
Część II – świadczenia    



Emerytury:  

}  Część I:  Finansowanie 

}  Część II: Świadczenia  



 Filarowa konstrukcja  ubezpieczeń społecznych 
 model klasyczny : 
 
I filar  -  z budżetu państwa  
II filar  – ze składki pracodawców 
III filar  -  ze środków własnych obywateli 



III Filary ubezpieczeń społecznych w Polsce 
 po 1999 r.  
 
I filar będący przykładem systemu repartycyjnego, 

realizowany jest przez ZUS; 
 
II filar jest przykładem systemu kapitałowego 

realizowanego przez Otwarte Fundusze 
Emerytalne (OFE); 

 
III filar systemu ubezpieczeń społecznych 

obejmuje w szczególności pracownicze 
programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne 
konta emerytalne (IKE) 



Formuła zdefiniowanego świadczenia – art. 53.   
Emerytura wynosi: 
}  1)   24% kwoty bazowej, o której mowa w art. 19, 

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, 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 
}  - z uwzględnieniem art. 55. 

 



Emerytury w systemie zdefiniowanego 
świadczenia.  
  
Warunki co do zasady  : wiek i staż 

 



Emerytura bazowa  w  powszechnym wieku 
emerytalnym:  
   
}  Art. 27.   



 Emerytura  z niższym stażem: art. 28 



 Emerytury w niższym wieku emerytalnym  - 

 np. art. 32  
 (mieli do niej prawo pracownicy urodzeni przed 
1.01.1949  i osoby urodzone po 31.12.1948,  
 jeśli warunki do ich nabycia  
spełnili do 31 grudnia 2008  
emerytura jest wyliczana w systemie 
zdefiniowanego świadczenia ) 

 



 Emerytury  z  art. 32 mają obecnie charakter 

wygaszony osoby, które nie nabyły prawa  do 

31.12.2008 mogą ewentualnie przejść na: 

emeryturę  pomostową, 

ewentualnie na emeryturę z  art 184  



 
   
 
 
 
Emerytury wcześniejsze – 
prawo do przejścia na emeryturę pomimo 
nieosiągnięcia wieku emerytalnego - 
 np.  art. 29  



Proces wygaszania  uprawnień do wcześniejszej 
emerytury  
dla osób urodzonych przed 1.01 1949 r. 
zakończył się z osiągnieciem przez te osoby 
powszechnego wieku emerytalnego ( najpóźniej 
31 grudnia 2013. r), 
 a w stosunku do osób  urodzonych po 
31.12.1948    proces nabywania prawa do 
wcześniejszej emerytury  zakończył się 31 grudnia 
2008 r.  (czyli na emeryturę z art. 29 mogły 
przejść tylko kobiety urodzone 1949 -1953 ) 

 



Emerytury branżowe : górnicy, kolejarze 



Emerytura w systemie zdefiniowanej składki.  

 



Formuła emerytury: 
}    emerytura stanowi wynik podzielenie 

podstawy obliczenia emerytury  przez średnie 
dalsze trwania życia  dla osób w wieku równym 
wiekowi przejścia na emeryturę danego 
ubezpieczonego, ustalane wspólnie dla 
mężczyzna i dla kobiet wyrażone w miesiącach  

}  (solidarność wewnątrz generacyjna średnie 
świadczenie kobiet wzrasta o ok. 15%, a 
mężczyzn zmniejsza się o 13%). 

 



Podstawa obliczenia emerytury:  
}  suma zwaloryzowanych składek  na 

ubezpieczenie emerytalne  zewidencjonowanych 
na koncie ubezpieczonego,  

}  zwaloryzowany kapitał początkowy   ustalany dla 
ubezpieczonych ur. po 1948 r.,  którzy przed 1 
stycznia 1999 r.  opłacali składki na 
ubezpieczenie  lub za których składki opłacali 
płatnicy  

(kwota tzw. hipotetycznej emerytura na dzień 1 
stycznia 1999) 
}    środki zewidencjonowane na subkoncie , o 

którym mowa w art. 40 a ustawy o s.u.s.  
Kwota  podstawy może się zwiększyć w  
sytuacjach szczególnych  wskazanych w ustawie. 



Wypłata gwarantowana ze środków 
zgromadzonych na subkoncie w ZUS.  
}   art. 25b  
 



Emerytury z ustawy o emeryturach i rentach z FUS  
dostępne dla osób  urodzonych po  31.12.1948 r.  
 



Emerytura w wieku powszechnym   
- art. 24  ust. o fus  



 
 
 
 
Wiek emerytalny : 
}  przesłanki ustalenia wieku emerytalnego:  

}  różnicowanie wieku emerytalnego  

 



W Polsce od 1 stycznia 2013  r. rozpoczął się 
proces zrównywania wieku emerytalnego  kobiet i  
mężczyzn  do 67 lat  
 
Od 1 stycznia 2013 wiek ten wzrasta o 1 miesiąc 
co 3 miesiące kalendarzowe do osiągnięcia 67 lat 
przez kobiety i mężczyzn.  
Poziom 67 lat zostanie osiągnięty: 
 w 2040 r.  przez kobiety  i 
 w 2020 r. przez mężczyzn.  
}    

   



 Emerytura w wieku powszechnym  przyznawana  

z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do 

pracy.  

 



 Emerytura z art. 184 -  prawo do emerytury na 
starych zasadach  w niższym wieku  dla osób  o 
których mowa 32,33 39  i 40  zostaje zachowane   
jeżeli wymóg stażu (szczególny i zwykły) mieli 
spełniony przed 1 stycznia 1999 r.  pozostałe 
warunki np.  wiek emerytalny mogły spełnić  
nawet po 31 grudnia 2012 r.  

 



   emerytura z art. 183 tzw. emerytura mieszana –  
 



Emerytura częściowa  -  
 w związku z podwyższeniem  i zrównaniem wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn z  z dniem 1 
stycznia 2013 r.   dla złagodzenia skutków tej 
regulacji wprowadzono  nowe świadczenie 



Staż jest warunkiem gwarancji wypłaty emerytury 
w minimalnej wysokości  
 



 Okresowa emerytura kapitałowa –  
odrębna ustawa   o emeryturach kapitałowych 
 
 



 Emerytura obywatelska –konstrukcja teoretyczna 



 Zmiany w systemie  emerytalnym wprowadzone 

ustawą z dnia 6.12.2013 r. Dz.U. z 31.12. 2013 

r. poz. 1717).  



 1.Przeniesienie wyrażonych obligacyjnymi 

zobowiązaniami Skarbu Państwa części 

uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z 

otwartych funduszy emerytalnych (OFE) do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);- 

 



 W dniu 3 lutego 2014 r. otwarte fundusze emerytalne 

umorzyły 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych 

na rachunku każdego członka otwartego funduszu 

emerytalnego na dzień 31 stycznia 2014 r. i przekazały 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w 

imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

aktywa, o których mowa w ust. 2, o wartości 

odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek 

rozrachunkowych.  



 2. Określenie zasad wypłaty emerytur ze środków 

zgromadzonych w OFE i sposobu przenoszenia 

uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE 

do ZUS; ( w konsekwencji wykreślenie emerytury 

dożywotniej i zakładów emerytalnych )  



 3 . Usta len ie nowej wysokośc i sk ładki 

przekazywanej do OFE; 

 



 W przypadku:  odprowadzania składki do 
otwartego funduszu emerytalnego część składki 
na ubezpieczenie emerytalne wynosząca: 
}  a)    2,92% podstawy wymiaru składki jest 

odprowadzana przez Zakład do wybranego przez 
u b e z p i e c z o n e g o o t w a r t e g o f u n d u s z u 
emerytalnego, 

}  b)    4,38% podstawy wymiaru składki jest 
ewidencjonowana przez Zakład na subkoncie,  



 2. W przypadku nieodprowadzania lub 

zaprzestania odprowadzania sk ładki do 

otwartego funduszu emerytalnego, część składki 

na ubezpieczenie emerytalne wynosząca 7,3% 

podstawy wymiaru składki jest ewidencjonowana 

przez Zakład na subkoncie,  



  Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej 

wynikiem podzielenia podstawy obliczenia 

ustalonej w sposób określony w art. 25 przez 

średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 

równym wiekowi przejścia na emeryturę danego 

ubezpieczonego, 



 4.Umożliwienie ubezpieczonym dokonania 

wyboru, czy chcą w dalszym ciągu przekazywać 

część sk ładk i do o twar tych funduszy 

emerytalnych (w odniesieniu do przyszłych 

składek);  



 5. Likwidację minimalnej stopy zwrotu i 

urynkowienie zasad inwestowania OFE, w tym 

zniesienie ograniczeń inwestycji zagranicznych, 

w związku z realizacją wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 

C-271/09;  



 6. Rewizję systemu opłat i wynagrodzeń funduszy 

emerytalnych  



 7. Stymulację III filara – zmiany w IKZE. 
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