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VAT 

PROJEKTY 

 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wystawiania 

faktur 

  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 listopada 2021r. 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 568) dotychczasowe 

przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 106o ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do 

dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 106o ustawy 

zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 

tj. do dnia 1 listopada 2021 r. i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. 

Z uwagi na fakt, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie 

wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485 oraz z 2021 r. poz. 1105) utraci moc, zasadne jest wydanie nowego 

rozporządzenia. 

 Link 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

Konieczność zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 zwanej 

dalej „ustawą o VAT”, wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów 

dyrektywy 2019/2235.  

Usprawnienie przekraczania granic przez transporty wojskowe i swobodne ich 

przemieszczanie się przez terytorium państw (mobilność wojskowa) jest przedmiotem intensywnych 

prac w UE. Mobilność wojskowa napotyka w praktyce szereg barier prawnych i proceduralnych w 

zakresie przekraczania granic państwowych oraz przeszkód infrastrukturalnych, które mają znaczący 

wpływ na czas reakcji w wypadku zagrożenia, a w konsekwencji bezpieczeństwo państw UE. Sprawa 

jest szczególnie ważna dla obronności Polski, jako państwa granicznego Unii Europejskiej (dalej jako 

„UE” lub „Unia”). Jednym z postulatów planu działania na rzecz mobilności wojskowej z 2018 r., było 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1979
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szybkie usunięcie zbędnych obciążeń administracyjnych w kontekście mobilności wojskowej, 

wynikających z aktualnych regulacji VAT i przyjęcie analogicznego podejścia w zakresie opodatkowania 

VAT czynności związanych z działaniami obronnymi w ramach UE i Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego (dalej: „NATO”). Obowiązująca dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej3 , zwana dalej: 

„dyrektywą VAT”, zasadniczo nie przewiduje regulacji związanych z działaniami prowadzonymi w 

ramach działań obronnych UE, z uwzględnieniem ich specyfikacji wynikającej ze wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony (dalej także: „WPBiO”). Jednocześnie przepisy dyrektywy VAT zawierają 

regulacje w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach NATO (przemieszczenie 

towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zwolnienie z VAT towarów 

dostarczanych i usług świadczonych na rzecz sił zbrojnych każdego państwa będącego stroną Traktatu 

Północnoatlantyckiego oraz towarów importowanych przez te siły, gdy uczestniczą one we wspólnych 

działaniach obronnych poza ich własnym państwem, jeżeli spełnione są pewne warunki.  

Dyrektywa 2019/2235 wprowadza analogiczne regulacje w odniesieniu do sił zbrojnych 

państwa członkowskiego biorącego udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji 

działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, zrównując podejście do 

opodatkowania VAT czynności związanych z działaniami obronnymi w ramach UE i NATO. Rozwiązania 

ujęte w dyrektywie 2019/2235 mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r. (termin ich implementacji upływa 

30 czerwca 2022 r.).  

Przedmiotowy projekt ustawy, implementując postanowienia wskazanej dyrektywy, 

wprowadza zmiany w polskiej ustawie o VAT. Ustawa o VAT przewiduje bowiem obecnie – podobnie 

jak dyrektywa VAT - szczególne regulacje odnoszące się do sił zbrojnych Państw – Stron Traktatu 

Północnoatlantyckiego. 

W zakresie implementacji dyrektywy 2019/2235 projektowana ustawa wprowadza zmiany 

wzorowane na istniejących regulacjach ustawy o VAT w zakresie określonych czynności (pod pewnymi 

warunkami) związanych z działaniami 1 Dz. Urz. UE L Nr 336 z 30.12.2019, s. 10. 2 Dz. U. z 2021 r. poz. 

685, 694, 802, 1163, 1243, 1598 i 1626. 3 Dz. Urz. L Nr 347 z 11.12.2006, s. 1, ze zm. obronnymi 

realizowanymi w ramach NATO i obejmują one:  

1) wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów do państw członkowskich przez siły 

zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego 

lub też w celu zaopatrzenia ich mes bądź kantyn, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych 

przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;  
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2) wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym przemieszczenie towarów, które mają być 

wykorzystane przez siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych 

przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, 

będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy towary te zostały 

przemieszczone (wykorzystane) do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu 

cywilnego i nie zostały nabyte na zasadach regulujących opodatkowanie VAT na rynku krajowym 

państwa członkowskiego, w którym siły te stacjonują, jeżeli przemieszczenie analogicznych towarów 

spoza terytorium UE (import towarów) nie podlegałoby zwolnieniu określonemu powyżej;  

3) wprowadzenie delegacji dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do 

określenia, w drodze rozporządzenia przypadków i trybu zwrotu podatku siłom zbrojnym państw 

członkowskich biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii 

w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i ich personelowi cywilnemu.  

Zwolnienie z VAT obejmujące dostawę towarów lub świadczenie usług, przeznaczonych do 

użytku sił zbrojnych państwa członkowskiego lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w 

celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te uczestniczą w działaniach obronnych prowadzonych 

w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO poza swoim państwem członkowskim analogicznie jak 

w przypadku sił zbrojnych NATO będzie realizowane poprzez zwrot podatku. Szczegółowe regulacje 

dotyczące zwrotu podatku VAT zostaną uregulowane w drodze rozporządzenia.  

Z kolei zwolnienie z VAT obejmujące dostawę towarów lub świadczenie usług dokonywane z 

przeznaczeniem do innego państwa członkowskiego na rzecz sił zbrojnych państwa członkowskiego, 

innego niż państwo członkowskie przeznaczenia, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im 

personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te uczestniczą w 

działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania UE w ramach WPBiO, zostanie 

wdrożone rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków 

stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 527, z późn. zm.). Przyjęte rozwiązania przyczynią się do 

zredukowania barier administracyjnych, ograniczając koszty mobilności wojskowej, co w efekcie 

powinno ułatwić prowadzenie działań obronnych UE i mieć korzystny wpływ z punktu widzenia 

zaangażowania Polski w poprawę mobilności wojskowej oraz realizację wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony. Ponadto projektowane zmiany spowodują ujednolicenie opodatkowania 

podatkiem VAT działań obronnych w ramach UE i NATO. 

Stan: 25.11.21 – Ustawa znajduje się na etapie opiniowania. 
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 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

 Link 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352651
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Akcyza i cło  

PROJEKTY 

 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

Ustawa przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, 

napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry i wyroby pośrednie o: 10% w 2022 r. i co roku o 5% 

w latach 2023-2027.  

Podwyższenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105% całkowitej kwoty 

akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów. 

Wprowadzenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% 

całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży 

tytoniu do palenia. 

Podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 

100% od 1 stycznia 2022 r. i co roku o 10% a w latach 2023-2027. 

Podwyższenie stawek akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie stawki 

kwotowej co roku o 10% w latach 2023-2027. 

Podwyższenie minimalnej stawki akcyzy na papierosy spowoduje ograniczenie podaży 

najtańszych papierosów palonych m.in. przez nieletnich (w 2020 r. papierosy sprzedawane poniżej 

średniej ważonej detalicznej ceny papierosów (WAP) stanowiły ok. 49% rynku).  

Z kolei wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy dla tytoniu do palenia służy ograniczeniu 

zaniżania cen tytoniu do palenia co przekłada się na zmniejszenie opodatkowania wyrobów 

nowatorskich. WAP dla tytoniu do palenia ma wpływ na wysokość akcyzy od wyrobów nowatorskich. 

Wyroby nowatorskie są traktowane m.in. przez młodzież jako substytut tradycyjnych wyrobów 

tytoniowych. Dlatego wzrost stawki akcyzy o 100% w 2022 r. i w latach 2023-2027 co roku o kolejne 

10% na wyroby nowatorskie z jednoczesnym wprowadzeniem minimalnej stawki akcyzy na tytoń do 

palenia powinien doprowadzić do ograniczenia palenia wśród nieletnich. Wprowadzenie minimalnej 

stawki akcyzy na tytoń do palenia spowoduje również większą przewidywalność wpływów 

budżetowych. 
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Podwyższenie stawek akcyzy na napoje alkoholowe ma przede wszystkim na celu ograniczenie 

spożycia używek przez konsumentów. Dostępność alkoholu w Polsce jest zbyt duża, a biorąc pod 

uwagę czynnik inflacyjny bez podwyższenia stawek akcyzy przystępność cenowa napojów 

alkoholowych cały czas by rosła. 

Istotnym impulsem do wprowadzenia podwyżek jest zwiększająca się z roku na rok siła 

nabywcza konsumentów. Wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia, wg danych GUS, za miesięczną 

wypłatę można kupić coraz większą ilość używek, i tak: w przypadku wódki (w 2015 średnie 

wynagrodzenie wystarczało na ok. 83 litry wódki, a w 2020 już na ponad 107 litrów), w przypadku piwa 

(w 2002 średnie wynagrodzenie wystarczało na ok. 836 butelek, a w 2020 już na 1787 butelek), w 

przypadku papierosów (w 2016 średnie wynagrodzenie wystarczało na 320 paczek, a w 2020 już na 

377 paczek). 

Podwyższenie stawek akcyzy na tytoń do palenia i papierosy począwszy od 2023 ma przede 

wszystkich ograniczyć spożycie ww. wyrobów przez konsumentów w tym szczególnie przez osoby 

nieletnie.  

Podwyżki ww. wyrobów mają również zniwelować skutki inflacji jaka w najbliższych latach 

prowadziłaby stopniowo do relatywnego spadku cen używek w stosunku do cen innych wyrobów. 

W przypadku zmian indeksacyjnych dla papierosów (wzrost o 10% r/r) uwzględniono kryterium 

potrzeby dojścia do wysokości nowej stawki minimalnej dla papierosów. Obecna stawka w przeliczeniu 

na euro wynosi łącznie 104,09 EUR/1000szt. Po 5 latach obowiązywania mapy drogowej poziom 

łącznego opodatkowania papierosów wyniesie ok. 150 euro/1000 szt. W Niemczech, już w 2026 r., 

poziom łącznego opodatkowania przekroczy 200 euro/1000 szt. Projekt legislacyjny zmienianej 

dyrektywy pojawi się na początku 2022 r.  

Stan: 2.11.21 – Ustawa została skierowana do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 

 Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem. 

 Link 

  

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1227.html
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Podatki dochodowe 

PROJEKTY 

 

 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów 

zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego 

podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

Projektowane rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników zryczałtowanego 

podatku dochodowego wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D i 

PIT/WZR do wprowadzonych zmian ustawowych.  

1. Są to zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123).  

Ustawa ta poszerzyła zakres stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych poprzez m. in. zwiększenie limitu przychodów warunkującego opodatkowanie w 

tej formie z 250 tys. euro do 2 mln euro oraz likwidację większości przypadków, w których prowadzenie 

określonej działalności wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z 

punktu widzenia opracowywanych wzorów formularzy podatkowych istotne znaczenie mają przede 

wszystkim zmiany w zakresie obniżenia niektórych stawek ryczałtu (z 20% do 17% i z 17% do 15% 

przychodów).  

2. Są to również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163). Ustawa ta dodała art. 

57aa w ustawie o ryczałcie regulujący tzw. ulgę e-Toll.  

Ulga polega na odliczeniu od przychodu z działalności gospodarczej obliczonego za 2021 r. 

poniesionych w tym roku:  

 wydatków na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,  
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 opłat z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia 

pokładowego,  

 opłat z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego 

lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki 

system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.  

Maksymalnie można odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów 

lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba tych systemów i urządzeń nie może być większa niż 

liczba pojazdów, które wykonały w 2021 roku co najmniej jeden przejazd za który została zapłacona 

opłata elektroniczna z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.  

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za 2021 r. (art. 57aa ust. 4 ustawy o ryczałcie).  

3. Projekt uwzględnia także zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz 

kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551).  

Ustawa ta wprowadziła możliwość odliczenia od przychodu darowizn przekazanych na 

przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz 

kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.  

Zmiana weszła w życie z dniem 8 września 2021 r.  

4. W projekcie są również wprowadzane zmiany mające na celu uproszczenie rozliczenia 

zryczałtowanego podatku dochodowego. Są to głównie zmiany upraszczające rozliczenie tzw. ulgi na 

złe długi, uregulowanej w art. 11 ust. 4 do 19 ustawy o ryczałcie. W zryczałtowanym podatku 

dochodowym, ulga ta dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i przychodów ze sprzedaży 

przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Z tego względu ulga ta została szczegółowo 

rozpisana na te dwa źródła przychodów we wzorach formularzy PIT-28, PIT-28S i PIT/WZR. 

Rekomendowane rozwiązanie to określenie nowych wzorów formularzy podatkowych 

oznaczonych symbolami: PIT-28, PIT-28S, PIT16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D i PIT/WZR 

umożliwiających prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych przez podatników 

zryczałtowanego podatku dochodowego. 

Stan: 21.10.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień. 
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Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 Link 

 

 

 

 

 

 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352150
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Pozostałe 

PROJEKTY 

1. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw 

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego zarówno 

powszechnego jak i rolniczego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu 

ubezpieczenia zwanej emeryturą stażową. Jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społecznymi 

osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy 

zarobkowej nie są w stanie kontynuować. jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku 

emerytalnego. Wprowadzenie tego rozwiązania zapowiedziane zostało przez Prezydenta RP Andrzeja 

Dudę w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 r. Od wielu lat z postulatem wprowadzenia emerytur 

przysługujących z tytułu wysługi występowały związki zawodowe a NSZZ "Solidarność" wprowadził ten 

postulat do umowy programowej zawartej z Prezydentem Andrzejem Dudą w trakcie ostatniej 

kampanii prezydenckiej.  

Wprowadzony z dniem l stycznia 1999 r. system emerytalny (tzw. system zdefiniowanej 

składki) uzależnia prawo do emerytury od spełnienia przez ubezpieczonego wyłącznie jednego 

warunku tj. od osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 651at dla 

mężczyzn. W rezultacie każda osoba, która przez choćby najkrótszy czas podlegała ubezpieczeniu 

emerytalnemu z chwilą osiągnięcia tego wieku nabędzie prawo do emerytury. Długość okresu 

opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne wpływa jednak na wysokość emerytury a także na 

objęcie ubezpieczonego gwarancją uzyskania świadczenia w wysokości nie niższej od kwoty najniższej 

emerytury określonej w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Taka gwarancja 

przysługuje wyłącznie ubezpieczonym, którzy legitymują się okresem składkowym i nieskładkowym 

wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn. W teorii polityki społecznej 

od dawna pozytywnie ocenia się fakt posługiwania się przez systemy emerytalne przesłanką stażu 

ubezpieczeniowego. Okres ubezpieczenia pełni w nich rolę miernika, który pozwala ocenić wkład 

ubezpieczonego w tworzenie funduszu ubezpieczeniowego (W. Szubert Ubezpieczenie społeczne. 

Zarys systemu PWN, Warszawa 1987 r. s. 162). Pozwala stwierdzić, że dochód utracony w wyniku 

zaistnienia określonego zdarzenia losowego osiągany przez ubezpieczonego ma charakter normalny, 

stały i podstawowy, a nie przejściowy i dodatkowy oraz wyeliminować z kręgu uprawnionych do 
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świadczeń osoby, których przynależność do wspólnoty ryzyka miała charakter incydentalny (J. 

Piotrowski Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, KiW, Warszawa 1966 r. s. 195-197). 

Włączenie stażu ubezpieczeniowego do układu warunków nabycia prawa do emerytury jest wyrazem 

uwzględniania elementów związanych z wysługą. System emerytalny powinien opierać się na 

założeniu, że po wielu latach pracy człowiek ma prawo zaprzestać aktywności zawodowej i pozostałą 

część swojego życia spędzić bez pracy, choćby zachował jeszcze zdolność do zarobkowania (J. 

Piotrowski j.w. s. 123-125). Obawy związane z pozbawieniem tzw. wysługi charakteru przesłanki 

nabycia prawa do emerytury w nowym systemie emerytalnym znajdują potwierdzenie w danych 

statystycznych dotyczących struktury emerytur wypłacanych przez ZUS w ramach nowego systemu 

emerytalnego. W ciągu ostatnich 10 lat lawinowo wzrosła w naszym kraju liczba przyznanych i 

wypłacanych emerytur niższych od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego. Jeszcze w 2011 r. 

liczba takich emerytur wynosiła 23,9 tys. a ich udział w ogólnej liczbie przyznanych i wypłaconych 

emerytur z nowego systemu wynosił 4,2 %. W 2020 r. liczba takich emerytur wynosiła już 310,1 tys. a 

ich udział w ogólnej liczbie przyznanych i wypłaconych świadczeń wzrósł do 9,6 %. Oznacza to blisko 

trzynastokrotny wzrost liczby takich świadczeń w ciągu ostatnich 10 lat. Powyższe dane jednoznacznie 

wskazują na to, że stosowane do tej pory w nowym systemie emerytalnym ekonomiczne zachęty do 

regularnego opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne wpisane w formułę ustalania wysokości 

emerytury okazują się niewystarczające. Ubezpieczeni albo nie dostrzegają korzyści wynikających z 

systematycznego opłacania wysokich składek na ubezpieczenie emerytalne albo traktują te korzyści 

jako odległą i niepewną perspektywę. W tej sytuacji konieczne jest zastosowanie nowych, 

dodatkowych bodźców. Taką rolę mogłoby pełnić wprowadzenie do systemu emerytalnego tzw. 

emerytury stażowej, która przysługiwałaby ubezpieczonym, którzy osiągnęli odpowiednio długi okres 

ubezpieczenia jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Możliwość przejścia na taką emeryturę 

byłaby swego rodzaju nagrodą dla ubezpieczonych, którzy w młodym wieku zaczęli wykonywać pracę 

zarobkową a następnie przez wiele lat regularnie opłacali składki na ubezpieczenie emerytalne. 

Stanowiłaby ona również wyraz docenienia przez państwo ubezpieczonych legitymujących się długim 

okresem ubezpieczenia. Przejście na taką emeryturę byłoby uprawnieniem a nie obowiązkiem 

ubezpieczonego. Mógłby on nie składając wniosku o taką emeryturę bez jakichkolwiek ograniczeń 

kontynuować wykonywanie pracy po osiągnięciu okresu ubezpieczenia uprawniającego do emerytury 

stażowej. Konsekwencją długiego i nieprzerwanego okresu wykonywania pracy zarobkowej jest jednak 

w wielu wypadkach utrata sił uniemożliwiająca jej kontynuowanie do momentu osiągnięcia wieku 

emerytalnego. W takim przypadku ubezpieczony legitymujący się długim okresem ubezpieczenia 

mógłby zakończyć wykonywanie pracy i cieszyć się z zasłużonej emerytury.  
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W projekcie proponuje się aby w powszechnym systemie emerytalnym emerytura stażowa 

przysługiwała osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. tj. objętym nowym systemem emerytalnym 

(tzw. systemem zdefiniowanej składki), które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 

lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Nabycie prawa do emerytury stażowej bytoby uzależnione od jej 

wysokości. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość ustalona przy 

zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki nie jest niższa od kwoty najniższego świadczenia 

emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ponieważ 

wysokość emerytury obliczonej według tej formuły zależy zwłaszcza od takich czynników jak wartość 

składek na ubezpieczenie emerytalne wpłaconych w okresie aktywności zawodowej ubezpieczonego 

oraz średnie dalsze trwanie życia osób w wieku osoby przechodzącej na emeryturę- prawo do 

emerytury stażowej przysługiwatoby ubezpieczonym, którzy legitymują się długim okresem 

składkowym i nieskładkowym pod warunkiem opłacania za nich składki na ubezpieczenie emerytalne 

od odpowiednio wysokiej podstawy wymiaru. W systemie rolniczym prawo do tej emerytury 

przysługiwatoby osobom legitymującym się okresem podlegania ubezpieczeniu 

emerytalnorentowemu wynoszącym 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Emerytura stażowa nie 

mogłaby być niższa od najniższego świadczenia emerytalnego.  

Ubezpieczony miałby prawo do dokonania wyboru momentu zakończenia pracy zarobkowej. 

Aby zwiększyć swoją emeryturę ubezpieczony legitymujący się dobrym stanem zdrowia mógłby 

kontynuować pracę zarobkową również po osiągnięciu wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Od 

ubezpieczonego będącego pracownikiem nie wymagano by uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z 

pracodawcą zatrudniającym go bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Jednak, na 

zasadach określonych w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

prawo do emerytury stażowej ulegałoby zawieszeniu lub emerytura ta ulegałaby zmniejszeniu w razie 

przekraczania przez emeryta określonej granicy przychodu z tytułu działalności podlegającej 

obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Prawo do emerytury stażowej ulegałoby zawieszeniu w razie 

osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał 

kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 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 ulegałoby zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie 

większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia.  

Emerytura stażowa nie byłaby ustalana z urzędu osobie, która w okresie pobierania renty z 

tytułu niezdolności do pracy spełniłaby warunki wymagane dla nabycia prawa do emerytury stażowej. 
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Stan: 28.10.21 – Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z upływem 14 dni od dnia opublikowania.  

Link 
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