
Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 

U S T A W A 
z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy 

Art. 1.  
1. Ustawa określa: 
1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i 
rentowych; 
2) zasady ustalania wysokości świadczeń; 
3) zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń. 

4. Warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia z 
tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz wysokość tych świadczeń określają 
odrębne przepisy. 

Art. 2. 1. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują: 

ubezpieczonym – w przypadku spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń 
pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

członkom rodziny pozostałym po ubezpieczonym albo po osobie uprawnionej do świadczeń 
pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

emeryt – osobę mającą ustalone prawo do emerytury; 
okresowa emerytura kapitałowa – emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 
2008 r. o emeryturach kapitałowych; 
Fundusz – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych; 
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 2016 r. poz. 963)) prowadzone przez   Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”; 
kwota rocznej podstawy  wymiaru  składek na  ubezpieczenia  emerytalne i rentowe – 
roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  w danym roku  
kalendarzowym,  określoną  w art. 19  ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych; 
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; 
organ rentowy – jednostkę organizacyjną Zakładu, określoną w przepisach o systemie 



ubezpieczeń społecznych, właściwą do wydawania decyzji w sprawach świadczeń; 
otwarty fundusz emerytalny – fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy 
emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych; 
płatnik składek – płatnika składek, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń 
społecznych; 
przeciętne wynagrodzenie – przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce 
narodowej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 
renta – rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę rodzinną; 
rencista – osobę mającą ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do 
renty rodzinnej; 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ubezpieczenia, o których mowa w przepisach o 
systemie ubezpieczeń społecznych; 
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. 

Rozdział 2 
Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości 

Art. 5. 1. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się 
następujące okresy: 

składkowe, o których mowa w art. 6; 
nieskładkowe, o których mowa w art. 7. 

Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe 
uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów 
składkowych. 

 4. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty dla: 

płatników składek, zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, 

Art. 6. 1. Okresami składkowymi są następujące okresy: 

1) ubezpieczenia; 
2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o 
organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych 
7) pobierania zasiłku macierzyńskiego; 

Art. 7. 
Okresami nieskładkowymi są następujące okresy: 
1) pobierania: 

a) wynagro dzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie  przepisów 
Kodeksu pracy, 
b) zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, 
c) świadczenia rehabilitacyjnego, 
d) świadczeń wymienionych w lit. b i c po ustaniu obowiązku ubezpieczenia; 

2) pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie  niższym niż 
połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu  obowiązku ubezpieczenia 
społecznego z innego tytułu; 
3) niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie  przepisów 



Kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie; 
5) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu  
wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów  w sprawie 
bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi  dziećmi, innych 
udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy  niewykonywania pracy  – z powodu 
opieki nad dzieckiem: 

a) w wieku do lat 4 – w granicach do 3 lat na każde  dziecko oraz łącznie  – bez  względu na 
liczbę dzieci  - do 6 lat, 

b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny  przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny – dodatkowo w granicach do 3 lat na  każde dziecko; 

6) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy opieki  
pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub  uznanym za 
całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,  sprawowanej przez członka 
jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który  w okresie sprawowania opieki nie osiągnął 
przychodu przekraczającego  miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia; 
7) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy  niewykonywania 
pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością  opieki nad innym niż dziecko 
członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do 
pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną wstopniu 
znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny wwieku powyżej 16 lat, który  w okresie 
sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego  miesięcznie połowę najniższego 
wynagrodzenia; 
9) nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej  nauki, w 
wymiarze określonym w programie studiów; 
9a) studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym  w decyzji o ich 
utworzeniu; 
9b) asystenckich studiów przygotowawczych; 
10) dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych  i oddziałach 
instytutów naukowych w  charakterze wolontariusza  – w granicach  do 1 roku; 
11) pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego; 
12) udokumentowanej niezdolności do pracy, za które wypłacone zostały z Funduszu  
Pracy: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe lub stypendia. 

Art. 8. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich wysokości uwzględnia 
się okresy ubezpieczenia za granicą, jeżeli tak stanowią umowy międzynarodowe. 

Art. 11. Jeżeli okresy, o których mowa w art. 6 i 7, zbiegają się w czasie, przy ustalaniu prawa do 
świadczeń określonych w ustawie uwzględnia się okres korzystniejszy. 

Rozdział 3 
Niezdolność do pracy 

Art. 12. 1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo 
utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje 
odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. 
Całkowicie  niezdolną  do  pracy  jest  osoba,  która  utraciła  zdolność  do wykonywania 
jakiejkolwiek pracy. 
Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy 
zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. 

 
Art. 13-14 (видалені, оскільки є вузькоспеціальними. Прочитати їх можна тут) 

Rozdział 4 
Podstawa wymiaru emerytur i rent 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621118/U/D19981118Lj.pdf


Art. 15. 1. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 
przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na 
ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat 
kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych 
poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę, z 
uwzględnieniem ust. 6 i art. 176. 
W przypadku   gdy   zainteresowany   w ciągu   20 lat   poprzedzających bezpośrednio rok, w 
którym zgłosił wniosek o emeryturę, pobierał przez więcej niż 10 lat zasiłek przedemerytalny, 
podstawę wymiaru emerytury stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna 
podstawa składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne w 
okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym 
zainteresowany nabył prawo do tego zasiłku. 

3. Do podstawy wymiaru emerytury lub renty, o której mowa w ust. 1, dolicza się kwoty 
przysługujących ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas 
niezdolności do pracy oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, 
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego lub 
dodatku wyrównawczego. 

3a. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty uwzględnia się kwoty wynagrodzeń za 
czas niezdolności do pracy, oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, 
przysługujących ubezpieczonemu w roku kalendarzowym przypadającym po 2004 r., z tym że 
łączna kwota podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
wynagrodzeń i zasiłków nie może przekroczyć maksymalnej kwoty rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

4. W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty: 
1) oblicza się sumę kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w ust. 3, w 

okresie każdego roku z wybranych przez zainteresowanego lat kalendarzowych; 
2) oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia 

ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych 
części procentu; 

3) oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która, z zastrzeżeniem ust. 5, stanowi 
wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty, oraz  

4) mnoży się przez ten wskaźnik kwotę bazową, o której mowa w art. 19. 

5. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może być wyższy niż 250% 
  
6. Na wniosek ubezpieczonego podstawę wymiaru emerytury lub renty może stanowić ustalona 
w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych 
przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania 
ubezpieczeniu. 

7. Przepisy  ust. 1–6 stosuje  się  odpowiednio  do  osoby,  która  osiągała uposażenie. 

Art. 16. Przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzowych, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2, 
przyjmuje się lata kalendarzowe następujące bezpośrednio po sobie, chociażby ubezpieczony w 
niektórych z tych lat przez okres roku lub w okresie krótszym niż rok nie pozostawał w 
ubezpieczeniu. 

Art. 19. Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone 
od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym. 



Art. 19a. Kwota bazowa jest ustalana corocznie na podstawie art. 19 i obowiązuje od dnia 1 
marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. 

Art. 20. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie:  
 do 7 roboczego dnia lutego każdego roku: 

kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku 
kalendarzowym, 

kwotę bazową, o której mowa w art. 19; 

    do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału kwotę przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednim kwartale. 

Art. 22. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady ustalania 
podstawy wymiaru emerytury i renty, uwzględniające w szczególności: 

przypadki, w których do podstawy wymiaru emerytury lub renty dolicza się niektóre wypłaty 
dokonane na rzecz pracownika, jeżeli wypłaty te w okresie przed dniem wejścia w życie 
ustawy były uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty, mimo że 
były wyłączone z podstawy wymiaru składek; 

DZIAŁ II 
Emerytury 

Rozdział 1 
Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. 

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. 

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

Art. 26. 1. 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.
2. Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się  w ukończonych latach i 
miesiącach.
3. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz  wyraża się w 
miesiącach.
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” corocznie w terminie do dnia 31 marca 
tablice trwania życia, z uwzględnieniem ust. 3, dla wieku ubezpieczonych określonego w myśl 
ust. 2. 
5. Tablice, o których mowa w ust. 4 są podstawą przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone 
od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem ust. 6. 
6. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z 
ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął 
wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 



DZIAŁ VII 
Przepisy wspólne dotyczące wysokości świadczeń 

Rozdział 1 
Dolna i górna granica wysokości świadczeń 

Art. 85. 
1.Kwota najniższej emerytury oraz renty rodzinnej wynosi 1000,00 zł miesięcznie. 

Art. 86. 1. Kwota emerytury lub renty wraz ze zwiększeniami, nie może przekraczać 100% 
podstawy wymiaru emerytury lub renty. 

Ograniczenie  wysokości  świadczeń  do  100%  podstawy  ich  wymiaru  nie dotyczy rent i 
emerytury w wysokości określonej w art. 85. 

Rozdział 2 
Waloryzacja świadczeń 

Art. 88. 1. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca 

2. Waloryzacja  polega  na  pomnożeniu  kwoty  świadczenia  i  podstawy  jego wymiaru przez 
wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec 
obniżeniu. 

3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej 
ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. 

4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji. 

Art. 89. 1. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego 
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, jest 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla 
gospodarstw domowych emerytów i rencistów. 

3. Zwiększenie   o co   najmniej   20%   realnego   wzrostu   przeciętnego wynagrodzenia, o 
którym mowa w ust. 1, jest przedmiotem corocznych negocjacji, w ramach Rady Dialogu 
Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. 

4. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez stronę 
rządową partnerom społecznym informacji o prognozowanych wielkościach 
makroekonomicznych, w tym o wielkości wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do 
opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny, uzgodni, w drodze uchwały, 
wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3, wysokość tego zwiększenia podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze komunikatu 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

5. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego w trybie określonym w 
ust. 3 i 4, Rada Ministrów określi w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze 
rozporządzenia, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę informacje o 
prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, 
stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny. 



6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze komunikatu, w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 3 dni roboczych od 
dnia ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu, o którym mowa w 
art. 94 ust. 1 pkt 1 i 2, wskaźnik waloryzacji, biorąc pod uwagę wskaźniki, o których mowa w ust. 
1 i 2, jak również wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3. 

Art. 93. 1. Zmiana wysokości emerytur i rent w ramach waloryzacji następuje z urzędu, a jeżeli 
wypłata świadczenia była wstrzymana – po jej wznowieniu, z uwzględnieniem wszystkich 
kolejnych waloryzacji i waloryzacji dodatkowych, przypadających w okresie wstrzymania wypłaty. 

2. Decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i rent sporządzone z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze 
stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. 

Art. 94. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”: 
1. w terminie do końca stycznia: 

1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
2. średnioroczny  wskaźnik  cen  towarów  i usług  konsumpcyjnych  dla 

gospodarstw domowych emerytów i rencistów – w poprzednim roku kalendarzowym; 

2. w terminie do 7 roboczego dnia lutego realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 
poprzednim roku kalendarzowym. 

3.  Prezes Zakładu ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem 
waloryzacji: 
1. należne od terminu waloryzacji kwoty: 

1. najniższej emerytury i renty, 
2. dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych; 

2. obowiązujące od terminu waloryzacji kwoty maksymalnych zmniejszeń, obliczonych zgodnie 
z art. 104 ust. 9; 

Rozdział 3 
Zmiany w prawie do świadczeń i ich wysokości 

Art. 108. 1. Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 24, emeryt podlegał 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia ulega ponownemu ustaleniu 
w sposób określony w ust. 2. 

2. Emerytury obliczone według zasad określonych w art. 26 powiększa się o kwotę wynikającą z 
podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do 
emerytury, o której mowa w art. 24, i zwaloryzowanych zgodnie z art. 25 przez wyrażone w 
miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku danego ubezpieczonego w dniu 
złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury. 

Art. 110. 1. Wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej 
w sposób określony w art. 15, z uwzględnieniem ust. 3, jeżeli do jej obliczenia wskazano 
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po przyznaniu 



świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego. 

2. Warunek posiadania wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru nie jest wymagany 
od emeryta lub rencisty, który od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia 
wniosku o ponowne ustalenie świadczenia, w myśl ust. 1, nie pobrał świadczenia wskutek 
zawieszenia prawa do emerytury lub renty lub okres wymagany do ustalenia podstawy przypada 
w całości po przyznaniu prawa do świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wynosi co 
najmniej 130%. 

3. Okres ostatnich 20 lat kalendarzowych, o których mowa w art. 15 ust. 1, obejmuje okres 
przypadający bezpośrednio przed rokiem, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie 
wysokości świadczenia. 

Art. 110a. 1. Wysokość emerytury oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w 
sposób określony w art. 15, z uwzględnieniem art. 110 ust. 3, jeżeli do jej obliczenia wskazano 
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po przyznaniu 
świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia, o 
którym mowa w art. 15 ust. 5, jest wyższy niż 250%. 

2. Ustalenie wysokości emerytury zgodnie z ust. 1 może nastąpić tylko raz. 

Art. 111. 1. Wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, od 
podstawy wymiaru ustalonej w myśl art. 15, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru 
składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie 
przepisów prawa polskiego: 

1. z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej 
podstawy wymiaru świadczenia, 

2. z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających 
bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury lub 
renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty, 

3. z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, 
przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury lub renty 

– a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego. 

1.Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, obliczony na zasadach określonych 

w art. 15, mnoży się przez kwotę bazową ostatnio przyjętą do obliczenia świadczenia. 3. 
Podstawa wymiaru emerytury lub renty, ustalona na zasadach określonych w ust. 1 i 2, podlega 
wszystkim waloryzacjom przysługującym do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie tej 
podstawy. 

Art. 114. 1. W sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy, na wniosek osoby 
zainteresowanej lub z urzędu, uchyla lub zmienia decyzję i ponownie ustala prawo do świadczeń 
lub ich wysokość, jeżeli: 

1. po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe 
okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń 
lub ich wysokość; 

2. decyzja została wydana w wyniku przestępstwa; 



3. dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały 
się fałszywe; 

4. decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego 
przez osobę pobierającą świadczenie; 

5. decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało 
następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność; 

6. przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu 
organu rentowego. 

1b. Z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 decyzja może zostać uchylona lub zmieniona 
również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem 
sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest 
oczywiste, a uchylenie lub zmiana decyzji są niezbędne do zapobieżenia poważnej szkodzie dla 
interesu publicznego. 

1c. Z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 można uchylić lub zmienić decyzję także w 
przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na 
skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach Kodeksu postępowania 
karnego. 

1d. O wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji, o której mowa 
w ust. 1, organ rentowy zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną. 

1e. Uchylenie lub zmiana decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeżeli od dnia jej 
wydania upłynął okres: 

1. 10 lat – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2–4; 
2. 5 lat – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 5; 
3. 3 lat – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6. 

1f. Przepisu ust. 1e nie stosuje się, jeżeli: 

1. w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji z przyczyn określonych w ust. 1 osoba 
zainteresowana nabędzie prawo do świadczenia lub świadczenie w wyższej wysokości; 

2. uchyleniu lub zmianie podlega decyzja o ustaleniu kapitału początkowego, który nie został 
uwzględniony do obliczania wysokości emerytury ustalonej 

prawomocną decyzją. 

DZIAŁ IX 
Postępowanie w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń 

Rozdział 1 
Ogólne zasady postępowania 

Art. 115. 1. Decyzje w sprawach świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają, z 
uwzględnieniem ust. 2–4, organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
zainteresowanej. 

2. Wyznaczone przez Prezesa Zakładu jednostki organizacyjne Zakładu wydają decyzje w 
sprawie świadczeń i świadczenia te wypłacają: 

1. osobom zamieszkałym za granicą w państwie, z którym łączy Rzeczpospolitą Polską 
umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych; 



2. osobom,  którym  przy  ustalaniu  prawa  i wysokości  emerytury  lub  renty uwzględniono 
okresy ubezpieczenia, o których mowa w art. 8. 

3. Osobom   zamieszkałym   za   granicą   w państwie,   z którym   nie   łączy Rzeczpospolitą 
Polską umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, decyzje w sprawach 
świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają organy rentowe właściwe ze względu na ostatnie 
miejsce zamieszkania w Polsce osoby zainteresowanej (ubezpieczonego). 

5. Prezes  Zakładu  może  wyznaczyć  do  załatwienia  określonych  czynności w sprawach 
świadczeń inne jednostki organizacyjne Zakładu niż jednostki właściwe ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby zainteresowanej. 

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. 

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. 

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. 

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. 

6.( з 01.01. 2019) Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń zainteresowanemu, który  
podlegał po raz pierwszy ubezpieczeniu albo rozpoczął podleganie kolejnemu 
ubezpieczeniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13  października  1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych, organ rentowy nie może żądać  dowodów potwierdzających 
dane znajdujące się na koncie ubezpieczonego,  z wyjątkiem okresów pracy w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym  charakterze oraz dowodów potwierdzających wykonywanie 
pracy  w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych  – przypadających do dnia 31 
grudnia 2008 r.

Art. 118. 1. Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego 
wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do 
wydania tej decyzji, z uwzględnieniem ust. 2 i 3 oraz art. 120. 

1a. W razie ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości orzeczeniem organu 
odwoławczego za dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji uważa 



się również dzień wpływu prawomocnego orzeczenia organu odwoławczego, jeżeli organ 
rentowy nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do 
wydania decyzji. Organ odwoławczy, wydając orzeczenie, stwierdza odpowiedzialność organu 
rentowego. 

2. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do świadczenia oraz jego wysokość, organ 
rentowy dokonuje wypłaty świadczenia w terminie określonym w ust. 1. 

3. Jeżeli na podstawie przedstawionych środków dowodowych nie jest możliwe ustalenie prawa 
lub wysokości świadczenia, za datę wyjaśnienia ostatniej okoliczności, o której mowa w ust. 1, 
uważa się datę końcową dodatkowego terminu do przedstawienia niezbędnych dowodów, 
wyznaczonego przez organ rentowy, albo datę przedstawienia tych dowodów. 

4. Przy dokonywaniu wypłaty wynikającej z decyzji ponownie ustalającej prawo do świadczenia 
lub jego wysokość, ust. 1–3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wypłata świadczenia wynikająca z decyzji, o której mowa w ust. 4, następuje w najbliższym 
terminie płatności świadczenia albo w następnym terminie płatności, jeżeli okres między datą 
wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji a najbliższym terminem 
płatności jest krótszy niż 30 dni. 

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się, jeżeli umowy międzynarodowe stanowią inaczej. 

7. Od decyzji organu rentowego przysługują osobie zainteresowanej środki odwoławcze 
określone w odrębnych przepisach. 

Art. 120. 1. Jeżeli prawo do świadczeń zostało udowodnione, ale zainteresowany nie przedłożył 
dowodów niezbędnych do ustalenia wysokości świadczeń, organ rentowy przyznaje 
zainteresowanemu świadczenia w kwocie zaliczkowej zbliżonej do kwoty przewidywanych 
świadczeń. 

2. Organ rentowy przyznaje zainteresowanemu świadczenia, o których mowa w ust. 1, również 
wtedy, gdy składki należne za okres, z którego ustalono podstawę obliczenia emerytury 
określonej w art. 26, zostały zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w terminie 
uniemożliwiającym ich uwzględnienie w podstawie obliczenia świadczenia w dniu wydania 
decyzji w sprawie prawa do świadczenia i ustalenia jego wysokości. 

Art. 121. 1. Wyciągi z akt stanu cywilnego, zaświadczenia wydawane w celu ustalenia 
uprawnień do świadczeń oraz pisma o wydanie tych dokumentów są wolne od opłat. 

2. W sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie osoby zainteresowane i organy rentowe są 
zwolnione od wszelkich opłat, z wyłączeniem opłat ponoszonych na podstawie art. 16 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.). 

Art. 122. 1. Organy administracji rządowej, samorządowej i pracodawcy są zobowiązane do 
udzielania organom rentowym pomocy i informacji w sprawach świadczeń przewidzianych w 
ustawie. 

2.Podmioty,  o których  mowa  w ust. 1,  są  zobowiązane  –  na  wniosek  osób 
zainteresowanych lub organu rentowego – do nieodpłatnego poświadczania własnoręczności lub 
autentyczności podpisów na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych 
wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych. 

3. Przepis ust. 2 nie narusza przepisów art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o 
notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, 1948, 2175 i 2261). 



Art. 124. W postępowaniu w sprawach o świadczenia określone w ustawie stosuje się przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej. 

Rozdział 2 
Obowiązki płatników składek, świadczeniobiorców oraz innych podmiotów 

Art. 125. 1. Pracodawcy obowiązani są do: 

1. współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania 
świadczenia; 

2. wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia 
prawa do świadczeń i ich wysokości; 

3. przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika organowi 
rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na 
emeryturę, z uwzględnieniem art. 182; 

4. przygotowania, za zgodą pracownika, wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i 
przedłożenia go organowi rentowemu na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków 
chorobowych; 

5. poinformowania bezzwłocznie, po śmierci pracownika, pozostałej po nim rodziny o 
warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go 
organowi rentowemu. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych płatników składek, z wyjątkiem 
zleceniodawców, osób fizycznych zatrudniających pracowników, niewypłacających świadczeń z 
ubezpieczenia chorobowego oraz płatników składek, którzy opłacają składkę za siebie i osoby 
współpracujące. 

Art. 125a. 1. Płatnik składek jest zobowiązany, na żądanie organu rentowego, do wystawienia 
dokumentów (zaświadczeń) w celu udowodnienia okresów składkowych, o których mowa w art. 
6 ust. 1 pkt 1, oraz okresów nieskładkowych, o których mowa w art. 7 pkt 1, z uwzględnieniem 
ust. 2 i 5. 

2. Płatnik składek jest zobowiązany do wystawienia dokumentów (zaświadczeń) w celu 
udowodnienia okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. 

3. Płatnik składek jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o wysokości przychodu 
stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, 
za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas 
niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności, o których mowa w art. 15 
ust. 3. 

4. (з 01.01.2019) Płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń 
albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub 
renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika, z 
zastrzeżeniem ust. 4a. 

4a. (з 01.01.2019) Płatnik  składek  jest  zobowiązany  przechowywać  listy  płac,  karty 
wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie  podstawy wymiaru 
emerytury lub renty ubezpieczonego, o którym mowa w art.  6 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń  społecznych, przez okres 10 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym: 



1) ubezpieczony zakończył pracę u danego płatnika składek, w przypadku  ubezpieczonego 
zgłoszonego u danego płatnika składek do ubezpieczeń po  dniu 31 grudnia 2018 r.; 

2) został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy  z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

4b. (з 01.01.2019)  Płatnik składek, który nie przekazał raportu informacyjnego za 
ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 4a, z wyjątkiem ubezpieczonego  zgłoszonego do 
ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r., jest zobowiązany  przechowywać listy płac, karty 
wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie  których następuje ustalenie podstawy wymiaru 
emerytury lub renty, przez okres,  o którym mowa w ust. 4 

5. Od osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenia społeczne organ rentowy może żądać 
przedłożenia dowodów potwierdzających opłacanie składek oraz wysokości podstawy wymiaru 
składek za okres przypadający po dniu 31 grudnia 1998 r. 

Art. 128. 1. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do 
potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń 
określonych ustawą. 

2. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub 
renciście złożenie tego podpisu, istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń przez tego 
emeryta lub rencistę może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba 
sprawująca faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą. 

3. Własnoręczność podpisu osób, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdzają nieodpłatnie 
właściwe organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Przepis ust. 3 nie narusza przepisów art. 96 ustawy – Prawo o notariacie. 

Art. 128a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia: 

1. zakres obowiązków informacyjnych organów rentowych, 

2. warunki i tryb wszczęcia postępowania w sprawach świadczeń, 

3. sposób ustalania daty zgłoszenia wniosku o świadczenie lub o ustalenie jego wysokości, 
jeżeli wniosek nie został złożony w organie rentowym, 

4. rodzaje dowodów uzasadniających prawo do świadczeń lub ich wysokość, w przypadku gdy 
konto ubezpieczonego nie zawiera tych danych, 

5. zakres danych, które mogą być udowodnione w drodze zeznań świadków lub oświadczeń 
ubezpieczonych, wraz ze wskazaniem formy tych zeznań lub oświadczeń, 

6. sposób obliczania świadczeń i okresów uwzględnianych przy ustalaniu świadczeń, 

7. elementy, jakie powinna zawierać decyzja organu rentowego oraz jej uzasadnienie, a także 
zakres informacji, które powinny być zawarte w pouczeniu do tej decyzji, 

8. formę prowadzenia akt sprawy i ich przechowywania oraz okres przechowywania akt sprawy 
prowadzonych w formie elektronicznej, 

9. tryb postępowania oraz rodzaje dowodów niezbędnych do przyznania przez 



– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i terminowego ustalania prawa i 
wysokości świadczeń przewidzianych w ustawie. 

Rozdział 3 
Ogólne zasady wypłaty świadczeń 

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. 

Art. 130. 1. Świadczenia wypłaca się za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji 
organu rentowego jako termin płatności świadczeń, z uwzględnieniem ust. 4 i 5, chyba że 
umowy międzynarodowe stanowią inaczej. 

2. Świadczenia wypłaca się osobom uprawnionym, z uwzględnieniem ust. 3: 

1. za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania 
świadczeń albo 

2. na wniosek osoby uprawnionej: 

1.na jej rachunek płatniczy lub jej rachunek w banku lub spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, inny niż rachunek płatniczy albo 

2.na  wskazany  przez  nią  jej  instrument  płatniczy,  na  którym  jest 

przechowywany pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 1089). 

4. Za dzień wypłaty świadczeń przekazywanych za granicę uważa się dzień przekazania 
należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej w wypłacie świadczeń. 

5. Świadczenia przekazywane za granicę, ustalone w kwotach niższych od najniższej emerytury, 
mogą być wypłacane w innych niż określone w ust. 1 terminach ustalonych w decyzji organu 
rentowego. 

Art. 132. 1. Emerytowi lub renciście, który zamieszkał za granicą, świadczenie wypłaca się – na 
jego wniosek – osobie przez niego upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w kraju albo na 
prowadzony w kraju rachunek płatniczy emeryta lub rencisty lub jego rachunek w banku, inny niż 
rachunek płatniczy, albo na wskazany przez niego, wydany w kraju, jego instrument płatniczy, na 
którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, chyba że umowy międzynarodowe stanowią 
inaczej. 

Art. 133. 1. W razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich 
wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w 
którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż: 

1. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano 
decyzję z urzędu; 

2. za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, o którym mowa w pkt 1, jeżeli 
odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu rentowego lub 
odwoławczego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również w razie ponownego ustalenia prawa do 
świadczeń lub ich wysokości wskutek wznowienia postępowania przed organami odwoławczymi 
albo wskutek kasacji, z tym że za miesiąc zgłoszenia wniosku przyjmuje się miesiąc wniesienia 
wniosku o wznowienie postępowania lub kasację. 



Art. 134. 1. Wypłatę świadczeń wstrzymuje się, jeżeli: 

1) powstaną okoliczności uzasadniające zawieszenie prawa do świadczeń lub ustanie tego 
prawa; 

2)
3) osoba pobierająca świadczenia mimo pouczenia lub żądania organu rentowego nie 

przedłoży dowodów stwierdzających dalsze istnienie prawa do świadczeń; 
4)
5) osoba uprawniona do świadczeń nie poddała się badaniu lekarskiemu lub 

psychologicznemu, bez uzasadnionych przyczyn, mimo wezwania organu rentowego; 
6)
7) okaże się, że prawo do świadczeń nie istniało; 
8)
9) świadczenia nie mogą być doręczone z przyczyn niezależnych od organu rentowego. 

2. Wstrzymanie wypłaty świadczeń następuje poczynając od miesiąca: 

1) przypadającego po miesiącu, w którym ustało prawo do świadczenia ustalone wskutek 
okresowej niezdolności do pracy; 

2) w którym została wydana decyzja o wstrzymaniu wypłaty w przypadkach, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1–4, albo od następnego miesiąca, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie było 
możliwe; 

3) za który przysługiwało świadczenie niedoręczone w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 
5. 

3. Przepis ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli powstaną okoliczności uzasadniające 
zmniejszenie wysokości świadczeń. 

Art. 135. 1. W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę 
wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym 
zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu, z 
uwzględnieniem ust. 2. 

2. W przypadkach określonych w art. 134 ust. 1 pkt 5 wypłatę świadczenia wznawia się od 
miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające 
bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.  

3. Jeżeli wstrzymanie wypłaty świadczeń nastąpiło na skutek błędu organu rentowego, wypłatę 
wznawia się poczynając od miesiąca, w którym je wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż 3 
lata poprzedzające bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty 
lub wydano decyzję z urzędu o jej wznowieniu. 

Art. 136. 1. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, 
świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła 
wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku 
– małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa 
domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub 
na których utrzymaniu pozostawała ta osoba. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 mają prawo do udziału w dalszym prowadzeniu postępowania o 
świadczenia, nieukończonego wskutek śmierci osoby, która o te świadczenia wystąpiła. 

3. Roszczenia o wypłatę świadczeń, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 12 miesięcy 



od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu 
zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania. 

Art. 136a. 1. Kwotę emerytury lub renty przysługującej za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc 
kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną 
kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. 

2. W razie śmierci emeryta lub rencisty wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca 
przypadającego po miesiącu, w którym zmarł emeryt lub rencista. 

Art. 136b. 1. Jeżeli z akt sprawy wynika konieczność ustanowienia dla osoby uprawnionej do 
emerytury lub renty opiekuna prawnego, do czasu jego ustanowienia świadczenia mogą być 
wypłacane osobie sprawującej faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą, po uprzednim 
pouczeniu o konieczności poinformowania organu rentowego o zajściu okoliczności 
powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia albo wstrzymanie wypłaty 
świadczenia w całości lub w części oraz o obowiązku zwrotu świadczenia przez tę osobę, w 
przypadku gdy zostało pobrane nienależnie. 

2. Świadczenie jest wypłacane osobie sprawującej faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą 
na podstawie oświadczenia o sprawowaniu tej opieki, potwierdzonego przez organ, który z racji 
wykonywanych zadań posiada informacje dotyczące sprawowania tej opieki. 

Rozdział 4 
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja i potrącenia ze świadczeń 

Art. 138. 1. Osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. 

2. Za nienależnie pobrane świadczenia w rozumieniu ust. 1 uważa się: 

1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub 
zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w 
części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich 
pobierania; 

2) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów 
albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą 
świadczenia. 

3. Za nienależnie pobrane świadczenia w rozumieniu ust. 1 uważa się również świadczenia 
wypłacone z przyczyn niezależnych od organu rentowego osobie innej niż wskazana w 
decyzji tego organu. 

4. Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 12 
miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organrentowy o zajściu 
okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie 
wypłaty świadczeń w całości lub w części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane, 
w pozostałych zaś wypadkach – za okres dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów, o których 
mowa w art. 104 ust. 1, podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy 
poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia, jeżeli osoba 
pobierająca to świadczenie powiadomiła organ rentowy o osiągnięciu przychodu, w 
pozostałych zaś przypadkach – za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające 
rok wydania tej decyzji. 

6. Organ rentowy może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w 
całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń, ustaloną zgodniez art. 140 ust. 4 pkt 1, 



lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli 
zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności. 

Art. 138a. Podmiot prowadzący rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza kasa 
oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek inny niż płatniczy, a także wydawca 
instrumentu płatniczego są obowiązani zwrócić Zakładowi kwoty świadczeń przekazane na ten 
rachunek albo instrument płatniczy, za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła 
śmierć świadczeniobiorcy; przepis art. 144 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

Art. 144. 1. Od osób nieuprawnionych do pobierania świadczeń określonych w ustawie kwoty 
nienależnie pobranych świadczeń, o których mowa w art. 138 ust. 2 i 3, podlegają ściągnięciu w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na podstawie prawomocnej 
decyzji organu rentowego. 

DZIAŁ X 
Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe 

Rozdział 2 
Przepisy przejściowe 

Art. 177. W dniu wejścia w życie ustawy kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale kalendarzowym 1998 r. i wynosi 1220,89 zł. 

Art. 179. Od 1 stycznia 1999 r. emerytury i renty przyznane od uposażeń osiągniętych przed tą 
datą na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 1 ust. 2, 
podlegają dodatkowej waloryzacji wskaźnikiem 104,3%. 

Art. 186. 1. Rozpatrzeniu na podstawie ustawy podlegają wnioski: 

1. osób, które nie odpowiadały warunkom wymaganym do uzyskania prawa do emerytury lub 
renty na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli osoby te odpowiadają warunkom do 
uzyskania świadczeń na podstawie ustawy; 

2. osób, które przedłożyły nowe dowody mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich 
wysokość. 

2. Przepisy ustawy stosuje się do wniosków o świadczenia zgłoszonych: 

1. począwszy od dnia wejścia w życie ustawy; 
2. przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli choćby jeden z warunków do uzyskania prawa 

do świadczenia został spełniony, poczynając od tego dnia. 

Art. 189. Do czasu wprowadzenia zewnętrznej wymienialności złotego świadczenia 
przekazywane za granicę, na podstawie umów międzynarodowych, przelicza się ze złotych na 
walutę obcą (wymienialną) według kursu tej waluty, obowiązującego w dniu dokonywania 
przeliczenia przez organ rentowy. 

Art. 192. Ilekroć przepisy odsyłają do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin oraz o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie 
niektórych ustaw, należy przez to rozumieć odesłanie do przepisów o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 194e. 1. Emeryt, któremu przyznano emeryturę na podstawie art. 24 ust. 1 i obliczono jej 
wysokość zgodnie z art. 26, może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury na 
zasadach określonych w ust. 2–5. 

2. Wysokość emerytury oblicza się według zasad określonych w art. 26. 



3.Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z 
uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do 
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości 
emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego po pomniejszeniu o kwotę 
stanowiącą iloczyn kwoty pobieranej emerytury, ustalonej na dzień jej przyznania po raz 
pierwszy w wysokości przedodliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i 
składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz liczby miesięcy pobierania tej emerytury. 

4.Do ustalenia wysokości emerytury przyjmuje się wiek ubezpieczonego w dniu zgłoszenia 
wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury. 

Art. 194h. 1. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie 
wcześniej niż po ustaniu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. 

1.Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura jest niższa, świadczenie przysługuje w 
dotychczasowej wysokości. 

2.Ustalenie wysokości emerytury zgodnie z art. 194c–194g może nastąpić tylko raz. 


