
PRACA NA EMERYTURZE
I RENCIE

PORADNIK PRAWNY

Zadanie prowadzone i finansowane w ramach Ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r.
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Szanowni Państwo, 
 
     oddajemy w Państwa ręce kolejną pozycję z naszej serii poradników,
poruszającą najistotniejsze kwestie, które pojawiają się w toku świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej. Chcąc w możliwie najszerszy sposób
odpowiadać na potrzeby społeczeństwa – prowadzimy stały monitoring
potrzeb celem utworzenia listy priorytetowych obszarów wsparcia. 
     Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchomiliśmy w ramach
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej internetową kampanię informacyjną
#dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku mogą
Państwo uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych  w odnalezieniu  się
w tej trudnej sytuacji. 
     Naszym celem jest zmniejszenie wciąż dużego dystansu na linii obywatel –
prawo, co w naszej ocenie jest niezwykle istotnym elementem w kontekście
poszerzania świadomości prawnej społeczeństwa. 
     Żywimy głęboką nadzieję, że szczegółowo dobrana tematyka zaspokoi
potrzeby licznych czytelników oraz pomoże odnaleźć się w gąszczu
przepisów prawa, poznać swoje prawa i skutecznie dochodzić ich realizacji.
     Nasz zespół to grupa profesjonalistów - radców prawnych, adwokatów,
prawników, doradców obywatelskich, mediatorów, ekonomistów a zarazem
ludzi aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych i empatycznych,
otwartych oraz kreatywnych, którzy dostrzegają potrzebę niesienia pomocy.
     W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej zachęcamy
do korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze
Stowarzyszenie, których wykaz znajduje się na stronie internetowej:
www.dogma.org.pl 

https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/
https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/
http://www.dogma.org.pl/
http://www.dogma.org.pl/


    Świadczenia emerytalne w Polsce nie są wysokie i nie wystarczają na
zaspokojenie podstawowych potrzeb. W związku z tym emeryci coraz
częściej decydują się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Jest to bardzo
dobry sposób nie tylko na osiąganie większych dochodów, ale również na
podwyższenie wysokości emerytury. Przepisy stanowią bowiem, że emeryt,
który spełni określone warunki, ma prawo starać się o przeliczenie swojego
świadczenia. Dlatego warto dorabiać na emeryturze lub jeśli istnieje taka
możliwość opóźnić moment przejścia na emeryturę, co może znacząco
wpłynąć na wysokość pobieranej emerytury. 
     Sposobem na podniesienie przyszłej emerytury jest opóźnienie momentu
opuszczenia rynku pracy. Choć dla wielu osób może wydawać się to trudną
decyzją, bo przecież maja już za sobą wiele lat pracy i  chętnie  skorzystałyby
z możliwości przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym terminie, to
jednak liczby mówią same za siebie. Każdy rok pracy po osiągnięciu wieku
emerytalnego odczuwalnie podnosi nasze przyszłe świadczenie.
    Każdy dodatkowy rok pracy zwiększa emeryturę o 8-10%, co w kolejnych
latach, kiedy już zasób naszych sił do pracy będzie zdecydowanie mniejszy
niemożliwym stanie się również dorabianie do uzyskiwanego już świadczenia
emerytalnego. 
     Jeśli  jednak  zdecydujemy,  że nadszedł  moment przejścia na  emeryturę
a nasze świadczenie niestety okaże się niskie lub też zaistnieje potrzeba
dodatkowych wydatków, na które nie starczy środków z naszej emerytury
możemy podjąć zatrudnienie, lecz może okazać się, że ci emeryci, którzy nie
osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, czyli takie, które pobierają
wcześniejsze emerytury, w zależności od tego, jaki będą uzyskiwały dochód,
ich emerytura może być zawieszona lub zmniejszona.
     Emeryci, którzy osiągnęli powszechny  wiek  emerytalny  (60 lat kobieta,
65 lat mężczyzna) mogą dorabiać do swoich świadczeń bez żadnych
ograniczeń, co oznacza, że nie musza się one martwić, że ZUS zwiesi lub
zmniejszy wysokość ich emerytury.
     Osoby,  które  jeszcze  nie  osiągnęły powszechnego  wieku  emerytalnego,
a chcą dorabiać do emerytury, niestety muszą liczyć się z koniecznością
przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Dodatkowe zarobki mogą bowiem
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spowodować zawieszenie lub zmniejszenie wysokości pobieranej emerytury.

      Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  17  grudnia   1998  r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub
renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych
świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez
świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na
uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określo-
nej kwoty progowej.

wykonywania pracy w ramach stosunku pracy (umowa o pracę),
wykonywania pracy nakładczej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej
oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
wykonywania umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub
agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej,
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, jeżeli
została zawarta  z  pracodawcą,  z  którym  równocześnie  pozostaje  się
w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje się pracę
na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje się w stosunku pracy,
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnych oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni
kółek rolniczych,

    W zależności od wysokości naszych zarobków, które osiągniemy dora-
biając na wcześniejszej emeryturze będziemy mieli do czynienia z zawie-
szeniem lub zmniejszeniem świadczeń emerytalnych.
   Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytalnych wpływa
przychód osiągany z tytułu:
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odpłatnego  świadczenia  pracy,  na  podstawie  skierowania   do  pracy,
w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
pobierania stypendium sportowego,
służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych.

osoby z prawem do emerytury częściowej;
osoby z prawem do renty inwalidy wojennego, z tytułu  pobytu  w obozie
i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach;
osoby mające prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą
wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze
służbą wojskową.

    Prawo  do  emerytury  ulega  zawieszeniu  w  razie  osiągania   przychodu
w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego. 
    Zmniejszenie   wysokości   emerytury   powoduje   osiągnięcie  przychodu
w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia.
       Decydując się na dodatkową pracę, warto więc na początku każdego
kwartału sprawdzić ogłoszone limity.
     Nie tylko osoby, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny, mogą
dorabiać, nie obawiając się o zmniejszenie świadczenia emerytalnego. Bez
ograniczeń pracę mogą podejmować:

Ile może dorobić emeryt/rencista w 2020 
i 2021 roku?

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III
kwartał 2020 r. wynosi 3618,30 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną
na zmniejszenie emerytury/renty;
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III
kwartał 2020 r. wynosi 6719,70 zł - przychody powyżej tej kwoty będą
oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Od 1 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku kwota przychodu
odpowiadająca: 
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70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II
kwartał 2020 r. wynosi 3517,20 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną
na zmniejszenie emerytury/renty;
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II
kwartał 2020 r. wynosi 6531,90 zł - przychody powyżej tej kwoty będą
oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I
kwartał 2020 r. wynosi 3732,10 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną
na zmniejszenie emerytury/renty; 
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I
kwartał 2020 r. wynosi 6931,00 zł - przychody powyżej tej kwoty będą
oznaczać zawieszenie emerytury/renty .

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV
kwartał 2019 r. wynosi 3639,10 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną
na zmniejszenie emerytury/renty;
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV
kwartał 2019 r. wynosi 6758,20 zł - przychody powyżej tej kwoty będą
oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku kwota przychodu
odpowiadająca:

Od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku kwota przychodu
odpowiadająca: 

Od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku kwota przychodu
odpowiadająca:

Emerytura a własna firma 

     Wraz z wejściem w życie Ustawy Prawo przedsiębiorców pojawiła się
możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej bez obowiązku
zgłaszania jej w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców oraz do ZUS. Z tej
możliwości mogą skorzystać również emeryci i renciści, zachodzi jednak tutaj
bardzo ważne ograniczenie. Mowa tu oczywiście o tzw. działalności
nierejestrowanej.  Osoba,  która  przez  ostatnie  60  miesięcy  nie prowadziła 
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działalności gospodarczej, może prowadzić dodatkową działalność
zarobkową bez obowiązku rejestrowania firmy. Z oczywistych względów
sprawdzenie tego rodzaju działalności ograniczone jest limitem przychodu.
Nie  może  on  przekroczyć   50%   minimalnego  wynagrodzenia   za   pracę
w danym miesiącu (w 2020 roku jest to 1300 zł).
  Jeżeli w ciągu miesiąca przedsiębiorca przekroczy ustawowy próg
przychodu, ma obowiązek dokonania rejestracji w CEIDG w terminie 7 dni od
dnia przekroczenia limitu przychodów. 
     Należy podkreślić, że działalność nierejestrowana nie ma zastosowania do
działalności  wykonywanej  w  ramach  umowy  spółki  cywilnej.  Dodatkowo
z tego rozwiązania nie mogą korzystać typy działalności wymagających
koncesji, licencji czy pozwolenia.
   Jeżeli w trakcie korzystania z działalności nierejestrowanej dokonana
zostanie rejestracja działalności w CEIDG, wówczas działalność ta staje się
działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.
   Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku
odprowadzania jakichkolwiek składek ZUS, zarówno społecznych czy
zdrowotnych. Nie podlega bowiem obowiązkowi rejestracyjnemu. Osoba
prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń
ani nie składa żadnych deklaracji ZUS.
    Należy pamiętać, że jeśli emeryt kontynuuje (bez rozwiązania stosunku
pracy) pracę w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę,
świadczenie to (emerytura) zostaje zawieszona – bez względu na wysokość
osiąganych zarobków – do czasu, aż potencjalny emeryt, który pozostaje
nadal  w  zatrudnieniu  rozwiąże   stosunek  pracy   i   złoży   wniosek   do 
 ZUS o podjęcie wypłaty emerytury, która już została wyliczona i przyznana
jednak ze względu na kontynuowanie zatrudnienia została zawieszona.

Jakie świadczenia mogą być zmniejszone lub
zawieszone?

emerytura (chyba, że dana osoba osiągnęła już powszechny wiek
emerytalny);
emeryturę pomostową;
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
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rentę z tytułu niezdolności do pracy;
rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:
 wypadkiem przy pracy,
 wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
 chorobą zawodową;
rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku
ze służbą wojskową;
rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie
pozostawała w związku ze służbą wojskową; 
rentę rodzinną.

1.
2.
3.

Jakie rodzaje dochodów nie wpływają na
zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub
renty?

wykonywanie zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło, gdyż ta forma
zatrudnienia wyłączona jest z obowiązku ubezpieczenia społecznego,; 
przychody osiągane z honorariów z tytułu działalności twórczej i
artystycznej, co zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego z 14
lipca 2005 r., w którym Sąd stwierdził, że prawo do emerytury lub renty
nie ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na podstawie art. 104 ust. 5
ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych tylko wówczas, gdy ubezpieczony osiąga
przychód w postaci honorariów z tytułu działalności twórczej w rozumie-
niu art. 8 ust. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (II UK 304/04);
najem/ dzierżawa. Na zawieszenie świadczeń nie mają również wpływu
przychody uzyskiwane przez świadczeniobiorcę (emeryta), który czerpie
zyski   z  wynajmu   lub  dzierżawy  nieruchomości  (lokalu).  W   sytuacji,
w której zyski z wynajmu lub dzierżawy stanowią przedmiot działalności
gospodarczej, powyższa zasada nie obowiązuje;
darowizny i zapomogi; 
korzyści uzyskiwane z praw autorskich lub patentowych.

Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń nie ma wpływu:
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     Przy ustalaniu przychodu uwzględnia się także kwoty pobranych zasiłków:
chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz kwoty świadczenia
rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku
wyrównawczego. Do przychodu tego wlicza się również wynagrodzenia za
czas niezdolności pracownika do pracy wypłacone na podstawie przepisów
Kodeksu pracy.

Jakie rodzaje świadczeń wliczane są do
przychodu?

   Nawet, jeśli zarobek emeryta przekroczył wyższy próg, to możliwe jest
uratowanie części swojej emerytury lub renty. Wystarczy, że emeryt wpłaci
do ZUS nadwyżkę nad tym limitem  pomniejszoną  o  zaliczkę  na  podatek. W
zakresie szczegółowych informacji można zwrócić się do ZUS, który wskaże
jaką kwotę należy wpłacić.

Jak uniknąć zawieszenia emerytury nawet
po przekroczeniu limitu 130%?

czy korzystniejsze dla emeryta/rencisty jest rozliczenie roczne czy
miesięczne;
czy opłaca emerytowi się zrobić dobrowolną wpłatę na Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych, po to, aby emerytura/renta nie uległa
zawieszeniu; 
czy emeryt kontynuuje zatrudnienie w ramach tego samego stosunku
pracy co przed przejściem na emeryturę;
kiedy emeryt osiągnie powszechny wiek emerytalny;

Przed rozliczeniem emerytury lub renty ZUS ustali:

Jak ZUS przygotowuje rozliczenie świadczenia?
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w jakiej wysokości ZUS wypłaci emeryturę lub rentę;
jakie są kwoty graniczne, gdy prawo do emerytury lub renty powstało lub
ustało w rozliczanym roku.

     Praca w trakcie emerytury może wpłynąć na jej wysokość pod warunkiem,
że były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Uzyskane w ten
sposób zarobki podnoszą podstawę wymiaru emerytury, gdy wskaźnik
podstawy wymiaru obliczony z uwzględnieniem tych zarobków, będzie
wyższy od  poprzedniego.  Ważne  jest  jednak,  aby  emeryt  złożył  wniosek
o doliczenie stażu z tytułu wypracowania nowego okresu. Może również
złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury z uwzglę-
dnieniem zarobków uzyskanych po jej przyznaniu.

Dlaczego warto pracować na emeryturze?



    Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
jest jedną  z wiodących  organizacji pozarządowych, która od 16 lat
realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie
świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych
porad prawnych i obywatelskich.  
    Od 2016 roku Stowarzyszenie realizuje zadania wynikające z  ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.  W  ciągu 4 lat
udzielono ponad 30 tys. porad osobom znajdującym się  w kryzysowych
sytuacjach  życiowych,  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
niejednokrotnie  pozbawionym  środków  finansowych  na skorzystanie
z profesjonalnej pomocy prawnej na rynku usług prawniczych. Obecnie
w ramach statutowej działalności Stowarzyszenie współpracuje z ponad
60 prawnikami, radcami prawnimi, adwokatami, doradcami
obywatelskimi oraz mediatorami, specjalizującymi się w różnych
dziedzinach prawa.  
    W roku 2020 pełnimy dyżury w 46 Punktach Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i Obywatelskiej na terenie województwa śląskiego i mało-
polskiego. 
    Wykaz punktów znajduje się na: www.dogma.org.pl 

Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?
Skontaktuj się z nami!
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PUBLIKACJA WYDANA
PRZEZ:

Stowarzyszenie Na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego
"DOGMA"

40-074 Katowice, ul. Raciborska 48 lok. 2
tel.  32 557 51 83 
tel. 514 797 671

e-mail: stowarzyszeniedogma@gmail.com
www.dogma.org.pl

NIP: 634-25-05-321     REGON: 278130684      KRS: 0000175368

Zadanie prowadzone i finansowane w ramach Ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r.

http://dogma.org.pl/

