
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw 

(druk nr 114 ) 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU 
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.)  
 

Art. 3. 
Świadczenia określone w ustawie obejmują: 
[1) emeryturę;] 
<1) emeryturę, w tym emeryturę częściową;> 
2) rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową; 
3) rentę rodzinną; 
4) dodatek pielęgnacyjny; 
5) dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej; 
6) zasiłek pogrzebowy. 
 

Art. 4. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
[1) emeryt - osobę mającą ustalone prawo do emerytury;] 
<1) emeryt – osobę mającą ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury 

częściowej;> 
2) dożywotnia emerytura kapitałowa - emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507); 
2a) okresowa emerytura kapitałowa - emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 

2008 r. o emeryturach kapitałowych; 
3) Fundusz - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach o systemie 

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

zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek 
podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu 
na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), prowadzone 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem"; 

  4a)  kwota rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 
roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku 
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kalendarzowym, określoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.); 

  5)   okres ubezpieczenia - okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
oraz okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego 
kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, o którym mowa w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych; 

  6)   organ rentowy - jednostkę organizacyjną Zakładu, określoną w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, właściwą do wydawania decyzji w sprawach świadczeń; 

  7)   otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy 
emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych; 

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

  9)   przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce 
narodowej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 
Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

  10)  renta - rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę rodzinną; 
  11)  rencista - osobę mającą ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do 

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

systemie ubezpieczeń społecznych; 
  13)  ubezpieczony - osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 

określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę, która przed 
dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu 
emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników. 

 
Art. 10a. 

[1. Przy ustalaniu prawa do emerytury osoby, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący co 
najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn i utraciła prawo do renty z 
tytułu niezdolności do pracy przysługującej z Funduszu z powodu odzyskania zdolności do 
pracy, uwzględnia się również okresy pobierania tej renty, jeżeli okresy składkowe i 
nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5-7 i 10, są krótsze od okresu 
wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego 
okresu.] 

<1. Przy ustalaniu prawa do emerytury na podstawie art. 26b, 27 i 28 osoby, która 
utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej z Funduszu z 
powodu odzyskania zdolności do pracy, uwzględnia się również okresy pobierania tej 
renty, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w 
art. 5–7 i 10, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.> 

2. Okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy nie uwzględnia się, jeżeli zbiegają 
się w czasie z okresami, o których mowa w art. 6, 7 i 10, uwzględnionymi przy ustalaniu 
prawa do emerytury. 

 
Art. 13. 

1. Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do 
odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się: 
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  1)   stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej 
sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji; 

  2)   możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość 
przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas 
wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne. 

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

medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu. 
[3a. Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co 

najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat 
do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1, w przypadku dalszego 
stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia 
osiągnięcia tego wieku.] 

<3a. Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co 
najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej 
niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b, w 
przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do 
pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.> 

4. Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody 
do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy. 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym 
konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji. 
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 24. 

[1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po 
osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 
65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a i 50e i 184.] 

<1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po 
osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w ust. 1a i 1b, z zastrzeżeniem art. 46, 
47, 50, 50a, 50e i 184.> 

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

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

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

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

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

5) od dnia 1 października 1953 r. do dnia 31 grudnia 1953 r. wynosi co najmniej 
60 lat i 4 miesiące; 

6) od dnia 1 stycznia 1954 r. do dnia 31 marca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 
5 miesięcy; 
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7) od dnia 1 kwietnia 1954 r. do dnia 30 czerwca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat 
i 6 miesięcy; 

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

9) od dnia 1 października 1954 r. do dnia 31 grudnia 1954 r. wynosi co najmniej 
60 lat i 8 miesięcy; 

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

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

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

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

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

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

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

17) od dnia 1 października 1956 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. wynosi co najmniej 
61 lat i 4 miesiące; 

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

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

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

21) od dnia 1 października 1957 r. do dnia 31 grudnia 1957 r. wynosi co najmniej 
61 lat i 8 miesięcy; 

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

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

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

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

26) od dnia 1 stycznia 1959 r. do dnia 31 marca 1959 r. wynosi co najmniej 62 
lata i 1 miesiąc; 
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27) od dnia 1 kwietnia 1959 r. do dnia 30 czerwca 1959 r. wynosi co najmniej 62 
lata i 2 miesiące; 

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

29) od dnia 1 października 1959 r. do dnia 31 grudnia 1959 r. wynosi co najmniej 
62 lata i 4 miesiące; 

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

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

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

33) od dnia 1 października 1960 r. do dnia 31 grudnia 1960 r. wynosi co najmniej 
62 lata i 8 miesięcy; 

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

35) od dnia 1 kwietnia 1961 r. do dnia 30 czerwca 1961 r. wynosi co najmniej 62 
lata i 10 miesięcy; 

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

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

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

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

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

41) od dnia 1 października 1962 r. do dnia 31 grudnia 1962 r. wynosi co najmniej 
63 lata i 4 miesiące; 

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

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

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

45) od dnia 1 października 1963 r. do dnia 31 grudnia 1963 r. wynosi co najmniej 
63 lata i 8 miesięcy; 

46) od dnia 1 stycznia 1964 r. do dnia 31 marca 1964 r. wynosi co najmniej 63 
lata i 9 miesięcy; 
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47) od dnia 1 kwietnia 1964 r. do dnia 30 czerwca 1964 r. wynosi co najmniej 63 
lata i 10 miesięcy; 

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

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

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

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

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

53) od dnia 1 października 1965 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. wynosi co najmniej 
64 lata i 4 miesiące; 

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

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

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

57) od dnia 1 października 1966 r. do dnia 31 grudnia 1966 r. wynosi co najmniej 
64 lata i 8 miesięcy; 

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

59) od dnia 1 kwietnia 1967 r. do dnia 30 czerwca 1967 r. wynosi co najmniej 64 
lata i 10 miesięcy;  

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

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

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

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

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

65) od dnia 1 października 1968 r. do dnia 31 grudnia 1968 r. wynosi co najmniej 
65 lat i 4 miesiące; 

66) od dnia 1 stycznia 1969 r. do dnia 31 marca 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat 
i 5 miesięcy; 
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67) od dnia 1 kwietnia 1969 r. do dnia 30 czerwca 1969 r. wynosi co najmniej 65 
lat i 6 miesięcy; 

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

69) od dnia 1 października 1969 r. do dnia 31 grudnia 1969 r. wynosi co najmniej 
65 lat i 8 miesięcy; 

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

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

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

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

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

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

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

77) od dnia 1 października 1971 r. do dnia 31 grudnia 1971 r. wynosi co najmniej 
66 lat i 4 miesiące; 

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

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

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

81) od dnia 1 października 1972 r. do dnia 31 grudnia 1972 r. wynosi co najmniej 
66 lat i 8 miesięcy; 

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

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

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

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

1b. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie: 

1) od dnia 1 stycznia 1949 r. do dnia 31 marca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat 
i 5 miesięcy; 
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2) od dnia 1 kwietnia 1949 r. do dnia 30 czerwca 1949 r. wynosi co najmniej 65 
lat i 6 miesięcy; 

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

4) od dnia 1 października 1949 r. do dnia 31 grudnia 1949 r. wynosi co najmniej 
65 lat i 8 miesięcy; 

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

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

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

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

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

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

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

12) od dnia 1 października 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r. wynosi co najmniej 
66 lat i 4 miesiące;  

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

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

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

16) od dnia 1 października 1952 r. do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 
66 lat i 8 miesięcy; 

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

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

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

20) po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat.> 
2. Dla ubezpieczonych, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w 

szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych 
mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a 
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i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150, zostaną ustanowione emerytury 
pomostowe. 

2a. Ubezpieczonym spełniającym warunki określone w art. 50a lub 50e przysługuje emerytura 
po osiągnięciu wieku i okresów pracy lub okresu pracy, określonych w tych przepisach. 

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

 
Art. 25. 

[1. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na 
ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na 
koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego 
przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego 
w art. 173-175, z zastrzeżeniem art. 185.] 

<1. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na 
ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek 
zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału 
początkowego określonego w art. 173–175, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 
185.> 

<1a. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, dla osoby, 
która miała ustalone prawo do emerytury częściowej na podstawie art. 26b, nie 
uwzględnia się kwot zwiększeń składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału 
początkowego określonego w art. 173–175, uzyskanych w wyniku waloryzacji 
kwartalnej, o której mowa w art. 25a, przeprowadzonej w celu obliczenia emerytury 
częściowej. 

1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 
50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa 
w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot 
pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

1c. Przepis ust. 1b stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony pobrał emeryturę 
górniczą, określoną w art. 34 lub w art. 48 i 49, w brzmieniu obowiązującym w dniu 
31 grudnia 2006 r.> 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie podlega dziedziczeniu. 
3. Waloryzację składek przeprowadza się corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, 

poczynając od waloryzacji za rok 2000, z uwzględnieniem art. 25a. W wyniku 
przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu. 

4. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na 
dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z 
tytułu przeprowadzonych waloryzacji. 

5. Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie 
ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji. 

6. Wskaźnik waloryzacji składek jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w 
stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na 
ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w 
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stosunku do roku poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 9. Wskaźnik waloryzacji składek nie 
może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku 
kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku. 

7. Wskaźnik wzrostu realnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o którym 
mowa w ust. 6, otrzymuje się poprzez podzielenie wskaźnika wzrostu nominalnego sumy 
przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym 
termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego przez wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem ustalony dla analogicznego okresu. 

8. Wskaźnik wzrostu nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o 
którym mowa w ust. 7, stanowi iloraz sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne 
w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji i w roku poprzednim. 

9. Wskaźnik waloryzacji składek za rok 2000 jest równy wskaźnikowi wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia za 2000 r. w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 1999 r. 

10. Wskaźnik waloryzacji składek ustala się z dokładnością do setnych części procentu. 
11. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do 20. dnia pierwszego miesiąca 
każdego kwartału, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni 
kwartał. 

12. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do 25. dnia miesiąca 
poprzedzającego termin waloryzacji, wskaźnik waloryzacji składek za poprzedni rok i 
kwartał. 

<Art. 26b. 

1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a 
pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–20, przysługuje emerytura częściowa, jeżeli spełnili łącznie 
następujące warunki: 

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

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

2. Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej zgodnie z 
art. 26 i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. 

3. Przy ustalaniu prawa do emerytury częściowej nie stosuje się przepisów art. 103 ust. 1 
i 2, art. 103a i 104. 

4. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku emerytalnego, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–20, oraz po ustaniu 
stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem emerytura 
częściowa podlega – na wniosek ubezpieczonego – zamianie na emeryturę, o której 
mowa w art. 24.> 

 
[Art. 27. 

 Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli 
spełnili łącznie następujące warunki: 

  1)   osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat 
dla mężczyzn; 
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  2)   mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat 
dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a. 

 
Art. 27a. 

Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy 
osobie, która osiągnęła wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz podlegała 
ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przepis art. 24a 
ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 
 

<Art. 27. 

1. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, 
jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: 

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

2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 
lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a. 

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

3. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie: 

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

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

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

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

5) od dnia 1 października 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r. wynosi co najmniej 65 
lat i 4 miesiące. 

Art. 27a. 

Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do 
pracy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 ust. 2 i 3, oraz 
podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 
Przepis art. 24a ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 
 

[Art. 28. 
Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli okresu 
składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w art. 27 pkt 2, przysługuje emerytura, jeżeli 
spełnili łącznie następujące warunki: 
  1)   osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat 

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

najmniej 20 lat dla mężczyzn.] 
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<Art. 28. 

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli okresu 
składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2, przysługuje 
emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: 

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

2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co 
najmniej 20 lat dla mężczyzn.> 

 
Art. 29. 

1. [Ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku 
emerytalnego określonego w art. 27 pkt 1, mogą przejść na emeryturę:] 

< Ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku 
emerytalnego określonego w art. 27 ust. 2 i 3, mogą przejść na emeryturę:> 

  1)   kobieta - po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i 
nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz 
została uznana za całkowicie niezdolną do pracy; 

  2)   mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 35-letni okres składkowy 
i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz 
został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. 

2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje ubezpieczonym, którzy: 
  1)   ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz 
  2)   w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej 
przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty 
z tytułu niezdolności do pracy. 

3. Spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, nie wymaga się od ubezpieczonych, którzy 
przez cały wymagany okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlegali ubezpieczeniu 
społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w 
stosunku pracy. 

 
Art. 32. 

[1. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, o 
których mowa w ust. 2-3, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 pkt 1.] 

<1. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, 
o których mowa w ust. 2 i 3, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w 
szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w 
art. 27 ust. 2 i 3.> 

1a. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze nie uwzględnia się: 

  1)   okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 
r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa; 

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

szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej 
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szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających 
wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. 

3. Dla celów ustalenia uprawnień, o których mowa w ust. 1, za pracowników zatrudnionych w 
szczególnym charakterze uważa się: 

  1)   pracowników organów kontroli państwowej; 
  2)   pracowników organów administracji celnej; 
  3)   pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną; 
  4)   dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz 

w organach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objętych 
układem zbiorowym pracy dziennikarzy; 

  5)   nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących 
pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.); 

  6)   żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej; 

  7)   pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 
8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229, z późn. zm.). 

4. Wiek emerytalny, o którym mowa w ust. 1, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na 
podstawie których osobom wymienionym w ust. 2 i 3 przysługuje prawo do emerytury, 
ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

4a.  (utracił moc). 
5. Odrębne przepisy określają zasady przechodzenia na emeryturę, bez względu na wiek, 

nauczycieli urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. 
 

[Art. 39. 
Ubezpieczonemu, urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., spełniającemu warunek 
określony w art. 27 pkt 2 i niespełniającemu warunków wymaganych do uzyskania górniczej 
emerytury na podstawie art. 50a, który ma co najmniej 5 lat: 

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

  2)   pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1 pkt 4 i 5, wykonywanej stale i w 
pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz 
w kopalniach otworowych siarki, 

wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 pkt 1, obniża się o 6 miesięcy za każdy rok takiej 
pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat.] 

<Art. 39. 

Ubezpieczonemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., spełniającemu warunek 
określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i niespełniającemu warunków wymaganych do 
uzyskania górniczej emerytury na podstawie art. 50a, który ma co najmniej 5 lat: 

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

2) pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1 pkt 4 i 5, wykonywanej stale i w 
pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego 
oraz w kopalniach otworowych siarki 



- 14 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

– wiek emerytalny, o którym mowa w art. 27 ust. 2 i 3, obniża się o 6 miesięcy za 
każdy rok takiej pracy, nie więcej jednak niż o 15 lat.> 

 
Art. 62. 

1. Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi: 
  1)   24 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 19, oraz 
  2)   po 1,3 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych; 
  3)   po 0,7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych; 
  [4)   po 0,7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat 

okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku 
o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat. ] 

<4)  po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 
lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia 
zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1a.> 

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

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

pełnych miesięcy. 
 

Art. 87. 
1. W przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26, łącznie z 

okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa niż 
kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 i 3, emeryturę przysługującą z Funduszu, w tym 
emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a, podwyższa się w taki 
sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony: 
  [1)   mężczyzna - ukończył 65 lat życia i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 

co najmniej 25 lat, 
  2)   kobieta - ukończyła 60 lat życia i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co 

najmniej 20 lat] 
<1) mężczyzna – osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, i ma 

okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, 
2) kobieta – osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a, i ma okres 

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

- z uwzględnieniem ust. 3-7. Przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
1a. W okresie składkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia się okres, za który 

ustalono zwiększenie, o którym mowa w art. 26a. 
<1b. Okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi: 

1) 20 lat – do dnia 31 grudnia 2013 r.; 

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

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

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

5) 24 lata – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.> 
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2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, podlega refundacji z budżetu państwa. 
3. Przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po dniu wejścia w życie ustawy dla 

celów podwyższenia emerytury w myśl ust. 1 miesiące, w których składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od 
kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części 
odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

4. Zasady, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie podstawy wymiaru 
składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek pobierania 
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów 
Kodeksu pracy, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego 
lub z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady tej nie stosuje się również, jeżeli podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego z 
pomocy społecznej lub świadczenia pielęgnacyjnego określonego w przepisach o 
świadczeniach rodzinnych, oraz do: pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 
1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), żołnierzy 
niezawodowych w służbie czynnej, ubezpieczonych odbywających służbę zastępczą, a 
także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje emerytom, którzy 
osiągają przychód z tytułu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4, jeżeli przychód 
ten przekracza kwotę podwyższenia. 

5a. Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w razie zbiegu prawa 
do emerytury z Funduszu i okresowej emerytury kapitałowej albo dożywotniej emerytury 
kapitałowej z prawem do: 
  1)   emerytury wojskowej lub policyjnej, o której mowa w art. 85 ust. 5; 
  2)   emerytury rolniczej określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

[6. W okresie składkowym, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się nie więcej niż 10 lat 
kontynuowania ubezpieczenia w myśl przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.] 

7. Do ustalenia kwoty przekroczenia, o której mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 104 ust. 1-8 i art. 106. 

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

 
Art. 103. 

1.  Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na 
zasadach określonych w art. 103a-106. 

[2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat 
(mężczyźni), z zastrzeżeniem art. 103a.] 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem art. 
103a.> 

2a. (uchylony). 
3. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której 

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

4. (uchylony). 
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Art. 116. 
1. Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku 

zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
[1a. Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla 

uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wynosi 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.] 

<1a. Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla 
uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego 
określają przepisy art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3.> 

1b. Postępowanie w sprawie świadczenia podlega umorzeniu, jeżeli osoba ubiegająca się o 
świadczenie zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tego świadczenia. 

1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 136. 
1d. Przepisu ust. 1b nie stosuje się, jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego zmarł 

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

uprawomocnienia się decyzji. W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie 
świadczeń podlega umorzeniu. 

3. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń zgłasza się w organie rentowym bezpośrednio 
lub za pośrednictwem płatnika składek, z uwzględnieniem art. 182. 

4. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń osobom, o których mowa w art. 115 ust. 2 i 3, 
zgłasza się w organach rentowych wymienionych w tych przepisach, z uwzględnieniem 
postanowień umów międzynarodowych. 

5. Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń powinny być dołączone dowody 
uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, określone w drodze rozporządzenia 
przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 
Art. 127. 

1. Emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności, o 
której mowa w art. 104 ust. 1-4, i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po 
upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim 
roku kalendarzowym. 

[1a. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy emerytów, którzy 60 lat (kobiety) lub 65 lat 
(mężczyźni) ukończyli przed podjęciem działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4.] 

<1a. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy emerytów, którzy wiek emerytalny, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3, osiągnęli przed 
podjęciem działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1–4.> 

2. Obowiązki określone w ust. 1 spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a 
w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej komórce kadrowej. 

 
Art. 129. 

1. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie 
wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z 
urzędu, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po 
miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną 
wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do 
renty przez uprawnionych członków rodziny. 
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[3. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1, dla członka 
otwartego funduszu emerytalnego po ukończeniu wieku 65 lat jest złożenie wniosku o 
ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej albo oświadczenie, o którym mowa 
w art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.] 

<3. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1, dla członka 
otwartego funduszu emerytalnego po ukończeniu wieku 67 lat, z zastrzeżeniem art. 7 
ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, jest złożenie 
wniosku o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej albo oświadczenia, 
o którym mowa w art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach 
kapitałowych.> 

 
Art. 183. 

1. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 
r., z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę na podstawie przepisów art. 46 
lub 50, o ile osoba ta nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła 
wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu 
emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, która osiągnęła 
wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2009, wynosi: 

  1)   80 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 
  2)   20 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 
2. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która 

osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2010, wynosi: 
  1)   70 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 
  2)   30 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 
3. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która 

osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2011, wynosi: 
  1)   55 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 
  2)   45 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 
4. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która 

osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2012, wynosi: 
  1)   35 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 
  2)   65 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 
[5. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która 

osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013, wynosi: 
  1)   20 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 
  2)   80 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26.] 
<5. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, 

która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013 albo 
2014, wynosi: 

1) 20% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 

2) 80% emerytury obliczonej na podstawie art. 26.> 
6. Do ponownego ustalenia wysokości emerytury, o której mowa w ust. 1-5, z tytułu 

podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu przyznania emerytury 
stosuje się art. 108. 
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Art. 184. 
1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po 

osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie 
ustawy osiągnęli: 

  1)   okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 
wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku 
niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz 

  2)   okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27. 
[2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do 

otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków 
zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem 
Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku 
ubezpieczonego będącego pracownikiem.] 

<2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do 
otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków 
zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za 
pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.> 

3. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonego, który złożył wniosek o 
przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na 
dochody budżetu państwa, składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na 
jego koncie w Zakładzie, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 
19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne 
do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie. 

 
 
 
 
USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. O PROKURATURZE (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 
1599 i Nr 240, poz. 1430)  
 

Art. 24. 
Krajowa Rada Prokuratury w szczególności: 
  1)   stoi na straży niezależności prokuratorów; 
  2)   opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących prokuratury; 
  3)   wysłuchuje informacji Prokuratora Generalnego o działalności prokuratury i wyraża 

opinie w tym zakresie; 
  4)   wybiera kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego; 
  5)   występuje z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odwołanie ze 

stanowiska Prokuratora Generalnego w wypadku wskazanym w art. 10d ust. 2 pkt 2; 
  6)   wyraża opinię w przedmiocie wniosku Prezesa Rady Ministrów o odwołanie Prokuratora 

Generalnego przed upływem kadencji w wypadkach wskazanych w art. 10d ust. 2 pkt 2, w 
art. 10e ust. 6 oraz w art. 10f ust. 1; 

  7)   występuje do sądu dyscyplinarnego o pociągnięcie Prokuratora Generalnego do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wyznacza przedstawiciela do występowania przed 
sądem dyscyplinarnym; 

  8)   rozpatruje coroczne sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego 
Prokuratora Generalnego; 
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  9)   rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia stanowisk prokuratorskich oraz przedstawia 
Prokuratorowi Generalnemu wnioski o powołanie prokuratorów powszechnych jednostek 
organizacyjnych prokuratury, prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych 
prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu; 

  10)  zajmuje stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie w trakcie trwania 
kadencji z pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego, prokuratora okręgowego i 
prokuratora rejonowego oraz ich zastępców z powodów określonych w art. 13c ust. 1 pkt 
4; 

[11)  opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora po 
ukończeniu przez prokuratora 65 roku życia;] 

<11) opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska 
prokuratora po ukończeniu przez prokuratora 67 roku życia albo po osiągnięciu 
wieku przewidzianego odpowiednio w art. 69 § 1a ustawy wymienionej w art. 62a 
ust. 1;> 

 12)  opiniuje wystąpienia prokuratorów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko 
prokuratorskie; 

  13)  opiniuje zasady oceny pracy asesorów prokuratorskich; 
  14)  wyraża stanowisko w sprawach dotyczących prokuratur i prokuratorów, wniesionych 

pod obrady Krajowej Rady Prokuratury przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
inne organy władzy publicznej i organy kolegialne prokuratury; 

  15)  uchwala zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów i czuwa nad ich przestrzeganiem; 
  16)  opiniuje projekty wytycznych i zarządzeń Prokuratora Generalnego; 
  17)  wypowiada się o stanie i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunkach szkolenia 

prokuratorów, asesorów i aplikantów; 
  18)  wyraża stanowisko co do okresowych ocen realizacji zadań prokuratury; 
  19)  wypowiada się co do kierunków działań podejmowanych w celu doskonalenia 

kwalifikacji zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich pracy; 
  20)  opiniuje kandydata na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 
  21)  wskazuje trzech członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury; 
  22)  ustala ogólną liczbę członków sądów dyscyplinarnych oraz wskazuje liczbę członków 

sądów dyscyplinarnych wybieranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej 
i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych. 

 
Art. 62a. 

1. Do prokuratorów stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2-5, przepisy art. 69-71, art. 
73 i 74, art. 76, art. 85 § 4, art. 99-102 i art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o 
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.). Jeżeli przepisy 
niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, przewidziane w ustawie - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa i Ministra Sprawiedliwości 
przysługują w stosunku do prokuratorów odpowiednio Krajowej Radzie Prokuratury i 
Prokuratorowi Generalnemu, a uprawnienia kolegiów i prezesów właściwych sądów - 
właściwym prokuratorom przełożonym. 

2. Prokurator może dalej zajmować stanowisko jeżeli Prokurator Generalny na wniosek 
prokuratora, po przedstawieniu zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny, ze względu 
na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora, oraz po zasięgnięciu opinii 
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właściwego prokuratora przełożonego, wyrazi prokuratorowi zgodę na dalsze zajmowanie 
stanowiska. 

[3. Wniosek i zaświadczenie, o których mowa w ust. 2, składa się Prokuratorowi 
Generalnemu najpóźniej na sześć miesięcy przed ukończeniem 65 roku życia. W razie 
niezakończenia postępowania związanego z rozpoznaniem wniosku, prokurator pozostaje 
w służbie do czasu zakończenia postępowania, w tym postępowania przed Sądem 
Najwyższym.] 

<3. Wniosek i zaświadczenie, o których mowa w ust. 2, składa się Prokuratorowi 
Generalnemu najpóźniej na sześć miesięcy przed ukończeniem 67 roku życia albo 
przed osiągnięciem wieku przewidzianego odpowiednio w art. 69 § 1a ustawy 
wymienionej w art. 62a ust. 1. W razie niezakończenia postępowania związanego 
z rozpoznaniem wniosku, prokurator pozostaje w służbie do czasu zakończenia 
postępowania, w tym postępowania przed Sądem Najwyższym.> 

3a. Od decyzji Prokuratora Generalnego w sprawie, o której mowa w ust. 2, przysługuje 
odwołanie do Sądu Najwyższego. 

[4. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, będący oficerem, przechodzi 
w stan spoczynku z dniem ukończenia sześćdziesiątego roku życia, chyba że: 

  1)   nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem sześćdziesiątego roku życia 
oświadczy Prokuratorowi Generalnemu wolę dalszego zajmowania stanowiska po 
zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że 
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora, wydane na 
zasadach określonych dla kandydata na stanowisko prokuratorskie lub 

  2)   został powołany na stanowisko prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej 
prokuratury. 

4a. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebędący oficerem, 
przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia sześćdziesiątego piątego roku życia.] 

<4. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, będący oficerem, 
przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia albo po osiągnięciu 
wieku przewidzianego odpowiednio w art. 69 § 1a ustawy wymienionej w art. 62a ust. 
1, chyba że: 

1) nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem 67 roku życia albo przed 
osiągnięciem wieku przewidzianego odpowiednio w art. 69 § 1a ustawy 
wymienionej w art. 62a ust. 1, oświadczy Prokuratorowi Generalnemu wolę 
dalszego zajmowania stanowiska po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i 
przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan 
zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora, wydane na zasadach 
określonych dla kandydata na stanowisko prokuratorskie, lub 

2) został powołany na stanowisko prokuratora powszechnej jednostki 
organizacyjnej prokuratury. 

4a. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebędący oficerem, 
przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia albo po osiągnięciu 
wieku przewidzianego odpowiednio w art. 69 § 1a ustawy wymienionej w art. 62a 
ust. 1.> 

5. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty 
wojskowej, wypłaca się osobie uprawnionej wyłącznie świadczenie wyższe albo przez nią 
wybrane. 
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<5a. Prawo do emerytury lub renty wojskowej ulega zawieszeniu, jeżeli osoba, o której 
mowa w ust. 4 pkt 1, dalej zajmuje stanowisko.> 

[6. Prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, będącego oficerem, którego 
stosunek służbowy został rozwiązany z mocy prawa z powodu osiągnięcia wieku 
sześćdziesięciu lat albo został rozwiązany z powodu: 

  1)   uznania orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnego do zawodowej służby 
wojskowej, 

  2)   wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez organ wojskowy, jeżeli 
wojskowa jednostka organizacyjna prokuratury, w której pełnił zawodową służbę 
wojskową, podlega rozformowaniu lub zmniejszył się jej stan etatowy, a brak jest 
możliwości wyznaczenia go na inne stanowisko służbowe 

- na jego wniosek, złożony przed upływem sześciu miesięcy od dnia rozwiązania stosunku 
służbowego, Prokurator Generalny powołuje na równorzędne stanowisko lub za jego 
zgodą na niższe stanowisko prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej 
prokuratury, jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych.] 

<6. Prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, będącego oficerem, 
którego stosunek służbowy został rozwiązany z mocy prawa z powodu osiągnięcia 67 
roku życia, z uwzględnieniem art. 24 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, 
albo został rozwiązany z powodu: 

1) uznania orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnego do 
zawodowej służby wojskowej, 

2) wypowiedzenia stosunku służbowego dokonanego przez organ wojskowy, jeżeli 
wojskowa jednostka organizacyjna prokuratury, w której pełnił zawodową 
służbę wojskową, podlega rozformowaniu lub zmniejszył się jej stan etatowy, a 
brak jest możliwości wyznaczenia go na inne stanowisko służbowe 

– na jego wniosek, złożony przed upływem sześciu miesięcy od dnia rozwiązania 
stosunku służbowego, Prokurator Generalny powołuje na równorzędne stanowisko 
lub za jego zgodą na niższe stanowisko prokuratora powszechnej jednostki 
organizacyjnej prokuratury, jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych.> 

7. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebędący oficerem, w razie 
rozformowania lub zmniejszenia stanu etatowego wojskowej jednostki organizacyjnej 
prokuratury, w której pełni służbę, na swój wniosek jest powoływany przez Prokuratora 
Generalnego na równorzędne stanowisko lub za swoją zgodą na niższe stanowisko 
prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, jeżeli nie ma innych 
przeszkód prawnych. 

 
 
 
 
USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)  
 

Art. 6. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
  1)   rolniku - rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność 
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rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w 
ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty 
prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia; 

  2)   domowniku - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która: 
a)  ukończyła 16 lat, 
b)  pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na 

terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
c)  stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem 

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

zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej; 
  4)   gospodarstwie rolnym - rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu 

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

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

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, 
poz. 353, z późn. zm.); 

  7)   emeryturze podstawowej - rozumie się kwotę miesięcznej najniższej emerytury, 
określoną w przepisach emerytalnych; 

  8)   wskaźniku wymiaru - rozumie się ustaloną dla określonego świadczenia lub określonej 
części świadczenia liczbę, wyrażającą stały stosunek tego świadczenia (tej części 
świadczenia) do emerytury podstawowej, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po 
przecinku; wskaźnik wymiaru służy do obliczania wysokości świadczenia lub jego części 
w myśl art. 48; 

  9)   (uchylony); 
  10)  emeryturze lub rencie z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i 

członków ich rodzin - rozumie się odpowiednie świadczenie, przyznane przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw powołanych w art. 99 i 122 albo 
innych przepisów regulujących świadczenia emerytalno-rentowe dla rolników; 

10a) emeryturze lub rencie rolniczej z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę 
inwalidzką z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin 
oraz emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; 

[10b) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę rolniczą z 
ubezpieczenia, rentę rolniczą szkoleniową i rentę rodzinną;] 

<10b) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia – rozumie się emeryturę lub rentę rolniczą 
z ubezpieczenia, częściową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą szkoleniową i rentę 
rodzinną;> 

10c)  ustalonym prawie do emerytury lub renty - rozumie się ustalone prawo do emerytury lub 
renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie 
przepisów emerytalnych lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, albo 
ustalone prawo do emerytury pomostowej na podstawie przepisów o emeryturach 
pomostowych lub do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych na podstawie 
przepisów o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, a także ustalone prawo do 
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, przyznanego na 
podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz 
świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej; 
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  11)  ubezpieczeniu emerytalno-rentowym - rozumie się ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
określone w ustawie; 

11a) stwierdzeniu niezdolności do samodzielnej egzystencji - rozumie się przez to zaliczenie 
do pierwszej grupy inwalidów; 

  12)  innym ubezpieczeniu społecznym - rozumie się obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie 
emerytalne określone w odrębnych przepisach; 

  13)  osobie podlegającej innemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się osobę 
podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub objętą przepisami o zaopatrzeniu 
emerytalnym; 

13a) świadczeniach z ubezpieczeń społecznych - rozumie się zasiłek chorobowy i 
świadczenie rehabilitacyjne, do których przysługuje prawo z tytułu ubezpieczenia 
chorobowego na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

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

  14)  okresach podlegania określonemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się tylko takie 
okresy, za które opłacono przewidziane w odpowiednich przepisach składki na to 
ubezpieczenie, chyba że w myśl tych przepisów nie istniał obowiązek opłacania składek; 

  15)  wójcie - rozumie się także burmistrza lub prezydenta miasta; 
  16)  ubezpieczeniu zdrowotnym - rozumie się ubezpieczenie określone w odrębnych 

przepisach. 
 

Art. 18. 
Świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego są: 
  [1)   emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy;] 
<1) emerytura rolnicza, w tym częściowa emerytura rolnicza, lub renta rolnicza z tytułu 

niezdolności do pracy;> 
  2)   renta rolnicza szkoleniowa; 
  3)   renta rodzinna; 
  4)   emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich 

rodzin; 
  5)   dodatki do emerytur i rent, o których mowa w pkt 1-4; 
  6)   zasiłek pogrzebowy. 
 

Art. 19. 
1. Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 
  [1)   osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 

lat;] 
<1) osiągnął wiek emerytalny określony w ust. 1a i 1b;> 
  2)   podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z 

uwzględnieniem art. 20. 
<1a. Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie: 

1) do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat; 
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2) od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 
1 miesiąc; 

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

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

5) od dnia 1 października 1953 r. do dnia 31 grudnia 1953 r. wynosi co najmniej 
60 lat i 4 miesiące; 

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

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

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

9) od dnia 1 października 1954 r. do dnia 31 grudnia 1954 r. wynosi co najmniej 
60 lat i 8 miesięcy; 

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

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

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

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

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

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

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

17) od dnia 1 października 1956 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. wynosi co najmniej 
61 lat i 4 miesiące; 

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

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

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

21) od dnia 1 października 1957 r. do dnia 31 grudnia 1957 r. wynosi co najmniej 
61 lat i 8 miesięcy; 



- 25 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

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

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

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

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

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

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

29) od dnia 1 października 1959 r. do dnia 31 grudnia 1959 r. wynosi co najmniej 
62 lata i 4 miesiące; 

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

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

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

33) od dnia 1 października 1960 r. do dnia 31 grudnia 1960 r. wynosi co najmniej 
62 lata i 8 miesięcy; 

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

35) od dnia 1 kwietnia 1961 r. do dnia 30 czerwca 1961 r. wynosi co najmniej 62 
lata i 10 miesięcy;  

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

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

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

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

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

41) od dnia 1 października 1962 r. do dnia 31 grudnia 1962 r. wynosi co najmniej 
63 lata i 4 miesiące;  
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42) od dnia 1 stycznia 1963 r. do dnia 31 marca 1963 r. wynosi co najmniej 63 lata i 
5 miesięcy; 

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

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

45) od dnia 1 października 1963 r. do dnia 31 grudnia 1963 r. wynosi co najmniej 
63 lata i 8 miesięcy; 

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

47) od dnia 1 kwietnia 1964 r. do dnia 30 czerwca 1964 r. wynosi co najmniej 63 
lata i 10 miesięcy; 

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

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

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

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

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

53) od dnia 1 października 1965 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. wynosi co najmniej 
64 lata i 4 miesiące; 

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

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

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

57) od dnia 1 października 1966 r. do dnia 31 grudnia 1966 r. wynosi co najmniej 
64 lata i 8 miesięcy; 

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

59) od dnia 1 kwietnia 1967 r. do dnia 30 czerwca 1967 r. wynosi co najmniej 64 
lata i 10 miesięcy; 

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

61) od dnia 1 października 1967 r. do dnia 31 grudnia 1967 r. wynosi co najmniej 
65 lat; 
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62) od dnia 1 stycznia 1968 r. do dnia 31 marca 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat i 
1 miesiąc; 

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

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

65) od dnia 1 października 1968 r. do dnia 31 grudnia 1968 r. wynosi co najmniej 
65 lat i 4 miesiące; 

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

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

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

69) od dnia 1 października 1969 r. do dnia 31 grudnia 1969 r. wynosi co najmniej 
65 lat i 8 miesięcy; 

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

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

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

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

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

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

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

77) od dnia 1 października 1971 r. do dnia 31 grudnia 1971 r. wynosi co najmniej 
66 lat i 4 miesiące; 

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

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

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

81) od dnia 1 października 1972 r. do dnia 31 grudnia 1972 r. wynosi co najmniej 
66 lat i 8 miesięcy; 
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82) od dnia 1 stycznia 1973 r. do dnia 31 marca 1973 r. wynosi co najmniej 66 lat i 
9 miesięcy; 

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

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

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

1b. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie: 

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

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

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

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

5) od dnia 1 października 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r. wynosi co najmniej 
65 lat i 4 miesiące; 

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

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

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

9) od dnia 1 października 1949 r. do dnia 31 grudnia 1949 r. wynosi co najmniej 
65 lat i 8 miesięcy; 

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

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

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

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

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

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

16) od dnia 1 lipca 1951 r. do dnia 30 września 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 3 
miesiące; 
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17) od dnia 1 października 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r. wynosi co najmniej 
66 lat i 4 miesiące; 

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

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

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

21) od dnia 1 października 1952 r. do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 
66 lat i 8 miesięcy; 

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

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

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

25) po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat.> 
2. Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 
  1)   osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną; 
  2)   podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat; 
  3)   zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. 

<2a. Przepis ust. 2 stosuje się do rolnika, który do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił 
warunki, o których mowa w ust. 2.> 

3.  Jeżeli zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej jest spowodowane wywłaszczeniem 
gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ich zbyciem na cel uzasadniający 
wywłaszczenie albo trwałym wyłączeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
użytków rolnych z produkcji rolniczej z przyczyn niezależnych od rolnika, warunek 
przewidziany w ust. 2 pkt 2 uważa się za spełniony, jeżeli rolnik podlegał ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy. 

4. (uchylony). 
 

<Art. 19a. 

1. Ubezpieczonym, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w art. 19 ust. 1a 
pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–25, przysługuje częściowa emerytura rolnicza, jeżeli spełnili 
łącznie następujące warunki: 

1) podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres wynoszący co najmniej 
35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, z uwzględnieniem art. 20;  

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

2. Wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 50% kwoty emerytury rolniczej 
ustalonej zgodnie z art. 24 i nie podlega podwyższeniu do kwoty emerytury 
podstawowej.  
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3. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do częściowej emerytury rolniczej wieku 
emerytalnego, o którym mowa w art. 19 ust. 1a pkt 26–85 i ust. 1b pkt 2–25, częściowa 
emerytura rolnicza podlega z urzędu zamianie na emeryturę, o której mowa w art. 19 
ust. 1.> 

 
Art. 22. 

[1. Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę stałą, jeżeli 
całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała i nie 
orzeczono celowości przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach renta 
rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres 
wskazany w decyzji Prezesa Kasy lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem 
społecznym.] 

<1. Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę stałą, jeżeli 
całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała i 
nie orzeczono celowości przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych 
przypadkach renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta 
okresowa przez okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy.> 

2. Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, które ustało z powodu ustąpienia 
całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, podlega przywróceniu, jeżeli 
w ciągu 18 miesięcy od dnia ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się 
całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym. 

[3. Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły wiek 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w 
wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli 
osoba ta spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy.] 

<3. Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły 
wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b, przyznaje się z urzędu emeryturę 
rolniczą w wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności 
do pracy, jeżeli osoba ta spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy.> 

4.  Wysokość emerytury, o której mowa w ust. 3, może być niższa od dotychczas pobieranej 
renty, jeżeli jej zmniejszenie wynika z wyłączenia okresów, o których mowa w art. 20 
ust. 1 pkt 3. 

 
Art. 26. 

1. Część uzupełniająca wynosi 95 % emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do 
ustalenia części składkowej, lecz bez uwzględnienia skutków art. 25 ust. 3, jest mniejsza 
od 20; przy każdym pełnym roku od 20 lat część uzupełniającą zmniejsza się o 0,5 % 
emerytury podstawowej. 

2. Część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85 % emerytury podstawowej, a suma 
części uzupełniającej i części składkowej nie może być mniejsza od emerytury 
podstawowej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

[3. Jeżeli rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej w wieku o 5 lat niższym od wieku 
emerytalnego, określoną w myśl ust. 1 część uzupełniającą zmniejsza się o 25 % 
emerytury podstawowej. Tak ustaloną część uzupełniającą zwiększa się o 5 % emerytury 
podstawowej po upływie każdego roku dzielącego uprawnionego od wieku 
emerytalnego.] 
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<3. Jeżeli rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej, o której mowa w art. 19 ust. 2, 
określoną w myśl ust. 1 część uzupełniającą zmniejsza się o 5% emerytury 
podstawowej za każdy pełny rok dzielący uprawnionego od wieku emerytalnego. 
Tak ustaloną część uzupełniającą zwiększa się o 5% emerytury podstawowej po 
upływie każdego pełnego roku dzielącego uprawnionego od wieku emerytalnego.> 

 
 

Art. 28. 
1. Wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na 

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

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

  2)   emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników 
indywidualnych i członków ich rodzin w części równej 95 % emerytury 
podstawowej 

- i obejmuje całość lub określony ułamek tej części świadczenia; ilekroć w ust. 3 i 5-7 jest 
mowa o zawieszeniu wypłaty w całości, w połowie albo w jednej czwartej - rozumie 
się odpowiednio zawieszenie wypłaty tej części świadczenia, jej połowy albo jednej 
czwartej. 

[3. Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał 
prowadzenia działalności rolniczej, z zastrzeżeniem ust. 5-7, 9 i 10.] 

<3. Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał 
prowadzenia działalności rolniczej, z zastrzeżeniem ust. 5–7 i 9–11.> 

4. Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani 
on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem 
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu 
specjalnego, nie uwzględniając: 
  1)   gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 

10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej: 
a)  małżonkiem emeryta lub rencisty, 
b)  jego zstępnym lub pasierbem, 
c)  osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie 

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

  2)   gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych; 

  3)   gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub 
rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty 
rolniczej z ubezpieczenia; 

  4)   własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami 
urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie 
znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka. 

5. Jeżeli emeryt lub rencista jest długotrwale niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy 
rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej, wypłata świadczenia przez okres dwóch lat 
od tego wypadku albo od zachorowania na tę chorobę ulega zawieszeniu tylko w 
połowie. 

6. Wypłata ulega zawieszeniu w połowie, jeżeli: 
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  [1)   emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem, który nie ma 
ustalonego prawa do emerytury albo renty i nie spełnia warunków do uzyskania 
emerytury rolniczej albo renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli 
małżonek ten podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy;] 

  2)   rencista pobiera okresową rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, nie dłużej 
jednak niż przez dwa lata. 

7. Wypłata ulega zawieszeniu w jednej czwartej, jeżeli: 
  1)   emeryt lub rencista nie zawarł umowy z następcą stosownie do przepisów rozdziału 

7 i nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego co najmniej po cenie odpowiadającej ich oszacowaniu według przepisów o 
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa albo 

  2)   trwają czynności zmierzające do wywłaszczenia tych nieruchomości, ich wykupu na 
cel uzasadniający wywłaszczenie albo do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej na podstawie odrębnych przepisów lub 

  3)   nieruchomości te są położone w strefie ochronnej lub na innym obszarze 
specjalnym, utworzonym na podstawie odrębnych przepisów w związku z 
wprowadzeniem ograniczeń w użytkowaniu gruntów rolnych albo w celach 
ochronnych. 

8. Jeżeli wypłata ulega zawieszeniu w myśl ust. 3 lub 5, zawiesza się w całości wypłatę 
dodatku pielęgnacyjnego, przysługującego z tytułu ukończenia 75 lat. 

9. W przypadku podjęcia działalności rolniczej na gruntach: 
  1)   nabytych w drodze dziedziczenia lub 
  2)   uprzednio wydzierżawionych co najmniej na 10 lat, jeżeli dzierżawa ustała 

wcześniej z przyczyn niezależnych od wydzierżawiającego, lub 
  3)   odzyskanych w wyniku rozwiązania - z przyczyn niezależnych od uprawnionego - 

umowy, na podstawie której uprzednio zbył on te grunty, albo w wyniku uchylenia 
lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 

- wypłata nie ulega zawieszeniu przez okres jednego roku. 
10. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej polegającej na przekazaniu 

gospodarstwa rolnego w formie aktu notarialnego osobie niepełnoletniej wypłata ulega 
zawieszeniu w całości do czasu osiągnięcia przez tę osobę 18 lat. 

<11. W przypadku, gdy rencista lub emeryt uprawniony do emerytury z art. 19 ust. 1 
prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, wypłata nie ulega zawieszeniu. 

 12. Przepisów ust. 1–10 nie stosuje się do świadczeń przyznanych ma podstawie art. 
19a.> 

 
Art. 64. 

1. Kasa podejmuje działania na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do 
świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w 
gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji, 
albo zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, obejmujące 
w szczególności: 
  1)   kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych; 
  2)   prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej; 
  3)   wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich; 
  4)   prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy; 
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  5)   odpłatne zlecanie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn niezdolności 
do pracy w gospodarstwie rolnym oraz metod jej przeciwdziałania; 

  6)   promocję zdrowia; 
  7)   działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim. 

2. Kasa może udzielać pomocy ubezpieczonym w rehabilitacji członków ich rodzin, o których 
mowa w art. 29 ust. 2 ustawy. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 
kierowania na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi 
rehabilitacyjne, w tym: 
  1)   wskazania do rehabilitacji oraz ocenę jej potrzeby, 
  2)   trwałość i okresowość całkowitej niezdolności do pracy oraz przyczynę jej 

powstania, 
  [3)   wiek ubiegającego się o rehabilitację,] 
  4)   warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację, 
  5)   sposób zwrotu kosztów przejazdu, 
  6)   warunki i tryb przeprowadzania konkursu oraz zawierania umów o świadczenia i 

usługi rehabilitacyjne z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy 
- mając na uwadze potrzebę rehabilitacji leczniczej osób kierowanych i stan finansów 

funduszu prewencji i rehabilitacji. 
 
 

 
USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM 
FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, 
AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY 
WYWIADU WOJSKOWEGO, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, 
STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, 
z późn. zm.) 
 

Art. 10. 
1. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy nie przysługuje 

funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, 
popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu 
karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw 
publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed 
zwolnieniem ze służby. 

2. Skazanie emeryta albo rencisty prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 
lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w 
związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego 
lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych 
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed zwolnieniem ze służby, 
powoduje utratę prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy. 
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3. O skazaniu emeryta lub rencisty wyrokiem, o którym mowa w ust. 2, prezes sądu 
zawiadamia, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, organ właściwy w 
sprawach zaopatrzenia emerytalnego. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, emeryt albo rencista nabywa prawo do świadczeń 
pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jeżeli spełnia warunki określone 
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.). 

[5. Przy ustalaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i 
rentowych osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, która osiągnęła wiek emerytalny 
wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, uwzględnia się 
również okresy pobierania emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli okresy składkowe i 
nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5-7 i 10 ustawy, o której mowa w 
ust. 4, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania tych świadczeń.] 

<5. Przy ustalaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i 
rentowych osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, która osiągnęła wiek emerytalny, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w 
ust. 4, uwzględnia się również okresy pobierania emerytury lub renty inwalidzkiej, 
jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5–7 
i 10 ustawy, o której mowa w ust. 4, są krótsze od okresu wymaganego do 
przyznania tych świadczeń.> 

 
 
 
 
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW WOJSKOWYCH 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z późn. zm.) 
 

Art. 32. 
[§ 1. Stosunek służbowy sędziego rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli sędzia zrzekł się 

urzędu, osiągnął wiek sześćdziesiąt lat lub został przeniesiony w stan spoczynku z 
powodu uznania orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za trwale niezdolnego do 
zawodowej służby wojskowej. Zrzeczenie się urzędu jest skuteczne po upływie trzech 
miesięcy od dnia złożenia na ręce Ministra Sprawiedliwości oświadczenia, chyba że na 
wniosek sędziego Minister Sprawiedliwości określi inny termin. O rozwiązaniu stosunku 
służbowego z mocy prawa Minister Sprawiedliwości zawiadamia Krajową Radę 
Sądownictwa, Ministra Obrony Narodowej i sędziego, z tym że w wypadku zrzeczenia 
się urzędu również Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<§ 1. Stosunek służbowy sędziego rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli sędzia zrzekł się 
urzędu lub został przeniesiony w stan spoczynku z powodu uznania orzeczeniem 
wojskowej komisji lekarskiej za trwale niezdolnego do zawodowej służby 
wojskowej. Zrzeczenie się urzędu jest skuteczne po upływie trzech miesięcy od 
dnia złożenia na ręce Ministra Sprawiedliwości oświadczenia, chyba że na wniosek 
sędziego Minister Sprawiedliwości określi inny termin. O rozwiązaniu stosunku 
służbowego z mocy prawa Minister Sprawiedliwości zawiadamia Krajową Radę 
Sądownictwa, Ministra Obrony Narodowej i sędziego, z tym że w wypadku 
zrzeczenia się urzędu również Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.> 
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§ 2. Sędziego, który zrzekł się urzędu, wyznacza się za jego zgodą ponownie na stanowisko 
zajmowane poprzednio lub na stanowisko równorzędne poprzednio zajmowanemu, 
jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych i istnieje taka możliwość. 

§ 3. W przypadku nieskorzystania przez sędziego z przysługującego mu prawa, o którym 
mowa w § 2, zwalnia się go z zawodowej służby wojskowej, chociażby nie spełniał 
warunków określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

[§ 4. Sędzia, którego stosunek służbowy rozwiązał się z mocy prawa z powodu ukończenia 
60 lat, przechodzi w stan spoczynku, chyba że został powołany na urząd sędziego sądu 
powszechnego. 

§ 5. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub 
renty wojskowej, wypłaca się osobie uprawnionej wyłącznie świadczenie wyższe albo 
przez nią wybrane. 

§ 6. Sędzia, którego stosunek służbowy rozwiązał się z mocy prawa z powodu ukończenia 60 
lat, na swój wniosek jest powoływany, w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z 
późn. zm.), z zastrzeżeniem § 7 i 8, na urząd sędziego sądu powszechnego, jeżeli nie ma 
innych przeszkód prawnych i istnieje taka możliwość. 

§ 7. W wypadku przewidzianym w § 6 Krajowa Rada Sądownictwa, z inicjatywy 
zainteresowanego, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, bez zasięgania 
opinii właściwego zgromadzenia sędziów, wniosek o powołanie sędziego sądu 
wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego. 

§ 8. Powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego w trybie, o 
którym mowa w § 6 i 7, następuje odpowiednio: sędzia wojskowego sądu 
garnizonowego na stanowisko sędziego w sądzie rejonowym, a sędzia wojskowego sądu 
okręgowego na stanowisko sędziego w sądzie okręgowym. 

§ 9. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o 
którym mowa w § 7, zainteresowanemu służy odwołanie do Sądu Najwyższego.] 

 
[Art. 32a. 

§ 1. W przypadku zniesienia sądu wojskowego sędzia tego sądu, na swój wniosek lub za 
swoją zgodą, jest powoływany, w trybie określonym w przepisach ustawy, o której 
mowa w art. 32 § 6, na urząd sędziego sądu powszechnego, jeżeli nie ma innych 
przeszkód prawnych. Przepisy art. 32 § 7-9 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Z chwilą powołania sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego 
zwalnia się go, z mocy prawa, z zawodowej służby wojskowej.] 

<Art. 32a. 
§ 1. W przypadku zniesienia sądu wojskowego sędzia tego sądu, na swój wniosek lub za 

swoją zgodą, jest powoływany, w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z 
późn. zm.), na urząd sędziego sądu powszechnego, jeżeli nie ma innych przeszkód 
prawnych. 

§ 2. W wypadku przewidzianym w § 1 Krajowa Rada Sądownictwa, z inicjatywy 
zainteresowanego, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, bez 
zasięgania opinii właściwego zgromadzenia sędziów, wniosek o powołanie sędziego 
sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego. 
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§ 3. Powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego w 
trybie, o którym mowa w § 2, następuje odpowiednio: sędzia wojskowego sądu 
garnizonowego na stanowisko sędziego w sądzie rejonowym, a sędzia wojskowego 
sądu okręgowego na stanowisko sędziego w sądzie okręgowym. 

§ 4. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, 
o którym mowa w § 2, zainteresowanemu służy odwołanie do Sądu Najwyższego. 

§ 5. Z chwilą powołania sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu 
powszechnego zwalnia się go, z mocy prawa, z zawodowej służby wojskowej.> 

 
Art. 35. 

§ 1. Sędziego nie można zwolnić z zawodowej służby wojskowej przed rozwiązaniem 
stosunku służbowego z mocy prawa lub przed utratą przez niego stanowiska albo 
przeniesieniem w stan spoczynku. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędziego zwalnia się z zawodowej służby 
wojskowej jednocześnie z rozwiązaniem stosunku służbowego z mocy prawa lub utratą 
przez niego tego stanowiska, a w przypadku stanu spoczynku - z dniem podjęcia 
ostatecznej uchwały o przeniesieniu. 

§ 2a. W przypadku przeniesienia w stan spoczynku oraz w przypadku powołania na urząd 
sędziego sądu powszechnego w trybie określonym w art. 32a uznaje się, iż zwolnienie 
sędziego z zawodowej służby wojskowej nastąpiło w drodze wypowiedzenia stosunku 
służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ. 

[§ 3. Sędziego przenosi się w stan spoczynku, jeżeli z powodu choroby lub utraty sił uznany 
został orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnego do zawodowej służby 
wojskowej, chyba że na swój wniosek jest powoływany, w trybie określonym w 
przepisach ustawy, o której mowa w art. 32 § 6, z zastrzeżeniem § 4 i 5, na urząd 
sędziego sądu powszechnego, jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych i istnieje taka 
możliwość.] 

<§ 3. Sędziego przenosi się w stan spoczynku, jeżeli z powodu choroby lub utraty sił 
uznany został orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnego do 
zawodowej służby wojskowej, chyba że na swój wniosek jest powoływany, w trybie 
określonym w przepisach ustawy, o której mowa w art. 32a § 1, z zastrzeżeniem § 4 
i 5, na urząd sędziego sądu powszechnego, jeżeli nie ma innych przeszkód 
prawnych i istnieje taka możliwość.> 

§ 4. W przypadku uznania sędziego orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za trwale 
niezdolnego do zawodowej służby wojskowej Krajowa Rada Sądownictwa, z inicjatywy 
zainteresowanego, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej - bez zasięgania 
opinii właściwego zgromadzenia sędziów - wniosek o powołanie sędziego sądu 
wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego. 

[§ 5. Powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego w trybie, 
o którym mowa w § 3 i 4, następuje w sposób, o którym mowa w art. 32 § 8.] 

<§ 5. Powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego w 
trybie, o którym mowa w § 3 i 4, następuje w sposób, o którym mowa w art. 32a § 
3.> 

§ 6. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o 
którym mowa w § 4, zainteresowanemu służy odwołanie do Sądu Najwyższego. 
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Art. 36a. 

§ 1. Uposażenie sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku i uposażenie rodzinne 
członków ich rodzin ustala: 

1) prezes wojskowego sądu garnizonowego - w stosunku do sędziów tego sądu; 
2) prezes wojskowego sądu okręgowego - w stosunku do sędziów tego sądu oraz 

prezesa wojskowego sądu garnizonowego i jego zastępcy; 
3) Minister Sprawiedliwości - w stosunku do prezesa wojskowego sądu okręgowego 

jego zastępców. 
4) (uchylony). 

§ 2. Uposażenie sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku i uposażenie rodzinne 
członków ich rodzin wypłaca wojskowy organ emerytalny. 

[§ 3. W razie orzeczenia kary wymienionej w art. 104 § 3 pkt 4 lub w przypadkach 
przewidzianych w art. 104 § 4 ustawy powołanej w art. 32 § 6 sędzia pozbawiony prawa 
do stanu spoczynku i uposażenia albo członek jego rodziny pozbawiony prawa do 
uposażenia rodzinnego nabywa prawo do zaopatrzenia emerytalnego, jeżeli spełnia 
warunki określone w przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z 
późn. zm.).] 

<§ 3. W razie orzeczenia kary wymienionej w art. 104 § 3 pkt 4 lub w przypadkach 
przewidzianych w art. 104 § 4 ustawy powołanej w art. 32a § 1 sędzia pozbawiony 
prawa do stanu spoczynku i uposażenia albo członek jego rodziny pozbawiony 
prawa do uposażenia rodzinnego nabywa prawo do zaopatrzenia emerytalnego, 
jeżeli spełnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 8, poz. 66, z późn. zm.).> 

§ 4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w 
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb ustalania i wypłacania uposażeń 
sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom 
ich rodzin, mając na uwadze konieczność zapewnienia osobom uprawnionym ciągłości 
źródeł utrzymania oraz udogodnień w odbiorze uposażeń i uposażeń rodzinnych. 

 
Art. 70. 

§ 1. [Do sądów wojskowych, sądów dyscyplinarnych, sędziów sądów wojskowych, 
asystentów sędziów oraz ławników stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 5, art. 8, 
art. 22b § 2, art. 37 § 8, art. 37e § 1 i 3, art. 40, art. 41a-41d, art. 42, art. 44-52, art. 53 
§ 1-3, art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 58 § 1 i § 3-6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 2, 
art. 70, art. 71, art. 73-75, art. 77 § 2-2b, § 3a, § 4 i § 6-7, art. 78 § 1-4, art. 78a § 1-3 i 
§ 6, art. 79, art. 80 § 2d-2h i § 4, art. 82a, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 89, 
art. 90, art. 91 § 1, § 1c-2, § 6, § 7 i § 9-12, art. 91a, art. 92, art. 93, art. 94 § 1, § 3 i § 
4, art. 95, art. 98 § 1 i 2, art. 99, art. 100 § 1-4, art. 101 § 2-4, art. 102, art. 104-106d, 
art. 106f, art. 106g, art. 108, art. 111, art. 114 § 5-7, art. 115-118, art. 120-122, art. 
125-128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i pkt 6, art. 
167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171-174 ustawy, o której mowa w art. 32 § 6, oraz 
przepisy wydane na podstawie art. 41 § 2, art. 41e, art. 57 § 5, art. 58 § 7, art. 78 § 5, 
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art. 78a § 7, art. 91 § 8, art. 106e i art. 148 § 3 tejże ustawy, z tym że:] <Do sądów 
wojskowych, sądów dyscyplinarnych, sędziów sądów wojskowych, asystentów 
sędziów oraz ławników stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 5, art. 8, 
art. 22b § 2, art. 37 § 8, art. 37e § 1 i 3, art. 40, art. 41a–41d, art. 42, art. 44–52, art. 
53 § 1–3, art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 58 § 1 i § 3–6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 
69 § 1–2a, art. 70, art. 71, art. 73–75, art. 77 § 2–2b, § 3a, § 4 i § 6–7, art. 78 § 1–4, 
art. 78a § 1–3 i § 6, art. 79, art. 80 § 2d–2h i § 4, art. 82a, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, 
art. 86, art. 89, art. 90, art. 91 § 1, § 1c–2, § 6, § 7 i § 9–12, art. 91a, art. 92, art. 93, 
art. 94 § 1, § 3 i § 4, art. 95, art. 98 § 1 i 2, art. 99, art. 100 § 1–4, art. 101 § 2–4, art. 
102, art. 104–106d, art. 106f, art. 106g, art. 108, art. 111, art. 114 § 5–7, art. 115–
118, art. 120–122, art. 125–128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 147 § 3, art. 156, 
art. 159 § 1 pkt 5 i pkt 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171–174 ustawy, o 
której mowa w art. 32a § 1, oraz przepisy wydane na podstawie art. 41 § 2, 
art. 41e, art. 57 § 5, art. 58 § 7, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8, art. 106e i art. 
148 § 3 tejże ustawy, z tym że:> 

1) określone w tych przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości, 
zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów sądów rejonowych i 
okręgowych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego wykonują odpowiednio: Minister 
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie 
Sędziów Sądów Wojskowych, kolegium wojskowego sądu okręgowego, prezesi 
sądów wojskowych i prezes sądu dyscyplinarnego, a czynności i uprawnienia 
prezesa sądu apelacyjnego w zakresie nadzoru administracyjnego - Minister 
Sprawiedliwości; 

2) uprawnienia określone w art. 92 § 1 powołanej ustawy przysługują, jeżeli sędzia 
wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowego określonego w 
przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.); 

3) oceny pracy sędziów sądów wojskowych dokonują sędziowie wizytatorzy, 
powoływani przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów wojskowego sądu 
okręgowego, po zasięgnięciu opinii kolegium wojskowego sądu okręgowego; 
negatywna opinia kolegium jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca; kandydatów 
do sprawowania funkcji wizytatora zgłasza prezes wojskowego sądu okręgowego; 

4) przepisów art. 131 powołanej ustawy nie stosuje się w przypadkach określonych w 
art. 15 niniejszej ustawy; 

5) uprawnienia określone w art. 172-174 powołanej ustawy przysługują w przypadku 
określonym w art. 61 niniejszej ustawy; 

6) uprawnienia określone w art. 172 § 3 i art. 173 powołanej ustawy nie przysługują 
ławnikom w czynnej służbie wojskowej; 

7) obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 56 § 1 i 2 
powołanej ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych sądownictwa 
wojskowego. 

§ 1a. (uchylony). 
§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki sędziów sądów 

wojskowych określają przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 
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§ 3. Uposażenie sędziów sądów wojskowych określają przepisy o uposażeniu żołnierzy, z 
tym że nie może być ono niższe od wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych na 
stanowiskach równorzędnych, ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. Do sędziów sądów wojskowych stosuje się odpowiednio art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

 
 
 
 
USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) 
 

Art. 6. 
1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 

8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 
1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 
2) osobami wykonującymi pracę nakładczą; 
3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, 

zwanymi dalej "członkami spółdzielni"; 
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 

albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz 
osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 

5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi 
współpracującymi; 

6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu 
Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o 
uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej 
Polskiej, zwanymi dalej "posłami i senatorami"; 

7) osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej "stypendystami 
sportowymi"; 

7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; 
8) osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w 

czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 
9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub 

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 
dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej 
"bezrobotnymi"; 

9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 
przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż 
powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie 
zawodowe dorosłych, zwanymi dalej "osobami pobierającymi stypendium"; 

9b) osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 
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10) duchownymi; 
11) żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką; 
12) osobami odbywającymi służbę zastępczą; 
13) (uchylony); 
14) (uchylony); 
15) (uchylony); 
16) (uchylony); 
17) (uchylony); 
18) (uchylony); 
18a) funkcjonariuszami Służby Celnej; 
18b) (uchylony); 
19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 
20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz 

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania 
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi 
wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo 
w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z 
odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy; 

21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia. 
2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 
matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, 
regulują przepisy o pomocy społecznej. 

[2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej 
wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o 
świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia 
(składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego 
przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.] 

<2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy 
odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na 
podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do 
uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z 
późn. zm.).> 

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona 
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na 
podstawie odrębnych przepisów. 
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2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli przyznał osobie świadczenie pielęgnacyjne, 
może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu 
ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe. 

2d. Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i 
wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, reguluje 
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 
235). 

3. (uchylony). 
3a. (uchylony). 
4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 
szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. 

4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy 
uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w ust. 2d. 

5. (uchylony). 
6. (uchylony). 
 

[Art. 7. 
Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje: 

1) małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach 
dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w 
instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą; 

2) osobom, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym 
warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2; 

3) obywatelom polskim wykonującym pracę za granicą w podmiotach zagranicznych 
oraz obywatelom polskim wykonującym pracę w podmiotach zagranicznych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce 
swojej siedziby ani przedstawicielstwa; 

4) studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, jeżeli nie podlegają 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu; 

5) alumnom seminariów duchownych, nowicjuszom, postulantom i juniorystom do 
ukończenia 25 roku życia; 

6) wnioskodawcom odbywającym na podstawie nieodpłatnych umów cywilnoprawnych 
staż adaptacyjny w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu regulowanego lub działalności - w rozumieniu przepisów o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej; 

7) posłom do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej.] 
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<Art. 7. 
Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje 
osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo.> 

 
[Art. 10. 

Osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz osoby, o których 
mowa w art. 7 pkt 3, mogą po ustaniu tych ubezpieczeń kontynuować je dobrowolnie, 
jednakże wówczas, gdy okres tego ubezpieczenia przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja 
wypłaty minimalnego świadczenia, w wypadku gdy stan własnego konta ubezpieczonego nie 
będzie go zapewniał.] 

<Art. 10. 
Jeżeli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 
przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, w 
wypadku gdy stan własnego konta ubezpieczonego nie będzie go zapewniał.> 

 
Art. 12. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

[2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający zasiłek dla 
bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, posłowie do Parlamentu Europejskiego, o 
których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do 
Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11, 19 i 20 oraz art. 7 i 10.] 

<2. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobierający zasiłek dla 
bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, posłowie do Parlamentu Europejskiego, 
o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów 
do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11, 19 i 20 oraz art.7.> 

2a. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
21. 

3. (uchylony). 
 

Art. 14. 
1. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje 

od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak 
niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we 
wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 
zostanie dokonane w terminie określonym w art. 36 ust. 4. 

2. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których mowa w ust. 1, ustają: 
1) od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej 

jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony; 
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[2) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie 
składki należnej na to ubezpieczenie - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą 
działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób wymienionych w 
art. 7 i 10; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może 
wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie, z zastrzeżeniem ust. 2a;] 

<2) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie 
składki należnej na to ubezpieczenie – w przypadku osób prowadzących 
pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób 
wymienionych w art. 7; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek 
ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie, z 
zastrzeżeniem ust. 2a;> 

3) od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom. 
2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli za część miesiąca został pobrany 

zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu, za który zasiłek 
ten przysługuje. 

3. Za okres opłacania składek uważa się także okres pobierania wynagrodzenia za czas 
niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną 
oraz zasiłków. 

 
Art. 16. 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne: 
1) pracowników, 
2) osób wykonujących pracę nakładczą, 
3) członków spółdzielni, 
4) zleceniobiorców, 
5) posłów i senatorów, 
6) stypendystów sportowych, 
7) pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 
8) osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 
9) osób współpracujących ze zleceniobiorcami, 

10) funkcjonariuszy Służby Celnej, 
11) osób odbywających służbę zastępczą 
- finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. 

1a. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób pobierających świadczenie szkoleniowe po 
ustaniu zatrudnienia finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i 
płatnicy składek. 

1b. Składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z 
własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 
6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. 

1c. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na 
podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, 
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obliczone od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, finansuje budżet 
państwa za pośrednictwem Zakładu. 

1d. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę 
na podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 
2d, obliczone od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą określoną w ust. 1c 
opłaca płatnik składek na zasadach określonych dla składek za zleceniobiorców. 

2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, 
wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 8, 9 i 11, oraz w ust. 1c finansują w całości, z własnych 
środków, sami ubezpieczeni. 

3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3-10, osób 
współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bezrobotnych 
pobierających stypendium oraz osób pobierających stypendium finansują w całości, z 
własnych środków, płatnicy składek. 

4. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe: 
1) osób prowadzących pozarolniczą działalność, 
[2) osób, o których mowa w art. 7 i 10,] 
<2) osób, o których mowa w art.7.> 

finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. 
5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących 

czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, są 
finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony 
Narodowej. 

5a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób 
współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca 
pozarolniczą działalność. 

6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z zatrudnienia w 
związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale 
lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem 
lub rodzeństwem finansują w całości ośrodki pomocy społecznej. 

6a. (uchylony). 
6b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 
7. (uchylony). 
7a. (uchylony). 
8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach 

wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości 
zasiłku macierzyńskiego finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu. 

9. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w całości 
powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

9a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających stypendium w okresie 
szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego, kierowanych przez podmioty inne niż 
powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące. 
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9b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
9b, finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

10. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, o których mowa w art. 
6 ust. 1 pkt 10 podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom, finansują:  

1) duchowni - w wysokości 20 % składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80 % 
składki; 

2) Fundusz Kościelny - w wysokości 100 % składki za członków zakonów 
kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach 
misyjnych. 

10a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe duchownych, o których mowa w art. 9 
ust. 1a, finansuje Fundusz Kościelny, zgodnie z ust. 10 pkt 1, w części obliczonej od 
różnicy podstawy wymiaru składek określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 i podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. 

11. Składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe duchownych podlegających 
dobrowolnie tym ubezpieczeniom finansują w całości, z własnych środków, 
ubezpieczeni. 

12. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
20, finansuje w całości budżet państwa. 

13. (uchylony). 
14. (uchylony). 

 
Art. 18. 

1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych 
wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 
pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12. 

1a. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu 
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o 
dzieło. 

2. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. 

3. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala 
się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej 
umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w 
kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. 

4. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 
1) posłów i senatorów - stanowi kwota uposażenia, 
2) stypendystów sportowych - stanowi kwota stypendium, 

2a) słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - stanowi kwota stypendium, 
3) bezrobotnych - stanowi kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium, 
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4) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - stanowi kwota świadczenia socjalnego, 
zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia 
górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie, 

5) żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 
żołnierzy pełniących służbę kandydacką, stanowi kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego 
na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, a w przypadku 
żołnierzy pełniących służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych kwota 
uposażenia z tytułu tej służby, 

5a) duchownych - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej "kwotą minimalnego wynagrodzenia", 
z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, 

6) żołnierzy odbywających nadterminową służbę wojskową - stanowi kwota 
uposażenia, 

7) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - stanowi kwota świadczenia 
szkoleniowego, 

8) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - stanowi kwota stypendium, 
9) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - stanowi kwota stypendium, 

- łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

4a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, stanowi przysługujące im wynagrodzenie za pracę. 

4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio do ubezpieczonych wykonujących w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania pracę w ramach 
stosunku pracy. 

4c. Podstawę wymiaru składek dla duchownych będących ubezpieczonymi, o których mowa 
w art. 9 ust. 1a, stanowi różnica pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a kwotą 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku 
pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby. 

4d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12, stanowi świadczenie pieniężne ustalone na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 
223, poz. 2217 z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120). 

5. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z 
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 
matką, ojcem lub rodzeństwem stanowi kwota kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie ustalona według odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9. 

5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych stanowi 
kwota tego świadczenia. 

5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających 
na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60 % przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 14. Składka w nowej 
wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. 
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5c. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących 
umowę uaktywniającą określoną w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, ustala się na 
zasadach określonych dla zleceniobiorców. 

6. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 
zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota 
tego zasiłku. 

[7. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz ubezpieczonych podlegających dobrowolnie tym 
ubezpieczeniom, o których mowa w art. 7 i 10, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa 
jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 9 i 10.] 

<7. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz ubezpieczonych podlegających 
dobrowolnie tym ubezpieczeniom, o których mowa w art. 7, stanowi zadeklarowana 
kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem 
ust. 3, 9 i 10.> 

8. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 
60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do 
ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie 
art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. 

9. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i 
rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej 
podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni 
kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. 

10. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9, 
stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część 
miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku. 

11. Na wniosek ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10, podstawa wymiaru 
może być wyższa niż określona w ust. 4 pkt 5a i ust. 4c. Składkę od podstawy wymiaru w 
części przewyższającej kwotę minimalnego wynagrodzenia finansują duchowni, 
instytucje diecezjalne lub zakonne. 

12. W podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz 
wypadkowe członków służby zagranicznej nie uwzględnia się dodatku zagranicznego i 
innych świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym 
obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. 

13. (uchylony). 
14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ust. 

5b, nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. 

 
Art. 19. 

[1. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o 
których mowa w art. 6, 7 i 10, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od 
kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego 
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wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, 
określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich 
projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone - z zastrzeżeniem ust. 2 i 9.] 

<1. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o 
których mowa w art. 6 i 7, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od 
kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, 
określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich 
projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone – z zastrzeżeniem ust. 2 
i 9.> 

2. Jeżeli brak jest podstaw, o których mowa w ust. 1, dla ustalenia przeciętnego 
prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, wynagrodzenie 
to ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartału 
roku poprzedniego. 

3. Do osiągnięcia kwoty, o której mowa w ust. 1, składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe oblicza się i przekazuje do Zakładu od podstawy wymiaru ustalonej zgodnie z 
art. 18. Od nadwyżki ponad kwotę, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

4. (uchylony). 
5. Płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty 
rocznej podstawy wymiaru składek, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany 
więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich 
płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki 
błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony. 

6a. Do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaconych po przekroczeniu rocznej 
podstawy wymiaru składek stosuje się art. 24 ust. 6a-8. Za datę stwierdzenia nienależnie 
opłaconych składek uważa się datę otrzymania przez Zakład imiennego raportu 
miesięcznego korygującego i deklaracji rozliczeniowej korygującej. 

6b. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek Zakład 
stwierdzi opłacenie składek od nadwyżki ponad kwotę określoną w ust. 1, informuje o 
tym niezwłocznie płatników składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatników 
składek. 

7. Okres nieopłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z powodu 
przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, 
o której mowa w ust. 1, traktuje się jak okres ubezpieczenia w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), zwanych dalej "przepisami o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych".  

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do osób, których podleganie ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym w myśl art. 13 i art. 14 ust. 2 w danym roku kalendarzowym 
ustało po opłaceniu składek od rocznej podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1. 

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniom chorobowemu i 
wypadkowemu. 
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10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca poprzedniego roku 
kalendarzowego, w drodze obwieszczenia, kwotę ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składki, o której mowa w ust. 1, oraz przyjętą do jej ustalenia kwotę 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. 

 
Art. 47. 

1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne 
raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, 
nie później niż: 

1) do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę 
wyłącznie za siebie; 

2) do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych; 

3) do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników. 
1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz 

opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed 
dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w 
terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję. 

2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację 
rozliczeniową. 

2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub 
osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji 
rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w 
ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym 
zadeklarowały do podstawy wymiaru składek: 

1) na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 
składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z 
nimi współpracujące; 

2) na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 
określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 
1027, z późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła 
żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na 
ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z 
obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za 
kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym 
raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości 
najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku 
do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 2e i 2f, są zwolnione z obowiązku składania 
deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, także 
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wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana 
wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia. 

2d. Duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania 
deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 
rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek: 

1) na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a 
lub w ust. 4c; 

2) na ubezpieczenia zdrowotne - kwotę w wysokości określonej w art. 81 ust. 1 lub 10 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych. 

[2e. Osoby wymienione w art. 7 i 10 opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z 
obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 
złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 7.] 

<2e. Osoby wymienione w art. 7 opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z 
obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 
złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 7.> 

2f. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wyłącznie osobę, o której mowa w art. 6 ust. 
2d jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych 
raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 
rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - 
kwotę w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie. 

3. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację 
rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie 
prawidłowe dane określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art. 
41 ust. 6, łącznie z raportem miesięcznym korygującym. 

3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy 
wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. 

3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 7-7b. 
3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów 

korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 
5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej 
Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. 

4. Składki opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w 
podziale na: 

1) ubezpieczenia społeczne; 
2) ubezpieczenie zdrowotne; 
3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 
4) (uchylony); 
5)  Fundusz Emerytur Pomostowych. 

4a. Składki, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu: 
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1) bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według 
wzorów, o których mowa w art. 49 ust. 3, 

2) dokumentu elektronicznego z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, lub 
wydruku z tego oprogramowania, 

3) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom 
składek przez bank, 

4) dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na 
ubezpieczenia społeczne 

- zwanych dalej "dokumentami płatniczymi". 
4b. Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których mowa w 

ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika 
składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 
1175). 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami fizycznymi, 
jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 
działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. 

4d. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych identyfikacyjnych płatnika składek, o 
którym mowa w ust. 4b, podanych w zleceniu płatniczym z danymi z Centralnego 
Rejestru Płatników Składek, Zakład informuje instytucję prowadzącą rachunek bankowy 
płatnika składek o obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu 
wyeliminowania tych niezgodności. 

4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) 
może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego lub w 
formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług 
płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są w formie, o której 
mowa w art. 49 ust. 3a, poprzez międzybankowy system elektroniczny jako zlecenie 
płatnicze dla Zakładu lub poprzez system elektronicznych rozrachunków 
międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego. Zlecenie to powinno w 
szczególności zawierać informacje o danych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a 
także o tytule wpłaty i okresie, za jaki jest dokonywana, oraz datę obciążenia rachunku 
bankowego płatnika, jeżeli wpłata dokonana jest w formie polecenia przelewu, lub datę 
dokonania wpłaty, jeżeli wpłata dokonana jest w formie gotówkowej. 

5a. Zlecenia płatnicze przekazywane w formie innej niż forma, o której mowa w art. 49 ust. 
3a, nie są przyjmowane. 

6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności informacje o danych, o których 
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a także o tytule wpłaty oraz okresie, za jaki jest dokonywana. 

7. Brak możliwości zidentyfikowania wpłaty nie obciąża Zakładu. 
8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do 

niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń 
elektronicznych. 
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8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania Zakładu o 
błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w formie 
elektronicznej lub pisemnej. 

9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania 
składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i 
deklaracji. 

10. (uchylony). 
10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie 

z przyczyn leżących po stronie Zakładu, od Zakładu są należne odsetki liczone według 
zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów, 
rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Wysokość 
zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych 
stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech 
ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni 
miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału, i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po 
przecinku. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni. 

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zakład oblicza od kwoty nieprzekazanej w terminie 
składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu 
określonego w ust. 9 do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego. 

10c. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie przez Zakład składki do otwartego funduszu 
emerytalnego w terminie z powodu nieprzekazania lub przekazania błędnego zgłoszenia 
do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia płatnika składek, imiennego raportu 
miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego lub zlecenia 
płatniczego, Zakład wymierza płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty 
składek dodatkową opłatę. 

10d. Zakład przesyła płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek 
zawiadomienie o nieprzekazaniu lub przekazaniu błędnego dokumentu, o którym mowa 
w ust. 10c, nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego w ust. 9. 

10e. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust. 10c, Zakład ustala, w drodze decyzji, w 
wysokości odsetek, określonych w ust. 10a, od kwoty nieprzekazanej w terminie składki 
na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu 
określonego w ust. 9 do dnia otrzymania prawidłowych dokumentów wymienionych w 
ust. 10c. 

10f. Instytucje obsługujące wpłaty składek i płatnicy składek wpłacają dodatkową opłatę w 
najbliższym terminie opłacania składek po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa 
w ust. 10e. 

10g. Dodatkowa opłata nieopłacona w terminie, o którym mowa w ust. 10f, podlega 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

10h. Odsetki określone w ust. 10b lub pobrana przez Zakład dodatkowa opłata, o której mowa 
w ust. 10c, są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do otwartego funduszu 
emerytalnego. 

10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 
przekroczyłaby 2,00 zł, a dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 10c, nie wymierza się, 
jeżeli jej wysokość nie przekroczyłaby 2,00 zł. 
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10j. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek, o których 
mowa w ust. 10a. 

11. (uchylony). 
12. (uchylony). 
13. (uchylony). 
14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i 
ubezpieczenie zdrowotne. 

15. (uchylony). 
 

Art. 50. 
1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 
informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 
których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 
zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 
1) zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu 
obliczony; 

2) hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 
2a) zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek i odsetek za 

zwłokę ogółem, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku; 
3) składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 
subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 

a) należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 
b) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz 

osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 
- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 
poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4) składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 
5) składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których 

mowa w art. 40a ust. 4. 
1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 

grudnia poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 
1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

[1) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat 
dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e według 
stanu konta ubezpieczonego oraz] 
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<1) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub w wieku, 
o którym mowa w ust. 1d i 1e, według stanu konta ubezpieczonego oraz > 

2) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 
każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 
ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 
kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez 
wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

[1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, 
wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, brakuje nie więcej niż 5 lat, 
podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości hipotetycznej 
emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, 
cztery i pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, wynoszący 60 
lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie emerytury, hipotetyczną 
emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat.] 

<1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku 
emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS, brakuje nie więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., 
informacje o wysokości hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku 
przekraczającym ten wiek o rok, a także o dwa, trzy, cztery lata i o pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, i nie 
wystąpił o ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego 
faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat.> 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 
któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 
hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 
konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 
ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

[1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w jego 
przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się 
dodatkowo informację o możliwości skorzystania z prawa do okresowej emerytury 
kapitałowej. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 
1) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 
w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie 
dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w 
przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość 
hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 
60 lat lub 65 lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 
zasad określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 
w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o 
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kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze 
trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku 
mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej 
emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 
lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku.] 

<1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku 
uprawniającego członka otwartego funduszu emerytalnego do okresowej emerytury 
kapitałowej brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację o 
możliwości skorzystania z prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 
1) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury 

według zasad określonych w ust. 1c pkt 1 – przez podzielenie sumy składek, o 
których mowa w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 
– przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub 
wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką 
ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek emerytalny – przez 
średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury 
według zasad określonych w ust. 1c pkt 2 – przez podzielenie sumy składek, o 
których mowa w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 
1, zwiększonej o kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, 
przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub 
wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką 
ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek emerytalny – przez 
średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku.> 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 
ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 
podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 
jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 
korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 
jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 
Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 
lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z 
Centralnej Bazy Danych RCI PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 
składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 
składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 
wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 
wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 
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ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 
dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 
rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 
zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 
ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 
przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 
oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 
wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 
wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię 
informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 
później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 
niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 
udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 
niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 
ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1) błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 
wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 
składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 
dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na 
koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, 
albo po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub 
brakujących dokumentów; 

2) błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 
rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych 
danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty 
albo brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 
mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 
stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 
nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 
określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 
mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1) uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 
drodze decyzji; 

2) otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 
drodze kontroli. 
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2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 
brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 
danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 
koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 
społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 
składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 
zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 
zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 
płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 
prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, komornikom 
sądowym, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz 
Komisji Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 
płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 
5 i 6. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 
dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 
zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 
koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 
ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 
1) w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 
2) w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko 

lub nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 
pkt 2. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 
7. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w 
ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 
niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 
sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, ośrodkom 
pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru 
Finansowego, a także w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych 
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 
sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że 
przepisy odrębne stanowią inaczej. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty pobieranej przez Zakład 
za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz tryb jej pobierania, uwzględniając 
ponoszone przez Zakład koszty związane z udzielaniem informacji, a w szczególności: 
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1) koszty wyszukania informacji; 
2) koszty sporządzenia zaświadczenia. 

 
 
 
 
USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) 
 

Art. 69. 
[§ 1. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia, chyba że nie 

później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem 65 roku życia oświadczy Ministrowi 
Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie 
stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków 
sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.] 

<§ 1. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia albo z 
dniem osiągnięcia wieku określonego w § 1a, chyba że nie później niż na sześć 
miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości 
wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że 
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, 
wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.> 

<§ 1a. Wiek, którego osiągnięcie powoduje przejście sędziego w stan spoczynku, dla 
kobiet urodzonych do dnia 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do dnia 30 
września 1953 r. jest równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu 
odpowiednio w art. 24 ust. 1a pkt 61–84, art. 24 ust. 1b i art. 27 ust. 3 ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).> 

§ 2. Sędzia przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do 
uposażenia określonego w art. 100 § 2, po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli 
przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat, a 60 lat 
przez mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej 
niż 30 lat. 

<§ 2a. Przepis § 2 stosuje się do sędziego, który wymagane warunki spełnił do dnia 31 
grudnia 2017 r.> 

§ 3. W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o 
których mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 
70 roku życia. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku, składając 
odpowiednie oświadczenie Ministrowi Sprawiedliwości. 

 
Art. 100. 

[§ 1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sądów 
lub zmiany granic okręgów sądowych, przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 65 lat 
uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym 
stanowisku.] 
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<§ 1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju 
sądów lub zmiany granic okręgów sądowych, przysługuje do czasu osiągnięcia 
wieku 67 lat albo do osiągnięcia wieku, o którym mowa w art. 69 § 1a, uposażenie 
w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.> 

§ 2. Sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, 
choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym 
stanowisku. 

§ 3. Uposażenie, o którym mowa w § 1 i 2, podwyższa się stosownie do zmian wysokości 
wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo. 

§ 4. Sędziemu przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w 
wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. 

§ 4a. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędzia w stanie spoczynku otrzymuje 
jednorazową odprawę z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat. 

§ 4b. Sędziemu, który powrócił na stanowisko poprzednio zajmowane albo stanowisko 
równorzędne poprzednio zajmowanemu w trybie art. 74 § 1a, w razie przejścia lub 
przeniesienia w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w kwocie 
stanowiącej różnicę między wysokością odprawy wyliczonej na dzień przejścia lub 
przeniesienia w stan spoczynku a wysokością odprawy wypłaconej. W przypadku, o 
którym mowa w § 1, odprawa przysługuje z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat. 

§ 5. Z tytułu pracy na stanowisku sędziego nie przysługuje prawo do emerytury lub renty z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 91 § 10. 

§ 6. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub 
renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się wyłącznie uposażenie, z 
zastrzeżeniem § 7. 

§ 6a. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego przechodzącego lub 
przeniesionego w stan spoczynku zgodnie z § 2, który jest członkiem otwartego 
funduszu emerytalnego, środki zgromadzone na rachunku w tym funduszu otwarty 
fundusz emerytalny przekazuje za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
na dochody budżetu państwa. 

§ 6b. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do uposażenia 
rodzinnego, na wniosek uprawnionego wypłaca się uposażenie w stanie spoczynku albo 
uposażenie rodzinne. 

§ 7. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego w stanie spoczynku, który 
do chwili przejścia w stan spoczynku był zatrudniony na podstawie powołania na 
stanowisko sędziowskie w niepełnym wymiarze czasu pracy stosownie do art. 62, 
wypłaca się emeryturę oraz uposażenie, z tym jednak, że wypłatę uposażenia ogranicza 
się w taki sposób, aby suma emerytury i uposażenia nie przekraczała wysokości całego 
uposażenia sędziego w stanie spoczynku, jakie by otrzymywał, gdyby nie został 
powołany w połowie wymiaru czasu pracy. 

§ 8. Wynagrodzenie z tytułu pracy na stanowisku sędziego oraz uposażenie przysługujące w 
stanie spoczynku jest osiąganiem przychodu powodującym zawieszenie prawa do 
emerytury lub renty albo zmniejszenie tych świadczeń, w rozumieniu przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes właściwego sądu i 
sędzia uprawniony do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są obowiązani 
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do powiadamiania organu rentowego o osiąganiu wynagrodzenia albo uposażenia i jego 
wysokości, na zasadach i w terminach określonych w przepisach o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 
Art. 151a. 

§1. Referendarz może zostać przeniesiony na inne miejsce służbowe tylko za jego zgodą. 
Przeniesienia na inne miejsce służbowe na obszarze danej apelacji dokonuje prezes sądu 
apelacyjnego, a poza obszar apelacji - Minister Sprawiedliwości. 

§ 2. Zgoda referendarza na przeniesienie na inne miejsce służbowe nie jest wymagana w 
przypadku: 

1) zniesienia stanowiska w wyniku zmiany w organizacji sądownictwa lub zniesienia 
danego sądu lub wydziału albo przeniesienia siedziby sądu, 

2) niedopuszczalności zajmowania stanowiska referendarza w danym sądzie wskutek 
zawarcia związku małżeńskiego albo powstania stosunku powinowactwa, o którym 
mowa w art. 6, 

3) gdy wymaga tego wzgląd na powagę stanowiska referendarza, na wniosek 
kolegium właściwego sądu okręgowego. 

§ 3. Do przeniesienia referendarza na inne miejsce służbowe przepis art. 76 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 4. Prezes sądu apelacyjnego może delegować referendarza, za jego zgodą, do pełnienia 
czynności referendarza w innym sądzie na obszarze danej apelacji, na czas określony. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości może delegować referendarza, za jego zgodą: 
1) do pełnienia czynności referendarza w innym sądzie na obszarze innej apelacji, 
2) do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub 

innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez 
niego nadzorowanej 

- na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. Przepis art. 78 
§ 1b stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie referendarza do 
pełnienia czynności referendarza w innym sądzie może nastąpić nawet bez jego zgody, 
na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie referendarza bez jego zgody 
może być powtórzone nie wcześniej niż po upływie trzech lat. 

§ 7. W okresie delegowania, w przypadkach wskazanych w § 4-6, referendarz ma prawo do 
wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego na jego stanowisku, oraz dodatku za 
długoletnią pracę; przepisy art. 77 § 4 i 6 oraz art. 78 § 1 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 8. W przypadku delegowania referendarza do innego sądu bez jego zgody lub na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy, referendarzowi przysługuje dodatek w wysokości 10% 
wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku delegowania do Ministerstwa 
Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi 
Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej referendarzowi przysługuje dodatek 
funkcyjny. Do ustalania wysokości dodatku funkcyjnego stosuje się przepisy o 
dodatkach funkcyjnych przysługujących sędziom. 

§ 9. Minister Sprawiedliwości może delegować referendarza, za zgodą referendarza i 
zgodnie z jego kwalifikacjami, do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami 
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państwa, w ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub 
ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów 
międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, 
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, na czas określony, nie dłuższy niż cztery 
lata. Delegowanie może zostać powtórzone na kolejny okres, nieprzekraczający 
czterech lat. Przepisy art. 78a stosuje się odpowiednio. 

§ 10. Rozwiązanie stosunku pracy z referendarzem może nastąpić w drodze wypowiedzenia w 
przypadku: 

1) uzyskania dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej okresowej oceny, 
2) zniesienia sądu lub jego reorganizacji, powodującej utratę możliwości dalszego 

zatrudnienia referendarza, 
3) uznania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale 

niezdolnego do pełnienia obowiązków referendarza, 
[4) osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia uzyskanie prawa do 

emerytury,] 
5) skazania referendarza za przestępstwo inne niż wymienione w § 16. 

§ 11. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z referendarzem na podstawie § 10 pkt 2, w 
okresie między ustaniem zatrudnienia w likwidowanym lub reorganizowanym sądzie a 
podjęciem pracy lub działalności gospodarczej, referendarzowi przysługuje świadczenie 
pieniężne ze środków budżetu państwa przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, 
obliczone jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy; świadczenie to nie 
przysługuje referendarzowi, który nabył prawo do emerytury. 

§ 12. Referendarz może wypowiedzieć stosunek pracy. 
§ 13. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. 
§ 14. Stosunek pracy z referendarzem może być rozwiązany za porozumieniem stron. 
§ 15. W przypadku wszczęcia przeciwko referendarzowi postępowania karnego lub 

postępowania dyscyplinarnego prezes sądu apelacyjnego może zawiesić referendarza w 
czynnościach służbowych, z obniżeniem na czas trwania zawieszenia wysokości 
wynagrodzenia w granicach od 25% do 50%. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub 
postępowanie karne zostało umorzone lub zakończyło się uniewinnieniem, 
referendarzowi wypłaca się zatrzymane wynagrodzenie. 

§ 16. W przypadku utraty obywatelstwa polskiego lub skazania za umyślnie popełnione 
przestępstwo ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe, stosunek pracy z 
referendarzem rozwiązuje się bez wypowiedzenia. Stosunek pracy z referendarzem 
może być rozwiązany bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 53 Kodeksu 
pracy. 
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USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU 
WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 
1322, z późn. zm.) 
 

Art. 37. 
[1. W ustawie budżetowej określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję wypadkową 

w wysokości do 1 % należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe przewidzianych w 
planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok budżetowy. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na finansowanie działalności związanej z 
zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a w szczególności na: 

1) analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza wypadków 
śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, oraz chorób zawodowych; 

2) upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i 
choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

3) prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub 
ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.] 

<1. W ustawie budżetowej określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję 
wypadkową, pokrywanych ze środków finansowych zgromadzonych w funduszu 
wypadkowym, w wysokości: 

1) w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. – do 0,50%, 
2) w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – od 0,50% do 

1,00%, 
3) w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – od 0,65% do 

1,00%, 
4) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – od 0,80% do 

1,00%, 
5) w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. – od 1,00% 

– należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie 
finansowym Funduszu Ubezpieczenia Społecznego na dany rok budżetowy. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na finansowanie działalności 
związanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z 
uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej w 
aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń, w szczególności na: 

1) dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez 
cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek; 

2) analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza wypadków 
śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, oraz chorób zawodowych; 

3) upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i 
choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

4) prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub 
ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby 
zawodowe.> 

3. Działalność, o której mowa w ust. 2, prowadzi Zakład. 
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USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. Nr 240, poz. 
2052, z późn. zm.) 
 

Art. 30. 
§ 1. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70 roku 

życia. 
§ 2. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku: 

[1) po ukończeniu 65 roku życia;] 
<1) po ukończeniu 67 roku życia albo z dniem osiągnięcia wieku określonego 

w § 3;> 
2) po ukończeniu 60 roku życia, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego Sądu 

Najwyższego nie mniej niż 9 lat. 
<§ 3. Wiek, którego osiągnięcie powoduje przejście sędziego w stan spoczynku, dla 

kobiet urodzonych do dnia 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do dnia 
30 września 1953 r. jest równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu 
odpowiednio w art. 24 ust. 1a pkt 61–84, art. 24 ust. 1b i art. 27 ust. 3 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 

§ 4. Przepis § 2 pkt 2 stosuje się do sędziego, który wymagane warunki spełnił do dnia 
31 grudnia 2017 r.> 

 
 
 
 
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 
RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 
 

Art. 2. 
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji 
zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę 
wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności: 

a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy 
i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk 
zawodowych, 

c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych 
znalezieniem pracy, 

d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne 
miejsca pracy oraz staże zawodowe, 

e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 
2) bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub lit. 

i, j, l, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i 
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niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w 
pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo 
innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do 
podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą 
się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do 
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje 
w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca 
zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: 

a) ukończyła 18 lat, 
[b) nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,] 
<b) nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 
1227, z późn. zm.),> 

c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 
szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej 
połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie 
pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia 
rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w 
wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości 
rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych 
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub 
domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z 
działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku 
dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego 
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha 
przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 
podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub 
domownik w takim gospodarstwie, 

f) nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po 
złożeniu wniosku o wpis: 
– zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie 

wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie 
upłynął, albo 

– nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej, 
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g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia 
wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem 
karnym w systemie dozoru elektronicznego, 

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych 
z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 
j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 
upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa 
w art. 70 ust. 6, 

l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników; 

pkt 2a-45 pominięte 
2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego: 

1) wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy 
na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi 
pracy porozumienie z korzystającym; 

2) odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 
lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), jeżeli 
praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę 
absolwencką. 

3. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu: 
1) stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w 

szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, 
wykonywania prac społecznie użytecznych, 

2) określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do 
wykonywania zawodu 

- przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu 
Pracy. 

 
 
 
 
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH PRZEDEMERYTALNYCH 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1252, z późn. zm.) 
 

Art. 4. 
1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje: 

1) na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne; 



- 66 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona 
decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
zwanej dalej "organem rentowym", lub innego organu emerytalno-rentowego 
określonego w odrębnych przepisach; 

[3) z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;] 
<3) z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;> 
4) z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) 

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha 
przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 
ha przeliczeniowe; 

5) wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. 
2. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa 

do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo podjęcia wypłaty renty 
strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej. 

3. Wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego następuje, poczynając od: 
1) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym złożono wniosek, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1; 
2) dnia nabycia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 
[3) dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;] 
<3) dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;> 
4) dnia nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) 

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha 
przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 
ha przeliczeniowe; 

5) miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarła osoba uprawniona; 
6) dnia nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej albo 

podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z 
instytucji zagranicznej; 

7) najbliższego możliwego technicznie terminu płatności, jeżeli wstrzymanie wypłaty 
świadczenia przedemerytalnego nie było możliwe w terminie, o którym mowa w pkt 
2, 4 i 6. 

4. W razie nabycia przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego prawa do 
renty rodzinnej lub uposażenia rodzinnego wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe 
lub wybrane przez uprawnionego. 

5. Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest obowiązana zawiadomić organ 
rentowy wypłacający to świadczenie o okolicznościach powodujących ustanie lub 
zawieszenie prawa do tego świadczenia. 
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USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O EMERYTURACH KAPITAŁOWYCH (Dz. U. Nr 
228, poz. 1507, z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, 
poz. 398) 
 

Art. 7. 
1. Ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz środków 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym dalej "subkontem", 
przysługuje emerytura kapitałowa w postaci: 

1) okresowej emerytury kapitałowej lub 
2) dożywotniej emerytury kapitałowej. 

[2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu 
emerytalnego do ukończenia 65. roku życia.] 

<2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu 
emerytalnego do ukończenia 67 roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2a.> 

<2a. W latach 2014–2020 okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi 
otwartego funduszu emerytalnego do osiągnięcia przed dniem: 

1) 1 września 2014 r. wieku 65 lat i 5 miesięcy albo 
2) 1 stycznia 2015 r. wieku 65 lat i 6 miesięcy, albo 
3) 1 maja 2015 r. wieku 65 lat i 7 miesięcy, albo 
4) 1 września 2015 r. wieku 65 lat i 8 miesięcy, albo 
5) 1 stycznia 2016 r. wieku 65 lat i 9 miesięcy, albo 
6) 1 maja 2016 r. wieku 65 lat i 10 miesięcy, albo 
7) 1 września 2016 r. wieku 65 lat i 11 miesięcy, albo 
8) 1 stycznia 2017 r. wieku 66 lat, albo 
9) 1 maja 2017 r. wieku 66 lat i 1 miesiąca, albo 

10) 1 września 2017 r. wieku 66 lat i 2 miesięcy, albo 
11) 1 stycznia 2018 r. wieku 66 lat i 3 miesięcy, albo 
12) 1 maja 2018 r. wieku 66 lat i 4 miesięcy, albo 
13) 1 września 2018 r. wieku 66 lat i 5 miesięcy, albo 
14) 1 stycznia 2019 r. wieku 66 lat i 6 miesięcy, albo 
15) 1 maja 2019 r. wieku 66 lat i 7 miesięcy, albo 
16) 1 września 2019 r. wieku 66 lat i 8 miesięcy, albo 
17) 1 stycznia 2020 r. wieku 66 lat i 9 miesięcy, albo 
18) 1 maja 2020 r. wieku 66 lat i 10 miesięcy, albo 
19) 1 września 2020 r. wieku 66 lat i 11 miesięcy.> 

[3. Dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu 
emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 65. roku życia.] 

<3. Dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu 
emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 67 roku życia, z zastrzeżeniem ust. 3a.> 

<3a. W latach 2014–2020 dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje dożywotnio 
członkowi otwartego funduszu emerytalnego, który osiągnął przed dniem: 
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1) 1 września 2014 r. wiek 65 lat i 5 miesięcy albo 
2) 1 stycznia 2015 r. wiek 65 lat i 6 miesięcy, albo 
3) 1 maja 2015 r. wiek 65 lat i 7 miesięcy, albo 
4) 1 września 2015 r. wiek 65 lat i 8 miesięcy, albo 
5) 1 stycznia 2016 r. wiek 65 lat i 9 miesięcy, albo 
6) 1 maja 2016 r. wiek 65 lat i 10 miesięcy, albo 
7) 1 września 2016 r. wiek 65 lat i 11 miesięcy, albo 
8) 1 stycznia 2017 r. wiek 66 lat, albo 
9) 1 maja 2017 r. wiek 66 lat i 1 miesiąc, albo 

10) 1 września 2017 r. wiek 66 lat i 2 miesiące, albo 
11) 1 stycznia 2018 r. wiek 66 lat i 3 miesiące, albo 
12) 1 maja 2018 r. wiek 66 lat i 4 miesiące, albo 
13) 1 września 2018 r. wiek 66 lat i 5 miesięcy, albo 
14) 1 stycznia 2019 r. wiek 66 lat i 6 miesięcy, albo 
15) 1 maja 2019 r. wiek 66 lat i 7 miesięcy, albo 
16) 1 września 2019 r. wiek 66 lat i 8 miesięcy, albo 
17) 1 stycznia 2020 r. wiek 66 lat i 9 miesięcy, albo 
18) 1 maja 2020 r. wiek 66 lat i 10 miesięcy, albo 
19) 1 września 2020 r. wiek 66 lat i 11 miesięcy.> 

4. Emerytura kapitałowa w części pochodzącej ze środków: 
1) zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych - jest finansowana z tych 

środków; 
2) zewidencjonowanych na subkoncie - jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 
 

Art. 8. 
Członek otwartego funduszu emerytalnego nabywa prawo do okresowej emerytury 
kapitałowej, jeżeli: 

[1) ukończył 60 lat oraz] 
<1) osiągnął wiek, o którym mowa w art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz > 
2) suma środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu 

emerytalnego oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, ustalona na ostatni 
dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, 
jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego. 

 
Art. 9. 

1. Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa: 
1) w przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego; 
[2) z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego 

ukończył 65. rok życia;] 
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<2) z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu 
emerytalnego ukończył 67 rok życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2a;> 

3) w przypadku wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku w otwartym 
funduszu emerytalnym oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie. 

1a. W przypadku wyczerpania jedynie środków: 
1) zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym - okresowa 

emerytura kapitałowa jest wypłacana w części obliczonej ze środków 
zewidencjonowanych na subkoncie; 

2) zewidencjonowanych na subkoncie - okresowa emerytura kapitałowa jest wypłacana 
w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym. 

2. Otwarty fundusz emerytalny niezwłocznie informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 
wystąpieniu przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3. 

 
Art. 10. 

1. Członek otwartego funduszu emerytalnego nabywa prawo do dożywotniej emerytury 
kapitałowej, jeżeli: 

[1) ukończył 65 lat oraz] 
<1) ukończył 67 lat, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3a, oraz > 
2) kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej jest równa lub wyższa niż 50 % kwoty 

dodatku pielęgnacyjnego. 
2. Kwota hipotetycznej emerytury kapitałowej stanowi równowartość kwoty będącej 

wynikiem podzielenia sumy środków zewidencjonowanych na subkoncie oraz składki 
przez średnie dalsze trwanie życia, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 
Art. 13. 

1. Prawo do okresowej emerytury kapitałowej ustala się z urzędu, jeżeli prawo do emerytury 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustala się na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

[2. Wszczęcie postępowania z urzędu na podstawie art. 24a ustawy, o której mowa w ust. 1, 
przed osiągnięciem wieku 65 lat, oznacza równocześnie wszczęcie postępowania o 
okresową emeryturę kapitałową.] 

<2. Wszczęcie postępowania z urzędu na podstawie art. 24a ustawy, o której mowa w 
ust. 1, przed osiągnięciem wieku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 albo ust. 2a, oznacza 
równocześnie wszczęcie postępowania o okresową emeryturę kapitałową.> 

 
Art. 17. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o złożeniu 
przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o ustalenie prawa do 
dożywotniej emerytury kapitałowej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany wraz z oświadczeniem o wyborze oferty 
dożywotniej emerytury kapitałowej z udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zestawienia ofert dożywotnich emerytur kapitałowych. 
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3. Wybór oferty dożywotniej emerytury kapitałowej jest nieodwołalnym oświadczeniem 
woli. 

4. W przypadku osób, którym przyznano emeryturę z urzędu lub które pobierały okresową 
emeryturę kapitałową, nie jest wymagane złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

[5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa członka otwartego funduszu emerytalnego w 
terminie 3 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia do złożenia oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 2. 

6. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, powoduje wstrzymanie wypłaty 
emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończył 65. rok życia. 

7. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, po ukończeniu 65. roku życia powoduje 
wznowienie wypłaty emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 
miesiąca złożenia oświadczenia.] 

<5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa członka otwartego funduszu emerytalnego 
w terminie 3 miesięcy przed ukończeniem 67 roku życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 
3a, do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2. 

6. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, powoduje wstrzymanie wypłaty 
emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego 
ukończył 67 rok życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3a. 

7. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, po ukończeniu 67 roku życia, z 
zastrzeżeniem art. 7 ust. 3a, powoduje wznowienie wypłaty emerytury lub renty z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od miesiąca złożenia oświadczenia.> 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
może wyrazić zgodę na przywrócenie terminu na złożenie oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 5. 

9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje informację o dokonanym przez członka 
otwartego funduszu emerytalnego wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej 
otwartemu funduszowi emerytalnemu, w którym członek otwartego funduszu 
emerytalnego posiada rachunek, i zakładowi emerytalnemu, którego ofertę dożywotniej 
emerytury kapitałowej wybrał członek otwartego funduszu emerytalnego. 

10. Otwarty fundusz emerytalny po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 9, 
przekazuje składkę na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i zamyka rachunek członka otwartego funduszu emerytalnego. 

11. Otwarty fundusz emerytalny informuje członka otwartego funduszu emerytalnego o 
kwocie składki przekazanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

12. Po otrzymaniu składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala wysokość hipotetycznej 
emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 10 ust. 2. 

13. Po otrzymaniu składki, jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo i wysokość dożywotniej emerytury 
kapitałowej na podstawie oferty dożywotniej emerytury kapitałowej, o której mowa w 
ust. 2. 

14. W przypadku ustalenia prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej i jej wysokości 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje składkę do wybranego funduszu 
dożywotnich emerytur kapitałowych oraz informuje ten fundusz o ustalonej wysokości 
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dożywotniej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w 
otwartym funduszu emerytalnym. 

15. Fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych co miesiąc przekazuje na wskazany odrębny 
rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę dożywotniej 
emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym 
funduszu emerytalnym. 

 
Art. 42. 

[1. Osobie urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., której przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy ustalono prawo do emerytury rolniczej, z zaliczeniem okresów, o 
których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 33, a która po dniu 
wejścia w życie ustawy osiągnie wiek 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny i zgłosi 
wniosek o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określoną w art. 24 lub art. 
184 ustawy wymienionej w art. 37, przysługuje - w zależności od jej wyboru - emerytura 
rolnicza ustalona z zaliczeniem wskazanych okresów albo emerytura z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.] 

<1. Osobie urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., której przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy ustalono prawo do emerytury rolniczej, z zaliczeniem okresów, o 
których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 33, a która po dniu 
wejścia w życie ustawy osiągnie wiek, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy 
wymienionej w art. 37, i zgłosi wniosek o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych określoną w art. 24 lub art. 184 ustawy wymienionej w art. 37, 
przysługuje – w zależności od jej wyboru – emerytura rolnicza ustalona z 
zaliczeniem wskazanych okresów albo emerytura z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.> 

2. Prawo do emerytury rolniczej oraz do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, jeżeli po wyłączeniu okresów wskazanych w 
tym przepisie osoba ta spełnia warunki do emerytury rolniczej. 

 
 
 
USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. O EMERYTURACH POMOSTOWYCH (Dz. U. Nr 
237, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808 i Nr 171, poz. 1016) 
 

Art. 16. 
Prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem: 

1) poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją 
organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w 
odrębnych przepisach; 

[2) osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 
a) 60 lat - w przypadku kobiet, 
b) 65 lat - w przypadku mężczyzn 

- jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu 
rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych 
przepisach;] 
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<2) osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 
ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jeżeli uprawniony nie ma 
prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu 
emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;> 

3) śmierci uprawnionego. 
 
 
 
 
USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. O NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZENIACH 
KOMPENSACYJNYCH (Dz. U. Nr 97, poz. 800 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) 
 

Art. 8. 
Prawo do świadczenia ustaje z dniem: 

1) poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją 
organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w 
odrębnych przepisach; 

[2) poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 
a) 60 lat - w przypadku kobiet, 
b) 65 lat - w przypadku mężczyzn 

- jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu 
rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych 
przepisach;] 

<2) poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jeżeli 
uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego 
lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych 
przepisach;> 

3) śmierci uprawnionego. 
 


