PRACA NA EMERYTURZE
PAN JAN PRZEBYWA NA EMERYTURZE, JEDNAKŻE CHCIAŁBY NADAL BYĆ
AKTYWNY ZAWODOWO. OSTANIE 10 LAT PRACOWAŁ JAKO KSIĘGOWY,
PRACODAWCA CHCE KONTYNUOWAĆ ZATRUDNIENIE U TEGO SAMEGO
PRACODAWCY.
W powyższej sytuacji należy rozważyć dwa przypadki. W momencie jeśli Pan Krzysztof
zostałby u tego samego pracodawcy, gdzie świadczył pracę przed osiągnięciem wieku
emerytalnego zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej, prawo do emerytury uległoby
zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta. Przepis
ten stosuje się do emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany
indywidualnie, w zależności od daty urodzenia oraz płci. Inaczej sytuacja wygląda jeśli
Pan Krzysztof rozwiąże stosunek pracy ze swoim pracodawcą w przededeniu złożenia
wniosku o świadczenie emerytalne. Po otrzymaniu prawa do emerytury pani Krzysztof
może podjąć ponownie pracę u swojego pracodawcy.
Również jego wysokość zrobków jest dowolna, może bez przeszkód podejmować
zatrudnienie jak i otrzymywać świadczenie emerytalne w pełnej wysokości.
Inaczej wygląda sytuacja jeśli osoba przebywająca na rencie lub emeryturze nie
osiągnęła wieku emerytalnego, wówczas może świadczyć pracę jednakże wysokość
otrzymywanych przychodów ze stosunku pracy obwarowana jest widełkami
odpowiadnio 70% i 130% przeciętnego miesiącznego wynagrodzenia. Tym samym od
1 września 2016 r. emeryt i rencista mogą dorobić miesięcznie:




do 2 813,40 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia;
od 2 813,40 zł do 5 224,80 zł brutto – świadczenie zmniejszone o sumę
przekroczenia 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
powyżej 5 224,80 zł brutto – ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury lub renty1.

Powyższe kwoty ulegają zmianie o czym informuje komunikatem Prezes GUS, ma stronie
http://stat.gov.pl/.

Pan Krzysztof może również otworzyć własną działaność gospodarczą. Jako emeryt jest
zwolniony z opłat z tytułu ubezpieczenia społecznego, ale obowiązkowe jest
ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli przychód z działanosci będzie wyższy niż 130 %
średniego wynagrodzenia wówczas emerytura ulega zawieszeniu.
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art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

