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SYSTEM UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH

osoba, która pe³ni obowi¹zki cz³onka zarz¹du tylko i wy³¹cznie na podstawie aktu powo³ania
odpowiedniego organu (np. uchwa³y rady nadzorczej spó³ki akcyjnej) nie podlega zg³oszeniu
do ubezpieczeñ spo³ecznych.
PRZYK£AD Jolanta D. na mocy uchwa³y zgromadzenia wspólników spó³ki z o.o. zosta³a
powo³ana w sk³ad zarz¹du tej spó³ki. Obowi¹zki cz³onka zarz¹du spó³ki z o.o. Jolanta D.
wykonuje tylko i wy³¹cznie w oparciu o przedmiotow¹ uchwa³ê. Z tego wzglêdu, z tytu³u
pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du spó³ki z o.o., Jolanta D. nie podlega obowi¹zkowi
ubezpieczeñ spo³ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

W praktyce zdarza siê, ¿e aktowi powo³ania w poczet zarz¹du towarzyszy zawarcie z cz³onkiem zarz¹du umowy o pracê, kontraktu mened¿erskiego lub innej umowy o œwiadczenie
us³ug. W takim przypadku cz³onek zarz¹du podlega ubezpieczeniom spo³ecznym na zasadach
w³aœciwych dla pracowników lub zleceniobiorców.
PRZYK£AD

Tadeusz W. zosta³ powo³any przez radê nadzorcz¹ spó³ki akcyjnej w sk³ad jej
zarz¹du. W zwi¹zku z tym spó³ka akcyjna zawar³a z Tadeuszem W. kontrakt mened¿erski, do którego stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego dotycz¹ce zlecenia. Z tytu³u
przedmiotowego kontraktu spó³ka akcyjna zg³osi³a Tadeusza W. do obowi¹zkowych
ubezpieczeñ spo³ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Powy¿sze dotyczy równie¿ cz³onka rady nadzorczej. Sama okolicznoœæ pe³nienia tej funkcji
równie¿ nie wi¹¿e siê z obowi¹zkiem ubezpieczeñ spo³ecznych; obowi¹zek ten bêdzie wchodzi³ w grê tylko wówczas, gdy cz³onek rady nadzorczej bêdzie pozostawa³ w pracowniczym lub
niepracowniczym stosunku zatrudnienia. Bior¹c pod uwagê charakter pracy wykonywanej
przez cz³onka rady nadzorczej, w praktyce bêdzie to dotyczy³o zawarcia z nim umowy o œwiadczenie us³ug, do której stosuje siê przepisy k.c. dotycz¹ce zlecenia.
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Nale¿y dodaæ, ¿e w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego sytuacja prawna cz³onka zarz¹du bêdzie przedstawia³a siê analogicznie jak w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast
cz³onek rady nadzorczej jest objêty obowi¹zkiem tego ubezpieczenia, ale tylko wówczas, gdy
posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
PRZYK£AD

Barbara T. pe³ni obowi¹zki cz³onka rady nadzorczej spó³ki z o.o. Z tego tytu³u
otrzymuje wynagrodzenie w wysokoœci 4000 z³. Z tytu³u wykonywania obowi¹zków
cz³onka rady nadzorczej Barbara T. nie podlega ubezpieczeniom spo³ecznym. Z uwagi
jednak na to, ¿e posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako cz³onek rady nadzorczej podlega obowi¹zkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

U. Niania
1
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4 kwietnia 2011 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieæmi do
lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z póŸn. zm.); dalej: u.o.dz. Przedmiotowa ustawa zawiera m.in.
regulacje prawne dotycz¹ce op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i ubezpieczenie
zdrowotne niañ, które obowi¹zuj¹ jednak w od 1 paŸdziernika 2011 r.
102
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Je¿eli ubezpieczony ma dwóch lub wiêcej p³atników, których nie poinformowa³ o osi¹gniêciu
rocznej podstawy wymiaru sk³adek, w wyniku czego nadp³acili oni sk³adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, ZUS dokonuje podzia³u kwoty nadp³aty pomiêdzy p³atników w takich
czêœciach, w jakich op³acili oni sk³adkê w miesi¹cu, w którym nast¹pi³o przekroczenie rocznej podstawy. Nieodzowne staje siê w takim przypadku proporcjonalne ustalenie podstawy
wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
przekroczenie rocznej podstawy wymiaru sk³adek.
Proporcjonalnego ustalenia podstawy wymiaru sk³adek dla ubezpieczonego osi¹gaj¹cego
przychody w ró¿nej wysokoœci u p³atników A i B, dokonuje siê w nastêpuj¹cy sposób:
1) od sumy przychodów ubezpieczonego u obydwu pracodawców, osi¹gniêtych od pocz¹tku
roku do miesi¹ca przekroczenia rocznej podstawy wymiaru sk³adek, nale¿y odj¹æ kwotê rocznej podstawy wymiaru sk³adek na dany rok; ró¿nica stanowi kwotê przekroczenia rocznej
podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
2) kwotê przekroczenia ustala siê proporcjonalnie na p³atników A i B przy zastosowaniu
nastêpuj¹cego wzoru:
kwota przekroczenia ogó³em
X
w danym miesi¹cu
=
suma przychodów u p³atników A i B przychód u pracodawcy A (albo B)
w danym miesi¹cu
osi¹gniêty w danym miesi¹cu
gdzie:
X – kwota przekroczenia rocznej podstawy wymiaru sk³adek w danym miesi¹cu u pracodawcy
A albo B.
Kwotê przekroczenia rocznej podstawy wymiaru sk³adek u pracodawcy B (albo A) mo¿na
ustaliæ tak¿e poprzez odjêcie od kwoty przekroczenia ogó³em kwoty przekroczenia u pracodawcy A (albo B).
PRZYK£AD

Od stycznia do maja 2007 r. Jan K. osi¹gn¹³ przychody stanowi¹ce podstawê
wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokoœci 70 000 z³. W czerwcu 2007 r. Jan K. otrzyma³ u pracodawcy A 8000 z³, a od pracodawcy B 6000 z³. Jan K.
nie poinformowa³ swoich pracodawców o osi¹gniêciu rocznej podstawy wymiaru
sk³adek, dlatego sk³adki na jego ubezpieczenia emerytalne i rentowe zosta³y op³acone
od ca³ego otrzymanego w tym miesi¹cu przychodu.
Pracodawca A obliczy³ sk³adki w nastêpuj¹cej wysokoœci:
ubezpieczenie emerytalne:
pracodawca – 780,80 z³ (8000 z³ × 9,76%)
pracownik – 780,80 z³ (8000 z³ × 9,76%)
ubezpieczenia rentowe:
pracodawca – 520 z³ (8000 z³ × 6,5%)
pracownik – 520 z³ (8000 z³ × 6,5%)
ubezpieczenie chorobowe:
pracownik – 196 z³ (8000 z³ × 2,45%)
ubezpieczenie wypadkowe:
pracodawca – 160 z³ (8000 z³ × 2,00%)
ubezpieczenie zdrowotne:
pracownik – [(8000 z³ – 780,80 z³ – 520 z³ – 196 z³) × 9,00%] = 585,29 z³
Podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za czerwiec 2007 r.
u pracodawcy A powinna wynosiæ:
kwota przekroczenia ogó³em w czerwcu 2007 r.: 84 000 z³ – 78 480 z³ = 5520 z³
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ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY ...

B. Okres wyczekiwania na prawo do zasi³ku chorobowego
401

Jednym z warunków, które musz¹ byæ spe³nione, aby zasi³ek chorobowy przys³ugiwa³ ubezpieczonemu jest posiadanie przez niego pewnego okresu ubezpieczenia.
WA¯NE! Na podstawie art. 4 ust. 1 u.œ.p.ch.m. ubezpieczony nabywa prawo do zasi³ku chorobowego po up³ywie okresu ubezpieczenia, który jest nazywany „okresem wyczekiwania”.

Okres ten jest zró¿nicowany w zale¿noœci od charakteru ubezpieczenia chorobowego, a wiêc
od tego, czy ubezpieczenie chorobowe ma charakter obowi¹zkowy, czy dobrowolny.
Ubezpieczeni, dla których ubezpieczenie chorobowe jest obowi¹zkowe, maj¹ prawo do
zasi³ku chorobowego po up³ywie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia.

WA¯NE!

Dotyczy to pracowników, cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych i spó³dzielni kó³ek
rolniczych oraz osób odbywaj¹cych s³u¿bê zastêpcz¹.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e w stosunku do pracownika, który sta³ siê niezdolny do pracy z powodu
choroby, 30-dniowy okres wyczekiwania jest wymagany niezale¿nie od rodzaju zawartej przez
niego z pracodawc¹ umowy o pracê. Warunek ten dotyczy zarówno umów zawartych na krótkie okresy, a wiêc umowy o pracê na okres próbny, na czas okreœlony, na czas wykonania
okreœlonej pracy, jak i umowy o pracê zawartej na czas nieokreœlony.
WA¯NE! Osoby podlegaj¹ce ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie (np. z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci pozarolniczej lub wspó³pracy przy jej prowadzeniu albo wykonywania
pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub wspó³pracy przy jej wykonywaniu), nabywaj¹ prawo do zasi³ku chorobowego po up³ywie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Okres wyczekiwania w takim wymiarze obowi¹zuje od 1 stycznia
2009 r. Do 31 grudnia 2008 r. osoby podlegaj¹ce ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie
nabywa³y prawo do zasi³ku po up³ywie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

PRZYK£AD

Osoba wspó³pracuj¹ca z osob¹ prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ by³a niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 12 stycznia do 13 lutego. Osoba ta zosta³a zg³oszona do ubezpieczenia chorobowego od 1 grudnia ubieg³ego roku. Ubezpieczonej nie przys³uguje zasi³ek chorobowy za okres choroby od 12 stycznia do 13 lutego,
poniewa¿ nie posiada wymaganego 90-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego.
Ubezpieczona przed powstaniem niezdolnoœci do pracy posiada bowiem tylko 42 dni
nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczona ponownie sta³a siê niezdolna do pracy w okresie od 7 do 20 czerwca. Za okres tej niezdolnoœci do pracy
przys³uguje jej zasi³ek chorobowy, poniewa¿ pozostawa³a w ubezpieczeniu chorobowym przez okres ponad 90 dni.

Do okresu wyczekiwania na prawo do zasi³ku chorobowego dolicza siê poprzednie okresy
ubezpieczenia chorobowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy poprzedni okres ubezpieczenia
chorobowego by³ okresem ubezpieczenia obowi¹zkowego, czy by³ to okres ubezpieczenia dobrowolnego. Istotna jest jedynie d³ugoœæ przerwy, która nast¹pi³a miêdzy okresami ubezpieczenia chorobowego. Wczeœniejszy okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu jest doli310
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– 345,16 z³ – 400 z³ – po pomniejszeniu o kwotê potr¹conych sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne 13,71% wynosz¹c¹ 54,84 z³).

g. Sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ce za okresy kwartalne
Je¿eli pracownikom oprócz sk³adników miesiêcznych przys³uguj¹ równie¿ sk³adniki
przys³uguj¹ce za okresy kwartalne, do których pracownik nie zachowuje prawa za
okres pobierania zasi³ków, sk³adniki te s¹ uwzglêdniane w podstawie wymiaru zasi³ku.
Sk³adniki kwartalne wliczane s¹ do przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasi³ku w wysokoœci 1/12 kwot wyp³aconych pracownikowi za cztery kwarta³y poprzedzaj¹ce miesi¹c, w którym powsta³a niezdolnoœæ do
pracy. Zasadê tê stosuje siê nawet wówczas, gdy w danym kwartale pracownik wykonywa³
pracê przez mniej ni¿ po³owê obowi¹zuj¹cego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych.
PRZYK£AD Pracownik sta³ siê niezdolny do pracy z powodu choroby we wrzeœniu. Oprócz
wynagrodzenia miesiêcznego pracownik ma prawo do premii kwartalnej. Obowi¹zuj¹cy
u pracodawcy regulamin premiowania zawiera zapisy o proporcjonalnym pomniejszaniu
wysokoœci premii za okresy nieobecnoœci w pracy z przyczyn usprawiedliwionych. Podstawê wymiaru zasi³ku przys³uguj¹cego pracownikowi stanowi przeciêtne miesiêczne
wynagrodzenie za okres od wrzeœnia poprzedniego roku do sierpnia bie¿¹cego roku.
Do przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia dolicza siê premie za III i IV kwarta³ poprzedniego roku oraz I i II kwarta³ bie¿¹cego roku. W I kwartale pracownik by³ nieobecny
w pracy z przyczyn usprawiedliwionych w okresie od 10 stycznia do 31 marca. Premiê
kwartaln¹ za ten kwarta³ pracownik otrzyma³ w wysokoœci proporcjonalnie zmniejszonej
za okres choroby. Premie kwartalne nale¿y przyj¹æ w wysokoœci 1/12 sumy kwot wyp³aconych za III i IV kwarta³ poprzedniego roku, za I kwarta³, po uprzednim uzupe³nieniu
do kwoty, któr¹ pracownik otrzyma³by, gdyby nie chorowa³ w tym kwartale oraz za
II kwarta³ bie¿¹cego roku.

Sk³adniki za okresy kwartalne s¹ uwzglêdniane w wysokoœci 1/12 kwot wyp³aconych pracownikowi za cztery kwarta³y poprzedzaj¹ce miesi¹c, w którym powsta³a niezdolnoœæ do pracy, nawet wtedy, gdy za niektóre z czterech kwarta³ów poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym powsta³a niezdolnoœæ do pracy, pracownik nie otrzyma³ sk³adnika kwartalnego, bez wzglêdu na
przyczynê nieprzyznania.
PRZYK£AD Pracownik sta³ siê niezdolny do pracy z powodu choroby w grudniu. Poza wynagrodzeniem miesiêcznym jest uprawniony do premii kwartalnej, do której nie zachowuje prawa za okresy pobierania zasi³ków. Do ustalenia podstawy wymiaru zasi³ku
przyjmuje siê przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie za okres od grudnia poprzedniego
roku do listopada bie¿¹cego roku oraz premie kwartalne za IV kwarta³ poprzedniego
roku oraz I, II i III kwarta³ bie¿¹cego roku. Za II kwarta³ pracownik premii nie otrzyma³.
Premie kwartalne nale¿y przyj¹æ w wysokoœci 1/12 sumy kwot wyp³aconych za IV kwarta³ poprzedniego roku oraz I i III kwarta³ bie¿¹cego roku.

WA¯NE! Je¿eli jednak pracownik by³ zatrudniony u pracodawcy krócej ni¿ przez okres czterech
kwarta³ów poprzedzaj¹cych powstanie niezdolnoœci do pracy, premie i inne sk³adniki za okresy kwartalne powinny byæ uwzglêdnione proporcjonalnie do liczby pe³nych kalendarzowych
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PRZYK£AD

Ubezpieczony urodzony w dniu 1 kwietnia 1947 r. pobiera – od marca 2003 r. –
rentê z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy.
W grudniu 2011 r., w zwi¹zku z pogorszeniem stanu zdrowia, z³o¿y³ wniosek o zmianê
stopnia niezdolnoœci do pracy. Lekarz orzecznik orzek³, i¿ zainteresowany jest ca³kowicie niezdolny do pracy w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy. Zainteresowany posiada 24
lat okresów zatrudnienia wykonywanego w ramach stosunku pracy, a ponadto 2 lata
okresów niesk³adkowych. W latach 2007–2008 by³ zatrudniony w ramach umowy zlecenia przez kilka miesiêcy. Na wniosek zainteresowanego, ZUS przyzna emeryturê dla
osoby urodzonej przed 1 stycznia 1949 r., uprawnionej do renty wypadkowej. Rencista
ma ukoñczone 60 lat. Jest ca³kowicie niezdolny do pracy w zwi¹zku z wypadkiem przy
pracy i legitymuje siê co najmniej 25-letnim sta¿em ubezpieczeniowym. Wyprzedzaj¹c
dalsze informacje (zob. nr 1407) mo¿na wskazaæ, ¿e ubezpieczony bêdzie pobiera³ dwa
œwiadczenia – jedno w pe³nej wysokoœci, a drugie w po³owie – w zale¿noœci od tego,
jaki zbieg jest korzystniejszy (pe³na renta i pó³ emerytury, czy pó³ renty i pe³na
emerytura).

F. Emerytura z tytu³u wykonywania pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze
831

Mo¿liwoœæ przejœcia na emeryturê w wieku ni¿szym ni¿ powszechny wiek emerytalny, dla
ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., reguluje art. 32 u.e.r.
WA¯NE! Wiek emerytalny, uprawniaj¹cy do emerytury wczeœniejszej, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których ubezpieczonym przys³uguje prawo do emerytury,
ustala siê na podstawie przepisów dotychczasowych.

832

Szczegó³owe warunki okreœlaj¹ przepisy rozporz¹dzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie
wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z póŸn. zm.).
Okresami pracy uzasadniaj¹cymi prawo do œwiadczeñ na zasadach okreœlonych w rozporz¹dzeniu s¹ okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pe³nym wymiarze czasu pracy obowi¹zuj¹cym na danym
stanowisku pracy. Je¿eli zatem tak¹ sam¹ pracê wykonuje osoba zatrudniona np. na podstawie umowy zlecenia, albo osoba prowadz¹c¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, okres tej
pracy nie jest prac¹ w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
PRZYK£AD

Z wnioskiem o emeryturê w grudniu 2012 r. wyst¹pi³ urodzony 1 stycznia
1948 r. ubezpieczony, który ostatnio przez ponad 7 lat prowadzi³ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i podlega³ z tego tytu³u ubezpieczeniom spo³ecznym. Udowodni³
21-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracê, w tym przez 17 lat wykonywa³
prace wymienion¹ w wykazie A za³¹cznika do rozporz¹dzenia z dnia 7 lutego 1983 r.,
w tym przez 4 lata w wymiarze 3/4 etatu. £¹czny okres sk³adkowy i niesk³adkowy wynosi
28 lat. Ubezpieczony nie ma prawa do emerytury, pomimo udokumentowania ponad
25-letniego okresu sk³adkowego niesk³adkowego. Ubezpieczony nie posiada bowiem
wymaganego do przyznania emerytury w wieku 60 lat, 15-letniego okresu pracy
w szczególnych warunkach. Zainteresowany udokumentowa³ 13 lat takiej pracy. Praca
wykonywana w niepe³nym wymiarze czasu pracy nie jest prac¹ w szczególnych warunkach, o której mowa w przepisach rozporz¹dzenia z dnia 7 lutego 1983 r.
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danych statystycznych za rok ubieg³y w stosunku do roku, za który honoraria przys³ugiwa³y, tj.:
1985 r. – 577 188 z³,
1986 r. – 683 856 z³,
1987 r. – 821 988 z³,
1988 r. – 997 272 z³,
1989 r. – 1 819 728 z³,
– w wysokoœci objêtej obowi¹zkiem op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, je¿eli
wyp³acone zosta³y w okresie przypadaj¹cym po dniu 31 grudnia 1989 r.

Roczna kwota podstawy wymiaru sk³adki
Ustawa o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych wprowadzi³a regulacje dotycz¹ce górnej rocznej
granicy podstawy wymiaru, od której odprowadzane s¹ sk³adki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (ograniczenie to nie dotyczy sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe). Pierwszym rokiem objêtym tym ograniczeniem by³ rok 1999.
Tak wiêc pocz¹wszy od 1999 r. roczna podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie mo¿e byæ wy¿sza od
kwoty odpowiadaj¹cej trzydziestokrotnoœci prognozowanego przeciêtnego wynagrodzenia
miesiêcznego w gospodarcze narodowej na dany rok kalendarzowy.
Prognozowane wynagrodzeniu jest okreœlone w ustawie bud¿etowej, ustawie o prowizorium
bud¿etowym lub ich projektach – a w razie ich braku – wynagrodzenie to ustala siê na podstawie przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia z trzeciego kwarta³u roku poprzedniego.
Kwotê rocznej podstawy wymiaru sk³adek og³asza Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.
Przy ustalaniu, czy nast¹pi³o przekroczenie rocznej kwoty podstawy wymiaru sk³adek, uwzglêdnia siê podstawê wymiaru sk³adek ze wszystkich tytu³ów ubezpieczeniowych (np. umowa
o pracê, umowa zlecenia). Bez znaczenia pozostaje fakt, czy ubezpieczenia z danego tytu³u
by³y obowi¹zkowe, czy te¿ osoba zainteresowana dobrowolnie przyst¹pi³a do ubezpieczenia
emerytalnego i rentowego.
W przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru sk³adki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe, ewentualnie nadp³acone sk³adki podlegaj¹ zwrotowi.
W poni¿szej tabelce prezentujemy wysokoœæ kwoty rocznego ograniczenia sk³adek pocz¹wszy
od 1999 r.
50 375,22 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 1999 r. (M.P. z 1998 r. Nr 46, poz. 658)

54 780,00 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2000 r. (M.P. z 1999 r. Nr 41, poz. 640)

62 940,00 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2001 r. (M.P. z 2000 r. Nr 43, poz. 855)

64 620,00 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2002 r. (M.P. z 2001 r. Nr 47, poz. 785)

65 850,00 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2003 r. (M.P. z 2002 r. Nr 60, poz. 845)

68 700,00 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2004 r. (M.P. z 2003 r. Nr 58, poz. 915)

72 690,00 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2005 r. (M.P. z 2004 r. Nr 54, poz. 910)

73 560,00 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2006 r. (M.P. z 2005 r. Nr 84, poz. 1221)

78 480,00 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2007 r. (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 951)

85 290,00 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2008 r. (M.P. z 2007 r. Nr 97, poz. 1075)

95 790,00 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2009 r. (M.P. z 2008 r. Nr 97, poz. 850)

94 380,00 z³

– kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 80, poz. 997)

100 770,00 z³ – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 99, poz. 1173)
105 780,00 z³ – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 115, poz. 1160)
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1. POWSTANIE I USTANIE PRAWA DO EMERYTURY I RENTY

1. Powstanie i ustanie prawa do emerytury i renty
1150 Zgodnie z art. 100 ust. 1 u.e.r., prawo do œwiadczenia powstaje z dniem spe³nienia wszystkich
warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Ta regulacja dotyczy emerytur przyznawanych
dla wszystkich grup wiekowych oraz rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy i rent rodzinnych.
Natomiast regulacja zawarta w art. 100 ust. 2 ww. ustawy skierowana jest wy³¹cznie do osób
nabywaj¹cych uprawnienia emerytalne na starych zasadach oraz osób, które nabywaj¹
uprawnienia do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy. W myœl tego przepisu, ubezpieczony,
który pobiera zasi³ek chorobowy, œwiadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolnoœci do pracy, prawo do emerytury lub renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy nabêdzie
z chwil¹ zaprzestania pobierania tego zasi³ku, œwiadczenia lub wynagrodzenia.
Tak wiêc przyznanie nowej emerytury, emerytury z urzêdu czy renty rodzinnej nie jest uzale¿nione od zaprzestania pobierania wskazanych œwiadczeñ.
PRZYK£AD

W dniu 17 lipca 2008 r. pracownica ukoñczy³a 55 lat. Spe³ni³a tym samym
wszystkie warunki wymagane do wczeœniejszej emerytury, bowiem wymagany sta¿
osi¹gnê³a ju¿ wczeœniej, a od kilkunastu lat nieprzerwanie pozostaje w stosunku pracy.
Od 9 do 20 lipca 2008 r. pracownica by³a niezdolna do pracy z powodu choroby. Wniosek o emeryturê z³o¿y³a w dniu 10 lipca 2008 r. W tym przypadku ZUS ustali³, ¿e prawo
do emerytury powsta³o od zaprzestania pobierania wynagrodzenia za czas niezdolnoœci
do pracy, tj. od 21 lipca 2008 r., a nie od dnia spe³nienia wszystkich wymaganych warunków, tj. od 17 lipca 2008 r.

1151 Prawo do emerytury i renty rodzinnej ustaje:
– gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa,
– ze œmierci¹ osoby uprawnionej.
W przypadku emerytury nale¿y uznaæ, ¿e prawo do tego œwiadczenia ustaje jedynie wraz ze
œmierci¹ osoby uprawnionej. Zasadniczo nie jest mo¿liwa inna sytuacja, bowiem prawo do
tego œwiadczenia uzale¿nione jest od ukoñczenia wieku czy posiadania wymaganego sta¿u
pracy, a ustanie tych warunków jest wykluczone. Natomiast spe³nienie innych warunków, np.
uprawnienie do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy
(art. 31 ust. 2 pkt 2 u.e.r.) – wymagane jest w dacie przyznawania œwiadczenia. PóŸniejsze
ustanie prawa do tej renty nie ma znaczenia dla dalszych uprawnieñ do emerytury.
Z kolei stwierdzenie, i¿ emerytura zosta³a przyznana w oparciu o nieprawdziwe dowody prowadzi do wznowienia postêpowania i ponownego ustalenia prawa do œwiadczenia w oparciu
o art. 114 u.e.r.

1152 Prawo do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy ustaje:
– gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa,
– z up³ywem okresu, na jaki zosta³o przyznane to œwiadczenie,
– z dniem, od którego zosta³a przyznana emerytura z urzêdu,
– ze œmierci¹ osoby uprawnionej.
W odniesieniu do rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e – oprócz
œmierci œwiadczeniobiorcy – prawo do tych œwiadczeñ ustaje np. wskutek up³ywu terminu, na
jaki zosta³y przyznane, czy odzyskania zdolnoœci do pracy.
PRZYK£AD Renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy zosta³a przyznana do dnia
31 paŸdziernika 2012 r. W sierpniu 2012 r. organ rentowy powiadomi³ zainteresowanego
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Ponadto sta¿ ubezpieczeniowy w dniach ustala siê po zsumowaniu ³¹cznego okresu sk³adkowego i niesk³adkowego, uwzglêdniaj¹cego lata, miesi¹ce i dni.
PRZYK£AD Ubezpieczonemu urodzonemu we wrzeœniu 1955 r. obliczono kapita³ pocz¹tkowy. Zainteresowany udokumentowa³ 16 lat, 3 miesi¹ce i 12 dni okresów sk³adkowych
oraz 4 lata i 12 dni okresów niesk³adkowych. Zatem ³¹czny okres sk³adkowy i niesk³adkowy wynosi 20 lat, 3 miesi¹ce i 24 dni. Przy ustalaniu wspó³czynnika „p” w 2006 r. ZUS
przyj¹³, i¿ sta¿ ubezpieczeniowy wynosi 20 lat. Pomin¹³ 3 miesi¹ce i 24 dni. Natomiast
³¹czny okres sk³adkowy i niesk³adkowy podlegaj¹cy obliczeniu w dniach wynosi 20 lat,
3 miesi¹ce i 24 dni.

Obliczaj¹c sta¿ ubezpieczeniowy w dniach, przyjmuje siê, dla miesi¹ca kalendarzowego
30 dni, dla roku kalendarzowego 360 dni. Analogicznie w przypadku obliczania w dniach sta¿u wymaganego – w zale¿noœci od p³ci – przyjmuje siê, ¿e rok kalendarzowy wynosi 360 dni.
W zwi¹zku z powy¿szym wymagany sta¿ wynosi w przypadku:
– kobiet – 7200 dni (20 lat × 360 dni),
– mê¿czyzn – 9000 dni (25 lat × 360 dni).
Wspó³czynnik p, w przypadku gdy sta¿ ubezpieczeniowy ustalono w dniach, oblicza siê
wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:
p=

wiek ubezpieczonego – 18 sta¿ ubezpieczeniowy w dniach
´
wiek emerytalny – 18
wymagany sta¿ w dniach

gdzie:
p – wspó³czynnik,
wiek ubezpieczonego – wiek w dniu 31 grudnia 1998 r., wyra¿ony w pe³nych latach je¿eli
w dniu 31 grudnia 1998 r. ubezpieczony ma wiêcej ni¿ 6 miesiêcy ponad wiek ustalony, to
przyjmuje siê pe³ne lata po zaokr¹gleniu w górê,
wiek emerytalny – 60 – dla kobiet i 65 – dla mê¿czyzn,
sta¿ ubezpieczeniowy – udowodniony okres sk³adkowy i niesk³adkowy, wyra¿ony w dniach,
wymagany sta¿ – 20 – dla kobiet i 25 – dla mê¿czyzn, wyra¿ony w dniach.
W przypadku gdy ubezpieczony przyst¹pi³ po raz pierwszy do ubezpieczenia spo³ecznego
przed osi¹gniêciem 18 lat, liczbê 18 we wzorze zastêpuje siê faktycznym wiekiem, w którym
powsta³ obowi¹zek ubezpieczenia,
Sta¿ ubezpieczeniowy oblicza siê po ustaleniu ³¹cznego okresu sk³adkowego i niesk³adkowego i:
– zaokr¹gla w górê – je¿eli ubezpieczony ma wiêcej ni¿ 6 miesiêcy tego sta¿u ponad pe³ne
lata,
– ustala w dniach – je¿eli osoba zainteresowana legitymuje siê okresem sk³adkowym i niesk³adkowym krótszym ni¿ 6 miesiêcy i 1 dzieñ.
PRZYK£AD

Ubezpieczona udowodni³a nastêpuj¹ce okresy ubezpieczenia:
– od 1 lutego 1998 r. do 30 czerwca1998 r.,
– od 15 wrzeœnia 1998 r. do 30 wrzeœnia 1998 r.
Sta¿ ubezpieczeniowy na dzieñ 31 grudnia 1998 r. wynosi 5 miesiêcy i 16 dni. Przy ustalaniu wspó³czynnika „p” zostanie uwzglêdniony sta¿ ubezpieczeniowy i sta¿ wymagany
w dniach.
Ponadto z uwagi na to, ¿e zainteresowana zosta³a po raz pierwszy objêta ubezpieczeniem spo³ecznym od 1 lutego 1998 r., podstawa wymiaru zostanie ustalona w nastêpuj¹cy sposób. ZUS zsumuje osi¹gane wynagrodzenie za okres od 1 lutego do
30 czerwca1998 r. oraz od 15 wrzeœnia do 30 wrzeœnia 1998 r. Tak obliczon¹ kwotê na-
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