
Konspekt wykładu z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych – temat 3: 

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

Pracownicze programy emerytalne 

18.09.2019 r. 

(wykładowca – SSA M. Procek) 

 

A. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

 

I. Zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1270 – dalej FUS) 

II. Rodzaje świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 3 FUS) 

III. Ważniejsze pojęcia opisujące ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 4 FUS) 

1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 

2. Organ rentowy 

3. Płatnik składek 

4. Ubezpieczony 

5. Okres ubezpieczenia 

6. Przeciętne wynagrodzenie 

7. Kwota rocznej podstawy wymiaru składek 

8. Emeryt 

9. Otwarty fundusz emerytalny 

10. Konto ubezpieczonego 

11. Okresowa emerytura kapitałowa 

12. Dożywotnia emerytura kapitałowa 

13. Rencista 

14. Renta 



IV. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń 

1. Okresy składkowe (art. 6 FUS) 

2. Okresy nieskładkowe (art. 7 FUS) 

3. Zliczanie okresów składkowych i nieskładkowych (art. 5 FUS) 

4. Okresy uzupełniające (art. 10 FUS) 

V. Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

1. Emerytury ze względu na wiek – dla urodzonych 

a) przed dniem 1 stycznia 1949 r. (tzw. system zdefiniowanego świadczenia) 

- art. 27 FUS (emerytura w wieku podstawowym) 

- art. 27a FUS (emerytura z urzędu zamiast pobieranej renty) 

- art. 28 FUS (emerytura przy obniżonym stażu) 

- art. 29-31 FUS (emerytury wcześniejsze) 

- art. 32, 33 FUS (emerytury w wieku obniżonym) 

- art. 40-45 i 50 FUS (emerytury kolejowe i górnicze) 

- art. 30 FUS (emerytury wcześniejsze na podstawie odrębnych przepisów) 

                 b)  po dniu 31 grudnia 1948 r. (tzw. system zdefiniowanej składki) 

                        - art. 24 i 24a FUS 

                 c)   po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. 

                         - art. 46 FUS 

     2.  Emerytury bez względu na wiek (dla osób opiekujących się dziećmi specjalnej                    

troski, górnicze, nauczycielskie) 

VI.  Wysokość emerytury w systemie zdefiniowanego świadczenia (art. 53 FUS) 

                  E = 24%k.b. + [(1,3% x s ) + (0,7% x ns)] x p.w. 

gdzie:  

k.b. - kwota bazowa 

s - okresy składkowe (w miesiącach) 

ns - okresy nieskładkowe (w miesiącach) 



p.w. - podstawa wymiaru świadczenia 

 

VII. Wysokość emerytury w systemie zdefiniowanej składki (art. 25 FUS)    

VIII. Emerytura częściowa (art. 26b FUS) 

IX. Pojęcie niezdolności do pracy (art. 12 i 13 FUS) 

1. Częściowa niezdolność do pracy 

2. Całkowita niezdolność do pracy  

3. Niezdolność do samodzielnej egzystencji 

4. Tryb orzekania o niezdolności do pracy (art. 14 FUS) 

5. Odrzucenie odwołania (art. 477
9
 k.p.c.) 

X. Renta z tytułu niezdolności do pracy 

1. Przesłanki nabycie prawa do renty (art. 57 ust. 1 FUS) 

a) Niezdolność do pracy 

b) Staż ubezpieczeniowy 

c) Okres ochrony ubezpieczeniowej 

2. Pojęcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy (art. 57b ust. 1 FUS) 

3. Rodzaje rent 

XI. Renta rodzinna 

1. Status żywiciela w chwili śmierci 

2. Renta rodzinna dla wdowy (art. 70 ust. 3 FUS) – wykładnia pojęcia 

„wspólność małżeńska” 

3. Renta rodzinna dla dziecka (art. 68 i 69 FUS) – wykładnia pojęcia 

„ukończenie nauki” 

XII. Zasiłek pogrzebowy (art. 77-81 FUS) 

XIII. Nabycie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych (art. 100 FUS) 

XIV. Zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych (art. 103-106 

FUS) 

 



B. Pracownicze programy emerytalne 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 

emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 850) 

I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa (art. 5 PPE) 

- pozytywne 

- negatywne 

II. Zasady tworzenia – kryteria ilościowe 

III. Formy pracowniczych programów emerytalnych (art. 6 PPE) 

IV. Procedura zawarcia umowy zakładowej (art. 10 PPE) 

V. Zasady finansowania składek 

- składka podstawowa (art. 24 PPE) 

- składka dodatkowa (art. 25 PPE) 

VI. Dokonywanie wypłat (art. 42 – 43 PPE) 

VII. Zasady zwrotu (art. 44 - 45 PPE) 

VIII. Wypowiedzenie udziału w programie (art. 47 PPE) 

Ustawa z dnia 14 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (dz. Z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) 

 

  

 

 

 

  

 


