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Kto i na jakich zasadach może otrzymać swiadczenia przedemerytalne? Kiedy one przysługują?
Ile wynoszą? - o tym wszystkich w dalszej części artykułu.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego nabędzie osoba, która:
- do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji
pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w
stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat
(kobieta) i 61 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co
najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
- do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących
zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co
najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury
wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub do dnia ogłoszenia upadłości
prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność i
ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do
emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn i za ten okres opłaciła
składki na ubezpieczenia społeczne, lub
- zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia
ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co
najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) i
60 lat (mężczyzna) oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20
lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
- do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była
zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury,
wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
- do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku
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służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była
zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla
mężczyzn.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje wyżej wymienionej osobie po upływie co najmniej 6
miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli łącznie spełni ona następujące warunki:
- nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
- w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny
przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej lub prac
interwencyjnych i publicznych,
- złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie do 30 dni od dnia
wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres
pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Od 1 marca 2012 roku kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 938,25 zł i podlega
okresowej waloryzacji.

W 2011 roku ZUS wypłacił świadczenia przedemerytalne dla 87,1 tys. osób w kwocie 984,7 mln
zł.

Świadczenia przedemerytalne są finansowane z Funduszu Pracy.

Źródło: Ubezpieczenia społeczne w Polsce, ZUS, Warszawa 2012
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