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Materiał porównawczy 
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niektórych innych ustaw 

(druk nr 408 S ) 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. O ZMIANIE USTAWY O FINANSACH 

PUBLICZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 257, poz. 1726, z 

2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1285)  

 

Art. 28. 

Do emerytur przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy, o 

której mowa w art. 6, oraz ustawy, o której mowa w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się, poczynając od dnia 1 października 2011 r. 

 

<Art. 28a. 

1. Emeryt, który przed dniem 1 stycznia 2011 r. nabył prawo do emerytury i zrealizował 

je w okresie od dnia 8 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i które zostało 

zawieszone z dniem 1 października 2011 r. na podstawie art. 28 w związku z art. 103a 

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.), może do dnia 31 

grudnia 2014 r. złożyć wniosek o wypłatę świadczeń za okres, w czasie którego prawo 

do emerytury było zawieszone. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytom, o których mowa w ust. 1, 

emerytury za okres, w czasie którego prawo do emerytury było zawieszone, 

z pominięciem tych świadczeń, które wypłacono na podstawie dotychczasowych 

przepisów. 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany do wypłaty odsetek od świadczenia, 

o którym mowa w ust. 2, w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami 

prawa cywilnego.> 

 

 

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. 103a.
 

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego 

przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku 

pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa 

do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. 

 


