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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 17 października 2008 r.

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

(druk nr 298)

USTAWA 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.)

Art. 25a.
1. Przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek na ubezpieczenie emerytalne

zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który
przeprowadzono ostatnią waloryzację, o której mowa w art. 25, jest waloryzowana
kwartalnie.

2. W przypadku ustalania wysokości emerytury:
1) w pierwszym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek

dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku;
2) w drugim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje

się za czwarty kwartał poprzedniego roku;
3) w trzecim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje

się za pierwszy kwartał danego roku;
4) w czwartym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek

dokonuje się za drugi kwartał danego roku.
3. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek zewidencjonowanych na ostatni dzień

pierwszego miesiąca kwartału, za który przeprowadzana jest waloryzacja, powiększona o
kwoty uzyskane w wyniku poprzednich waloryzacji kwartalnych.

4. Waloryzacja kwartalna składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie
ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji określony w ust. 5. W wyniku
przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu.

5. Wskaźnik waloryzacji kwartalnej składek jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w kwartale, za który przeprowadzana jest waloryzacja w
stosunku do poprzedniego kwartału, powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu
składek na ubezpieczenie emerytalne w kwartale, za który przeprowadzana jest
waloryzacja w stosunku do kwartału poprzedniego. Wskaźnik waloryzacji składek nie
może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale,
za który przeprowadzana jest waloryzacja w stosunku do poprzedniego kwartału.

6. Wskaźnik wzrostu realnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o
którym mowa w ust. 5, otrzymuje się poprzez podzielenie wskaźnika wzrostu
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nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w kwartale, za który
jest przeprowadzana waloryzacja w stosunku do kwartału poprzedniego, przez wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalony dla analogicznego okresu.

7. Wskaźnik wzrostu nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, o
którym mowa w ust. 6, stanowi iloraz sumy przypisu składek na ubezpieczenie
emerytalne w kwartale, za który jest przeprowadzana waloryzacja, i w kwartale
poprzednim.

8. Wskaźnik waloryzacji składek ustala się z dokładnością do setnych części procentu.

<Art. 25b.
Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury nie uwzględnia się zwiększenia składek
na ubezpieczenie emerytalne, o którym mowa w art. 63b ust. 3, oraz kwot zwiększeń
uzyskanych w wyniku waloryzacji kwartalnej, o której mowa w art. 25a,
przeprowadzonej w celu ustalenia podstawy obliczenia renty z tytułu niezdolności do
pracy.>

Art. 62.
1. [Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi:] <Renta dla osoby całkowicie

niezdolnej do pracy, urodzonej przed dniem 1 stycznia 1949 r., 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.

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. 63.
1. Osobie, której przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględniono

okresy pracy w gospodarstwie rolnym wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1, wysokość tej
renty oblicza się z uwzględnieniem liczby lat i miesięcy tych okresów, w wymiarze
przyjętym do ustalenia prawa do renty.

2. Renty, o których mowa w ust. 1, wypłaca się z Funduszu, z tym że koszty tych rent
podlegają odpowiedniej refundacji:

1) w części odpowiadającej uwzględnionym okresom pracy w gospodarstwie rolnym - z
funduszu emerytalno-rentowego określonego w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników;

2) w części odpowiadającej podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego - z
budżetu państwa.
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<Art. 63a.
1. Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, urodzonej po dniu 31 grudnia 1948

r., stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia
renty z tytułu niezdolności do pracy, ustalonej zgodnie z art. 63b i art. 63c, przez
wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat.

2. Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75 % renty dla osoby
całkowicie niezdolnej do pracy.

3. Tablice trwania życia, o których mowa w art. 26 ust. 4, są podstawą przyznawania
rent z tytułu niezdolności do pracy na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia
31 marca następnego roku kalendarzowego.

Art. 63b.
1. Podstawę obliczenia renty z tytułu niezdolności do pracy, o której mowa w art. 63a,

stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji
składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca
poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata renty, oraz
zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173-175.

2. Waloryzację składek przeprowadza się na zasadach określonych w art. 25 ust. 3-12 i
art. 25a.

3. Jeżeli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy
ustalaniu podstawy obliczenia renty składki na ubezpieczenie emerytalne
zewidencjonowane na jego koncie w niepełnej wysokości zwiększa się, mnożąc przez
wskaźnik korygujący 19,52/12,22, stanowiący stosunek pełnej wysokości składki na
ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie
ubezpieczonego.

Art. 63c.
1. Jeżeli przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględniono

okresy ubezpieczenia społecznego rolników wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1,
podstawę obliczenia tej renty, ustaloną zgodnie z art. 63b, zwiększa się o przeciętną
miesięczną kwotę składki, obliczoną zgodnie z ust. 5, za każdy pełny miesiąc tych
okresów przyjęty do ustalenia prawa do renty.

2. Jeżeli przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z zastosowaniem
postanowień umów międzynarodowych uwzględniono okresy ubezpieczenia za
granicą, o których mowa w art. 8, podstawę obliczenia tej renty, ustaloną zgodnie z
art. 63b, zwiększa się o przeciętną miesięczną kwotę składki, obliczoną zgodnie z ust.
5, za każdy pełny miesiąc okresów ubezpieczenia za granicą.

3. Jeżeli wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy zgłosiła osoba w wieku poniżej
60 lat, która nie posiada pełnych 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych,
podstawę obliczenia renty, ustaloną zgodnie z art. 63b, zwiększa się o przeciętną
miesięczną kwotę składki, obliczoną zgodnie z ust. 5, za każdy pełny miesiąc okresu
brakującego do pełnych 30 lat, przypadającego od dnia zgłoszenia wniosku o rentę
do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat, z zastrzeżeniem art. 108b.

4. W celu ustalenia, czy podstawa obliczenia renty z tytułu niezdolności do pracy
podlega zwiększeniu, o którym mowa w ust. 3, sumuje się okresy:

1) składkowe, o których mowa w art. 6;
2) nieskładkowe, o których mowa w art. 7, w wymiarze nie większym niż określony

w art. 5 ust. 2;
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3) ubezpieczenia społecznego rolników wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1,
uwzględnione przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy;

4) ubezpieczenia za granicą, o których mowa w art. 8.
5. Przeciętną miesięczną kwotę składki stanowi kwota uzyskana przez podzielenie

kwoty podstawy obliczenia renty z tytułu niezdolności do pracy, ustalonej zgodnie z
art. 63b, przez wyrażony w miesiącach staż ubezpieczeniowy rencisty.

6. Staż ubezpieczeniowy rencisty, o którym mowa w ust. 5, stanowią:
1) przypadające przed dniem 1 stycznia 1999 r., przyjęte do ustalenia kapitału

początkowego, okresy:
a) składkowe, o których mowa w art. 6,
b) nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5,
c) nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-4 i 6-12, w wymiarze nie

większym niż określony w art. 5 ust. 2;
2) okresy ubezpieczenia przypadające od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia zgłoszenia

wniosku o rentę.>

Art. 73.
1. Renta rodzinna wynosi:

1) dla jednej osoby uprawnionej - 85 % świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
2) dla dwóch osób uprawnionych - 90 % świadczenia, które przysługiwałoby

zmarłemu;
3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95 % świadczenia, które przysługiwałoby

zmarłemu.
[2. Za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę emerytury, z

zastrzeżeniem ust. 3, lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.]
<2. Za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę

emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.>
<2a. Przy ustalaniu kwoty emerytury, która przysługiwałaby zmarłemu będącemu

członkiem otwartego funduszu emerytalnego, składki emerytalne przyjęte do
podstawy jej obliczenia zwiększa się wskaźnikiem korygującym, o którym mowa w
art. 63b ust. 3.

2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje się, jeżeli emeryturę przyznano z urzędu w wysokości
równej kwocie renty z tytułu niezdolności do pracy, obliczonej na zasadach
określonych w art. 63a.>

3. Jeżeli emerytura zmarłego została obliczona wraz ze zwiększeniami, o których mowa w
art. 56 ust. 3 i 4, rentę rodzinną oblicza się jako procent świadczenia zmarłego w
wysokości pomniejszonej o te zwiększenia, odpowiednio do liczby uprawnionych do
renty. Tak obliczoną rentę rodzinną uzupełnia się do wysokości uwzględniającej 50 %
zwiększenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do obliczania renty rodzinnej po osobach mających
ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie
przepisów, o których mowa w art. 195.

5. Renty rodzinne wypłaca się z Funduszu, z tym że koszty tych rent podlegają
odpowiedniej refundacji:
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1) w części odpowiadającej zwiększeniu, o którym mowa w ust. 3 i 4, oraz w części
odpowiadającej okresom pracy w gospodarstwie rolnym uwzględnionym w myśl art.
63 ust. 1 - z funduszu emerytalno-rentowego określonego w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) w części odpowiadającej podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego - z
budżetu państwa.

Art. 103.
[1. Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na

zasadach określonych w art. 104-106.]
<1. Prawo do emerytury i renty rodzinnej ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają

zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 104-106.>
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat

(mężczyźni), z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a. 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.

<2b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również do osób niezdolnych do pracy pobierających
renty rodzinne.>

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).

Art. 104.
[1. Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają

zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania
przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o
której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.]

<1. Prawo do emerytury lub renty rodzinnej ulega zawieszeniu lub świadczenia te
ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2, oraz z tytułu
służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.>

1a.  Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, o którym
mowa w ust. 1, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w
ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie
pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z
tytułu działalności wykonywanej za granicą.

4. Przepisy ust. 1, 1a i 2 stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku
ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub
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wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu
z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do honorariów z tytułu działalności twórczej i
artystycznej.

6. Za przychód, o którym mowa w ust. 1, uważa się również kwoty pobranych zasiłków:
chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności
do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia
rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku
wyrównawczego.

[7. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której
uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie
wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy,
ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.]

<7. Prawo do emerytury i renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba,
ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.>

8. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130 % tej kwoty, świadczenie ulega
zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego
zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

[1) 24 % kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla
emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;]

<1) 24 % kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. – dla
emerytury;>

[2) 18 % kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty z tytułu częściowej
niezdolności do pracy;]

3) 20,4 % kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty rodzinnej, do której
uprawniona jest jedna osoba.

9. Kwoty maksymalnych zmniejszeń, o których mowa w ust. 8, podlegają podwyższeniu,
przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach
waloryzacji.

10. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":

1) w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału
kalendarzowego - kwoty przychodu, o których mowa w ust. 7 i 8, z zaokrągleniem w
górę do pełnych 10 groszy;

2) w terminie do 14 roboczego dnia listopada - kwoty graniczne przychodu dla
mijającego roku kalendarzowego.

Art. 108.
1.  Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 24 lub 24a, emeryt

podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia ulega
ponownemu ustaleniu w sposób określony w ust. 2.
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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 24a, 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, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.

3. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej
niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i
rentowych.

4. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek zaewidencjonowanych od
miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury po raz pierwszy, do miesiąca
poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do kolejnych wniosków o ustalenie emerytury w
nowej wysokości.

<Art. 108a.
1. Jeżeli po dniu, od którego przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy określoną

w art. 63a, rencista podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość
świadczenia ustala się ponownie w sposób określony w ust. 2.

2. Renty obliczone zgodnie z art. 63a powiększa się o kwotę wynikającą z podzielenia
składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do
renty i zwaloryzowanych zgodnie z art. 25 przez wyrażone w miesiącach średnie
dalsze trwanie życia, ustalone dla osób w wieku 60 lat w dniu złożenia wniosku o
przeliczenie wysokości renty.

3. Jeżeli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, składki na
ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego zwiększa
się, mnożąc je przez wskaźnik korygujący, o którym mowa w art. 63b ust. 3.

4. Przy ponownym ustalaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy stosuje się
odpowiednio przepisy art. 108 ust. 3-5.

Art. 108b.
1. Jeżeli po dniu, od którego przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy, rencista

podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
ponownie ustala się kwotę zwiększenia, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 i art.
63c ust. 2.

2. Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia kwoty zwiększenia podstawy obliczenia renty,
o której mowa w art. 63c ust. 2, dokonanego w związku z ponownym ustaleniem
wysokości renty w sposób określony w art. 108a, kwota świadczenia uległa
obniżeniu, przysługuje ono w dotychczasowej wysokości.>

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.
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<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 lub renty z tytułu niezdolności do pracy
określonej w art. 63a, 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
po raz pierwszy.>

Art. 183a.
Przepisów art. 183 nie stosuje się do emerytur przyznanych ubezpieczonym, którzy prawa do
emerytury nabyli na podstawie art. 50a lub 50e.

<Art. 183b.
1. Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej

urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., zgłoszony w roku kalendarzowym 2009,
wynosi:

1) 80 % renty obliczonej na podstawie art. 62 oraz
2) 20 % renty obliczonej na podstawie art. 63a.

2. Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o
której mowa w ust. 1, zgłoszony w roku kalendarzowym 2010, wynosi:

1) 70 % renty obliczonej na podstawie art. 62 oraz
2) 30 % renty obliczonej na podstawie art. 63a.

3. Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o
której mowa w ust. 1, zgłoszony w roku kalendarzowym 2011, wynosi:

1) 55 % renty obliczonej na podstawie art. 62 oraz
2) 45 % renty obliczonej na podstawie art. 63a.

4. Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o
której mowa w ust. 1, zgłoszony w roku kalendarzowym 2012, wynosi:

1) 35 % renty obliczonej na podstawie art. 62 oraz
2) 65 % renty obliczonej na podstawie art. 63a.

5. Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o
której mowa w ust. 1, zgłoszony w roku kalendarzowym 2013, wynosi:

1) 20 % renty obliczonej na podstawie art. 62 oraz
2) 80 % renty obliczonej na podstawie art. 63a.

6. Do ponownego ustalenia wysokości renty, o której mowa w ust. 1-5, z tytułu
podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu przyznania renty
stosuje się art. 108a i art. 108b.>
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USTAWA z dnia 29 maja 1974 r. O ZAOPATRZENIU INWALIDÓW WOJENNYCH I

WOJSKOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.)

[Art. 40.
Prawo do renty inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku
ze służbą wojskową, ulega zawieszeniu lub wysokość tej renty ulega zmniejszeniu na zasadach
określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.]

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

(Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416)

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.

[Art. 34.
1. Prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach

określonych w przepisach emerytalnych. W takim przypadku nie zawiesza się jednak
wypłaty części składkowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do
pracy albo nadwyżki emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego
rolników indywidualnych i członków ich rodzin ponad 95 % emerytury podstawowej.
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2. Przy stosowaniu zawieszenia prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia,
zgodnie z ust. 1, nie bierze się pod uwagę dochodów z działalności rolniczej.]

<Art. 34.
1. Prawo do emerytury lub emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników

indywidualnych i członków ich rodzin ulega zawieszeniu na zasadach określonych w
przepisach emerytalnych. W takim przypadku nie zawiesza się jednak wypłaty
części składkowej emerytury rolniczej albo nadwyżki emerytury z ubezpieczenia
społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin ponad 95 % emerytury
podstawowej.

2. Przy stosowaniu zawieszenia prawa do emerytury lub emerytury z ubezpieczenia
społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, zgodnie z ust. 1, nie
bierze się pod uwagę dochodów z działalności rolniczej.>

USTAWA 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.)

Art. 40.
[1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi

ubezpieczenia społecznego emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na
zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.]

<1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego emerytura ulega zmniejszeniu na zasadach określonych
w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 i 10 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.).>

[2. Przepisy art. 104 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do renty
inwalidzkiej III grupy.]

[3. W razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty
inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25 % jej wysokości.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75 %
podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa
pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z
tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub
wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami
służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.]

<3. W razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130
% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio
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ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury
ulega zmniejszeniu o 25 % jej wysokości.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75 %
podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa
pozostającego w związku ze służbą.>

[Art. 40a.
1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić wojskowy

organ emerytalny o podjęciu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o wysokości osiąganego z
tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych
okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo
zmniejszenie ich wysokości.

2. Obowiązki określone w ust. 1 spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy.
3. Urząd skarbowy jest obowiązany zawiadomić wojskowy organ emerytalny o podjęciu

przez emeryta lub rencistę działalności pozarolniczej.
Art. 40b.

1. Rozliczenie emerytury i renty w związku z osiągnięciem przychodu, o którym mowa w art.
40 ust. 1, następuje po upływie roku kalendarzowego w stosunku rocznym lub
miesięcznym.

2. Osoba uprawniona do emerytury lub renty inwalidzkiej jest obowiązana zawiadomić, do
końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, organ emerytalny o łącznej kwocie
przychodu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, osiągniętego w poprzednim roku
kalendarzowym.

3. Obowiązek określony w ust. 2 spoczywa odpowiednio na płatniku składek.
4. Na podstawie zawiadomień, o których mowa w ust. 2 i 3, organ emerytalny dokonuje

rozliczenia rocznego lub na wniosek osoby uprawnionej miesięcznego, wypłaconych
osobie określonej w ust. 2 w poprzednim roku kalendarzowym kwot emerytur lub rent
inwalidzkich.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust. 4, a także sposób zmniejszania emerytur i
rent inwalidzkich w trakcie roku kalendarzowego, mając na uwadze konieczność
realizacji prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia emerytalnego oraz zapewnienia
sprawności postępowania w tym zakresie.]

<Art. 40a.
1. Osoba uprawniona do emerytury lub renty rodzinnej jest zobowiązana zawiadomić

właściwy organ emerytalny o podjęciu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-
4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o
wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie
wysokości tego przychodu.

2. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest zobowiązana zawiadomić
właściwy organ emerytalny o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie
prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości.

3. Obowiązki określone w ust. 1 spoczywają odpowiednio na pracodawcy i
zleceniodawcy.
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4. Urząd skarbowy jest zobowiązany zawiadomić organ emerytalny o podjęciu przez
emeryta lub rencistę działalności pozarolniczej.

Art. 40b.
1. Rozliczenie emerytury w związku z osiągnięciem przychodu, o którym mowa w art.

40 ust. 1, następuje po upływie roku kalendarzowego w stosunku rocznym lub
miesięcznym.

2. Osoba uprawniona do emerytury jest zobowiązana zawiadomić, do końca
pierwszego kwartału roku kalendarzowego, organ emerytalny o łącznej kwocie
przychodu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, osiągniętego w poprzednim roku
kalendarzowym.

3. Obowiązek określony w ust. 2 spoczywa odpowiednio na płatniku składek.
4. Na podstawie zawiadomień, o których mowa w ust. 2 i 3, organ emerytalny

dokonuje rozliczenia rocznego lub na wniosek osoby uprawnionej miesięcznego,
wypłaconych osobie określonej w ust. 2 w poprzednim roku kalendarzowym kwot
emerytur.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust. 4, a także sposób zmniejszania
emerytur w trakcie roku kalendarzowego, mając na uwadze konieczność realizacji
prawa emeryta do zaopatrzenia emerytalnego oraz zapewnienie sprawności
postępowania w tym zakresie.>

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. 41.
[1.  W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi

ubezpieczenia społecznego emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na
zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.]

<1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego emerytura ulega zmniejszeniu na zasadach określonych
w przepisach art. 104 ust. 1a- 6, ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia
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1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004
r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).>

[2.  Przepisy art. 104 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do
renty inwalidzkiej III grupy.]

[3. W razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130 %
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty
inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25 % jej wysokości.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75 %
podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa
pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z
tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub
wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami
służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.]

<3. W razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130
% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury
ulega zmniejszeniu o 25 % jej wysokości.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75 %
podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa
pozostającego w związku ze służbą.>

[Art. 41a.
1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić właściwy

organ emerytalny o podjęciu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o wysokości osiąganego z
tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych
okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo
zmniejszenie ich wysokości.

2. Obowiązki określone w ust. 1 spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy.
3. Urząd skarbowy jest obowiązany zawiadomić organ emerytalny o podjęciu przez emeryta

lub rencistę działalności pozarolniczej.
Art. 41b.

1. Rozliczenie emerytury i renty w związku z osiągnięciem przychodu, o którym mowa w art.
41 ust. 1, następuje po upływie roku kalendarzowego w stosunku rocznym lub
miesięcznym.

2. Osoba uprawniona do emerytury lub renty inwalidzkiej jest obowiązana zawiadomić, do
końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, organ emerytalny o łącznej kwocie
przychodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, osiągniętego w poprzednim roku
kalendarzowym.

3. Obowiązek określony w ust. 2 spoczywa odpowiednio na płatniku składek.
4. Na podstawie zawiadomień, o których mowa w ust. 2 i 3, organ emerytalny dokonuje

rozliczenia rocznego lub na wniosek osoby uprawnionej miesięcznego, wypłaconych
osobie określonej w ust. 2 w poprzednim roku kalendarzowym kwot emerytur lub rent
inwalidzkich.
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5.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister
Sprawiedliwości określą, każdy w zakresie swojego działania, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust. 4, a także sposób
zmniejszania emerytur i rent inwalidzkich w trakcie roku kalendarzowego, mając na
uwadze konieczność realizacji prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia emerytalnego
oraz zapewnienie sprawności postępowania w tym zakresie.]

<Art. 41a.
1. Osoba uprawniona do emerytury lub renty rodzinnej jest zobowiązana zawiadomić

właściwy organ emerytalny o podjęciu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-
4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o
wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie
wysokości tego przychodu.

2. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytanego jest zobowiązana zawiadomić
właściwy organ emerytalny o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie
prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości.

3. Obowiązki określone w ust. 1 spoczywają odpowiednio na pracodawcy i
zleceniodawcy.

4. Urząd skarbowy jest zobowiązany zawiadomić organ emerytalny o podjęciu przez
emeryta lub rencistę działalności pozarolniczej.

Art. 41b.
1. Rozliczenie emerytury w związku z osiągnięciem przychodu, o którym mowa w art.

41 ust. 1, następuje po upływie roku kalendarzowego w stosunku rocznym lub
miesięcznym.

2. Osoba uprawniona do emerytury jest zobowiązana zawiadomić, do końca
pierwszego kwartału roku kalendarzowego, organ emerytalny o łącznej kwocie
przychodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, osiągniętego w poprzednim roku
kalendarzowym.

3. Obowiązek określony w ust. 2 spoczywa odpowiednio na płatniku składek.
4. Na podstawie zawiadomień, o których mowa w ust. 2 i 3, organ emerytalny

dokonuje rozliczenia rocznego lub na wniosek osoby uprawnionej miesięcznego,
wypłaconych osobie określonej w ust. 2 w poprzednim roku kalendarzowym kwot
emerytur.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister
Sprawiedliwości określą, każdy w zakresie swojego działania, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust.
4, a także sposób zmniejszania emerytur w trakcie roku kalendarzowego, mając na
uwadze konieczność realizacji prawa emeryta do zaopatrzenia emerytalnego oraz
zapewnienie sprawności postępowania w tym zakresie.>
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USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU

WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z

późn. zm.)

Art. 17.
[1. Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty

rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia
wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem
przepisów niniejszej ustawy.]

<1. Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej,
renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu
ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich
wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z
wyjątkiem art. 63a-63c, art. 108a i art. 183b, z uwzględnieniem przepisów niniejszej
ustawy.>

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują niezależnie od długości okresu
ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy
spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje się ograniczenia wskaźnika wysokości
podstawy, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

4. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, przywraca
się w razie ponownego powstania tej niezdolności bez względu na okres, jaki upłynął od
ustania prawa do renty.

5. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym członkom
rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej.

6. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również w razie śmierci
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty uprawnionego do renty z
tytułu niezdolności do pracy.

7. Członkom rodziny rencisty uprawnionego do renty z ubezpieczenia wypadkowego, który
zmarł z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, przysługują
świadczenia określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS bez względu na długość
okresu uprawniającego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie
tych przepisów.
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USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. O RENCIE SOCJALNEJ (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z

późn. zm.)

[Art. 10.
1. Prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności

podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
2. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w

ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub inną pracę zarobkową
albo prowadzenie działalności pozarolniczej.

3. Za przychód, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności
pozarolniczej uważa się przychód stanowiący zadeklarowaną podstawę wymiaru składki
na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej
"ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych".

4. Za przychód, o którym mowa w ust. 1, uważa się również kwoty pobranych zasiłków:
chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności
do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku
wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

5. Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu innego niż
wymieniony w ust. 1-4, zaliczonego do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu
na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 9
ust. 1 i 2, lub osiągania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy,
poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.

6. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody,
o których mowa w ust. 1-5, w łącznej kwocie wyższej niż 30 % przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

7. Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani
niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu przychodu w
kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie następuje w
formie pisemnego oświadczenia. W przypadku gdy składki na ubezpieczenia społeczne są
odprowadzane przez płatnika składek, osoba pobierająca rentę socjalną jest obowiązana
do przedstawienia zaświadczenia określającego kwotę przychodu.

8. Organ wypłacający rentę socjalną może wystąpić do urzędu skarbowego o przekazanie
informacji o wysokości przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych
lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne lub informacji o opodatkowaniu działalności na zasadzie karty podatkowej
w celu dokonania weryfikacji oświadczenia złożonego przez osobę pobierającą rentę.

9. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do 14. dnia roboczego drugiego
miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, kwotę przychodu, o której mowa w ust. 6, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.]
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Art. 12.
1. Decyzję w sprawie przyznania renty socjalnej wydaje i świadczenie to wypłaca jednostka

organizacyjna Zakładu właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby
ubiegającej się o rentę socjalną.

2. W przypadku gdy rentę rodzinną wypłaca jednostka organizacyjna Zakładu wskazana
przez Prezesa Zakładu, rentę socjalną przyznaje i wypłaca ta jednostka.

3. W przypadku gdy uprawnienia do renty rodzinnej zostały ustalone przez organ
emerytalno-rentowy, organ ten ustala, w drodze decyzji, wysokość renty socjalnej,
wypłaca tę rentę, a w przypadku określonym w art. 9 ust. 2 odmawia wypłaty renty
socjalnej lub wstrzymuje wypłatę tej renty.

[4. Organ emerytalno-rentowy wypłacający rentę socjalną wydaje decyzję o wstrzymaniu
wypłaty renty socjalnej w razie wystąpienia okoliczności powodujących zawieszenie
prawa lub wstrzymanie wypłaty renty socjalnej.]

<4. Organ emerytalno-rentowy wypłacający rentę socjalną wydaje decyzję o
wstrzymaniu wypłaty renty socjalnej w razie wystąpienia okoliczności
powodujących wstrzymanie wypłaty renty socjalnej.>

5. W przypadku gdy organ emerytalno-rentowy ustali prawo do renty rodzinnej, jest
obowiązany do powiadomienia Zakładu o przyznaniu tej renty osobom pobierającym
rentę socjalną.

[6. Od decyzji w sprawie renty socjalnej wydanej przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub
przez organ emerytalno-rentowy osobie ubiegającej się o rentę socjalną przysługują
środki odwoławcze przewidziane dla decyzji w sprawach emerytur i rent w ustawie o
systemie ubezpieczeń społecznych.]

<6. Od decyzji w sprawie renty socjalnej wydanej przez jednostkę organizacyjną
Zakładu lub przez organ emerytalno-rentowy osobie ubiegającej się o rentę socjalną
przysługują środki odwoławcze przewidziane dla decyzji w sprawach emerytur i
rent w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie
ubezpieczeń społecznych”.>

Art. 15.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio:

[1) art. 12-14, art. 61, art. 78-81, art. 88-94, art. 98, art. 100 ust. 1 i 2, art. 101, art.
102 ust. 1, art. 104 ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 118 ust. 1-5, art.
119 ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, 2
i 3 pkt 1, art. 133-135 oraz art. 137-144 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji ustala się
według zasad określonych dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;]

<1) art. 12-14, art. 61, art. 78-81, art. 88-94, art. 98, art. 100 ust. 1 i 2, art. 101, art.
102 ust. 1, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 118 ust. 1-5, art. 119 ust. 1,
art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, 2 i 3 pkt
1, art. 133-135 oraz art. 137-144 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji
ustala się według zasad określonych dla renty z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy;>

2) art. 80-82 i 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Art. 72.
1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających emeryturę lub rentę powstaje

od dnia, od którego przysługuje wypłata emerytury lub renty, i wygasa z dniem
zaprzestania pobierania świadczenia.

[2. W przypadku zawieszenia prawa do renty socjalnej z przyczyn, o których mowa w art. 10
ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z
późn. zm.), prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa po upływie 90 dni
od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.]

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób w stanie spoczynku pobierających
uposażenie lub pobierających uposażenie rodzinne oraz osób pobierających uposażenie
po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze.


