlub
chorób zawodowych powsta∏ych
wszczególnychokolicznoÊciach.(Dz.U..
nr.199,.poz..1674.z.póên..zm.)..

Ustawaz27czerwca2003r.orencie
socjalnej. (Dz.U.. nr. 135,. poz.. 1268.
z.póên..zm.)

RozporzàdzenieMinistraPolitykiSpo
∏ecznej z 14 grudnia 2004 r. w spra
wieorzekaniaoniezdolnoÊcidopra
cy.(Dz.U..nr.273,.poz..2711).

RozporzàdzenieMinistraPracyiPoli
tykiSocjalnejz22lipca1992r.wspra
wie szczegó∏owych zasad zawiesza
nia lub zmniejszania emerytury lub
renty.(Dz.U..nr.58,.poz..290.z.póên..
zm.),. zwa.nym. da.lej. roz.po.rzà.dze-
niem. o. za.wie.szal.no.Êci,. przy. czym.
zgod.nie.z.art..194.usta.wy.eme.ry.tal-
nej.sto.su.je.si´.je.w.ta.kim.za.kre.sie,.
w.ja.kim.jest.zgod.ne.z.usta.wà.eme-
ry.tal.nà;

Rozporzàdzenie Rady Ministrów z 7
lutego1983r.wsprawiewiekuemery
talnego pracowników zatrudnionych
wszczególnychwarunkachlubwszcze
gólnymcharakterze. (Dz.U..nr.8,.poz..
43,.z.póên..zm.).
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XIIPodstawaprawna
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