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WYKAZ SKRÓTÓW
Źródła prawa
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)
k.k. 	
– 	ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
k.p. 	
– 	ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.
zm.)
k.p.a. 	
– 	ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 z późn. zm.)
k.p.c.
– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 101 z późn. zm.)
k.r.o. 	
– 	ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788
z późn. zm.)
Karta
– ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
Nauczyciela 		 (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
pr. bank.
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn.
zm.)
k.c.



Wykaz skrótów

pr. o notariacie

– ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.)
pr. o szk. wyż. – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnicz 2005 r. 		 twie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572
z późn. zm.)
– 	ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju
pr. o u.s.p. 	
sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 427 z późn. zm.)
rozp. PE i Rady – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 883/2004 (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii)
(Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, s. 1, z późn. zm.)
rozp. PE i Rady – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 987/2009 (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla
Szwajcarii) (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, s. 1,
z późn. zm.).
rozp. Rady
– rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia
(EWG) 		 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systenr 1408/71 		 mów zabezpieczenia społecznego do pracowników
najemnych i ich rodzin przemieszczających się we
Wspólnocie (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. WE L 28.
z 30.01.1997, s. 1)
rozp. w sprawie 	 – 	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
odsetek 		 z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych
zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu
lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. Nr 12, poz. 104)
rozp. w sprawie 	 – 	rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia
orzekania 		 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności
do pracy (Dz. U. Nr 273, poz. 2711 z późn. zm.)
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Wykaz skrótów

rozp. w sprawie 	 – 	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
podstawy 		 z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowymiaru 		 wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161,
poz. 1106 z późn. zm.)
rozp. w sprawie 	 – 	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.
postępowania 		 w sprawie postępowania o świadczenia emerytalnoz 1983 r. 		 -rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U.
Nr 10, poz. 49 z późn. zm.)
rozp. w sprawie – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
postępowania 		 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowaz 2011 r. 		 nia o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. Nr 237,
poz. 1412)
rozp. w sprawie 	 – 	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
pracy górniczej 		 z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk
pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy
ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty
(Dz. U. z 1995 r. Nr 2, poz. 8)
rozp. w sprawie 	 – 	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r.
wcześniejszej 		 w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury
emerytury 		 pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz. U. Nr 28, poz. 149 z późn.
zm.)
rozp. w sprawie 	 – 	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego
wieku 		 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowniemerytalnego 		 ków zatrudnionych w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43
z późn. zm.)
rozp. w sprawie 	 – 	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
zawieszania 		 z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych
zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty
(Dz. U. Nr 58, poz. 290 z późn. zm.)
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rozp. wypadkowe – 	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek
w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do
pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 924)
stara ustawa 	
– 	ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach
wypadkowa 		 z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn.
zm.)
stara ustawa 	
– 	ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach
zasiłkowa 		 pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 1983 r.
Nr 30, poz. 143 z późn. zm.)
stare rozp.  	
– 	rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw
wypadkowe 		Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu
orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania
świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, w drodze
do pracy i z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych
(Dz. U. Nr 36, poz. 199)
TfUE
– traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.) (wersja
skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012,
s. 47)
ustawa/ustawa 	 – 	ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i reno e.r. FUS 		 tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.)
ustawa 	
– 	ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu
o bezrobociu 		 i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457 z późn. zm.)
z 1991 r.
ustawa 	
– 	ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeo bezrobociu 		 ciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.
z 1994 r. 		Nr 58, poz. 514 z późn. zm.)
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ustawa o e.k. 	

– 	ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507 z późn. zm.)
ustawa o e.p. 	 – 	ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentaustawa o f.a.
cyjnym (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200
z późn. zm.)
ustawa 	
– 	ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
o kombatantach 		 oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 400)
ustawa o n.ś.k. – ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich
świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97,
poz. 800 z późn. zm.)
ustawa o nie– ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zapełnosprawnych 		 wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721 z późn. zm.)
ustawa o o.f.f.e. – ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 989 z późn. zm.)
ustawa o o.f.u.s. – ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 z późn. zm.)
ustawa o p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 361 z późn. zm.)
ustawa o p.e.a. 	 – 	ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.)
ustawa o p.o.o. 	 – 	ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)
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ustawa o p.s.  	 – 	ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach saz 1990 r. 		 morządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.)
ustawa o p.s.  	 – 	ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
z 2008 r. 		 samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.
zm.)
ustawa o p.u.p. 	 – 	ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach
urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 269)
ustawa o pom.  	 – 	ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spospoł. z 1990 r. 		 łecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414
z późn. zm.)
ustawa o pom.  	 – 	ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
społ. z 2004 r. 		 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
ustawa o prok. 	 – 	ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst
jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn.
zm.)
ustawa 	
– 	ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudo prom. zatr. 		 nienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
ustawa o s.c.
z 1998 r. 		 (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
ustawa o s.c.
z 2006 r. 		 (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
ustawa o s.c.
z 2008 r. 		 (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)
ustawa o s.d.g. 	 – 	ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672
z późn. zm.)
ustawa o s.u.s. 	 – 	ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1442 z późn. zm.)
ustawa o szk.  	 – 	ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie
wyż. z 1990 r. 		 wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.)
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ustawa o ś.p.

– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach
przedemerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 170)
– ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
ustawa o ś.r.
rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456
z późn. zm.)
ustawa o u.s.d.g. 	– 	ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu
społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 1989 r.
Nr 46, poz. 250 z późn. zm.)
ustawa o u.s.r. 	 – 	ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1403 z późn. zm.)
ustawa o w.e. 	 – 	ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty
emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)
ustawa o z.e.f. – ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 667 z późn. zm.)
ustawa o z.e.g. 	 – 	ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U.
z 1995 r. Nr 30, poz. 154 z późn. zm.)
ustawa o z.e.p. 	 – 	ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40,
poz. 267 z późn. zm.)
ustawa o z.e.ż.z. – ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 666 z późn. zm.)
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ustawa o z.i.w.w. 	– 	ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn.:
Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.)
ustawa o z.n.u. – ustawa z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych
ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu
społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461)
ustawa 	
– 	ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu
o zaopatrzeniu 		 z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstawypadkowym 		 łych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 737)
ustawa 	
– 	ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzino zasiłkach r.p.w. 		 nych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (tekst jedn.:
Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
ustawa o zatr. 	 – 	ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu
(Dz. U. Nr 75, poz. 446 z późn. zm.)
ustawa 	
– 	ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu
restrukturyzacyjna górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania
z 1998 r. 		 w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U.
Nr 162, poz. 1112 z późn. zm.)
ustawa 	
– 	ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji
restrukturyzacyjna górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006
z 2003 r. 		 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 z późn. zm.)
ustawa 	
– 	ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryrewaloryzacyjna 		 zacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur
i rent oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 104, poz. 450 z późn. zm.)
ustawa 	
– 	ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
wypadkowa 		 społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167,
poz. 1322 z późn. zm.)
ustawa zasiłkowa – ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 159)
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Periodyki
Apel. – Lub.
Apel. – W-wa
Biul. SAKa
Biul. SN
Dz. U.
Dz. Urz. UE
Dz. Urz. WE
EPS
GP
GSP
GSP-PO
Mon. Prawn.
M.P.
MPP
ONSA
OSA
OSAB
OSAŁ
OSASz
OSAW
OSN
OSNAPiUS
OSNC	
OSNCAPiUS
OSNPUSiSP
OSP

– 	Apelacja. Sąd Apelacyjny w Lublinie
– 	Apelacja. Sąd Apelacyjny w Warszawie
– Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach
– 	Biuletyn Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego
– Dziennik Ustaw
– Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
– Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
– Europejski Przegląd Sądowy
– 	Gazeta Prawna
– 	Gdańskie Studia Prawnicze
– 	Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
– 	Monitor Prawniczy
–	Monitor Polski
– 	Monitor Prawa Pracy
– Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
– Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
– Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
– Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi
– Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
– Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej. Biuletyn Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna,
Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
– Orzecznictwo Sądów Polskich
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OSPiKA
OTK
OTK-A	
PiP
PiZS
POSAG
PP
PPiA
PPiPS
Prok. i Pr. 	
Prz. Sejm.
PS
PUS
PUSiG
PUSiZ
RPEiS
Rzeczp.
SP
ZZZS

– Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór
urzędowy, seria A
– Państwo i Prawo
– Praca i Zabezpieczenie Społeczne
– Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
– Prawo Pracy
– Przegląd Prawa i Administracji
– Prawo Pracy i Prawo Socjalne
– 	Prokuratura i Prawo
– Przegląd Sejmowy
– Przegląd Sądowy
– Przegląd Ubezpieczeń Społecznych
– Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych
– Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych
– Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
– Rzeczpospolita
– 	Służba Pracownicza
– 	Z zagadnień zabezpieczenia społecznego
Inne

ABW
AW
BOR
CBA
ETPCz
FEP
FP
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– 	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– 	Agencja Wywiadu
– 	Biuro Ochrony Rządu
– 	Centralne Biuro Antykorupcyjne
– Europejski Trybunał Praw Człowieka
– Fundusz Emerytur Pomostowych
– Fundusz Pracy
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funkcjonariusze – funkcjonariusze Policji, ABW, AW, UOP, CBA, SKW,
SWW, SG, SW, PSP i BOR
FUS
– Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
GUS
– 	Główny Urząd Statystyczny
IPN
– 	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
KRUS
– 	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
LEX
– 	System Informacji Prawnej LEX
MO
– 	Milicja Obywatelska
MOP
– 	Międzynarodowa Organizacja Pracy
MPiPS
– 	Minister/Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NSA
– Naczelny Sąd Administracyjny
OEK
– okresowa emerytura kapitałowa
OFE
– otwarte fundusze emerytalne
OHP
– Ochotnicze Hufce Pracy
osoby
– żołnierze i funkcjonariusze
w stosunku służby
PIP
– Państwowa Inspekcja Pracy
PIS
– Państwowa Inspekcja Sanitarna
PSP
– Państwowa Straż Pożarna
RM
– Rada Ministrów
RP
– Rzeczpospolita Polska
RPO
– Rzecznik Praw Obywatelskich
SA
– sąd apelacyjny
SC
– 	Służba Celna
SG
– 	Straż Graniczna
SKW
– 	Służba Kontrwywiadu Wojskowego
SN
– 	Sąd Najwyższy
SW
– 	Służba Więzienna
SWW
– 	Służba Wywiadu Wojskowego
ŚDTŻ
– średnie dalsze trwanie życia
TK
– 	Trybunał Konstytucyjny
TSUE
– 	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (od
2009 r.)
TSWE
– 	Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
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TUS
UE
UOP
WSA
WWPW
ZUS
żołnierze
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– 	Trybunał Ubezpieczeń Społecznych
– Unia Europejska
– Urząd Ochrony Państwa
– wojewódzki sąd administracyjny
– wskaźnik wysokości podstawy wymiaru
– 	Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– żołnierze zawodowi

Przedmowa
Oddajemy do rąk Czytelników książkę stanowiącą kompleksowe
opracowanie materii ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Zatem oprócz
komentarza do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, ocenie poddano także przepisy dwóch innych ustaw: o emeryturach pomostowych i emeryturach kapitałowych. Wraz z poszerzeniem
zakresu przedmiotowego komentarza zwiększyła się także liczba osób,
które uczestniczyły w jego powstawaniu. Do współautorów dołączył.
prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki, który opracował komentarz do ustawy
o emeryturach pomostowych.
Okres ponad czterech lat, które upłynęły od ukazania się ostatniego
wydania komentarza, spowodował, że niezbędne stało się wprowadzenie
wielu nowych wątków i dokonanie licznych zmian w dotychczasowej treści.
komentarza do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych. Wynikało to nie tylko z nowelizacji tego aktu prawnego (czasami o bardzo poważnym ciężarze gatunkowym, jak w przypadku ustawy
dotyczącej stopniowego podwyższania i zrównywania wieku emerytalnego
czy też ustawy określającej zasady wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w OFE), lecz także wpływu orzecznictwa Sądu Najwyższego
i Trybunału Konstytucyjnego na stosowanie i wykładnię norm tej ustawy
(jak np. w dziedzinie podwyższania i zrównywania wieku emerytalnego,
zawieszalności prawa do emerytury czy też ponownego ustalania prawa do
świadczeń). Jeżeli do tego dodamy jeszcze, sporządzone po raz pierwszy,
komentarze do ustawy o emeryturach pomostowych i ustawy o emeryturach
kapitałowych, to uprawnione wydaje się stwierdzenie o nowej jakości obecnego opracowania. Stąd też książka ukazuje się jako wydanie pierwsze.
21
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Jakkolwiek między poszczególnymi autorami brak zasadniczych
różnic w poglądach, to jednak niniejsze opracowanie ma charakter pracy
zbiorowej, a nie wspólnej. Każdy z autorów prezentuje więc własny punkt
widzenia na dane zagadnienia prawne niezależnie od tego, że w niektórych
sprawach stanowisko było uzgadniane w szerszym gronie.
Pełniejszy obraz stosowania przepisów komentowanych ustaw
uzyskano wykorzystując również, poza orzecznictwem sądowym
i piśmiennictwem, wytyczne Centrali ZUS.
Opole, maj 2014 r.
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Dział I. Przepisy ogólne	Art. 1

Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych;
2) zasady ustalania wysokości świadczeń;
3) zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz wysokość tych świadczeń określają odrębne
przepisy.
1. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe w historii i systemie
ubezpieczeń (zabezpieczeń) społecznych. Praktyczna realizacja idei
ubezpieczeń społecznych została zapoczątkowana w latach 80. XIX wieku w Niemczech, kiedy to – za rządów kanclerza Otto von Bismarcka
– uchwalono trzy akty prawne konstruujące socjalne ustawodawstwo
ubezpieczeniowe: ubezpieczenie na wypadek choroby (1883 r.), ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu (1884 r.) i ubezpieczenie rentowe na starość i na wypadek inwalidztwa (1889 r.). Tak zwany model
bismarkowski wyznaczył podstawowe standardy nowożytnych ubezpieczeń społecznych, tj. przymusowość, składkowy sposób finansowania
świadczeń oraz solidarność ubezpieczenia wyrażająca się odstąpieniem
od zasady równowartości składki i świadczenia w rachunku indywidualnym na rzecz przyjęcia składki przeciętnej i rozłożenia ciężaru ryzyka na
szeroką wspólnotę, w ramach której dokonuje się wyrównania dochodów
w kierunku osób mających mniejszą zdolność do ponoszenia kosztu ubezpieczenia, a bardziej narażonych na zajście ryzyka ubezpieczeniowego.
W tym właśnie przejawia się socjalny aspekt ubezpieczenia społecznego.
Wzór niemiecki upowszechnił się w Europie kontynentalnej, zaś w Anglii
i państwach skandynawskich istniały systemy zaopatrzeniowe finansowane ze środków publicznych.
Rozwój instytucji zabezpieczających ludzi przed ryzykami socjalnymi nastąpił po II wojnie światowej w związku z rozpowszechnieniem
się idei powszechnego zabezpieczenia społecznego, która znalazła swój
––––––––––– Kamil Antonów –––––––––––

35

Art. 1

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

wyraz zarówno w aktach prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych,
tj. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej w dniu 10 grudnia
1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i Międzynarodowym Pakcie
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 16 grudnia
1966 r. (ratyfikowanym przez Polskę w 1977 r., Dz. U. z 1977 r. Nr 38,
poz. 169), jak i w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy,
zwłaszcza nr 102 z 1952 r. o minimalnych normach zabezpieczenia
społecznego (ratyfikowanej przez Polskę w 2003 r., Dz. U. z 2005 r.
Nr 93, poz. 775) i nr 128 z 1967 r. o świadczeniach w razie inwalidztwa,
na wypadek starości oraz śmierci. Prawo do zabezpieczenia społecznego zostało także wyartykułowane w prawodawstwie Rady Europy,
tj. w Europejskiej Karcie Społecznej sporządzonej w Turynie dnia
18 października 1961 r, (ratyfikowanej przez Polskę w 1997 r., Dz. U.
z 1999 r. Nr 8, poz. 67, zrewidowanej w 1996 r.,), Europejskim Kodeksie
Zabezpieczenia Społecznego z dnia 16 kwietnia 1964 r. (zrewidowanym
w 1990 r.) i Europejskiej Konwencji o Zabezpieczeniu Społecznym z dnia
14 grudnia 1972 r. Niemały wpływ na ewolucję ubezpieczeń społecznych
wywarł również tzw. Plan Beveridge’a z 1941 r., którego celem było
stworzenie mechanizmów przeciwdziałających powstawaniu zjawiska
niedostatku ogółu ludności. Ograniczanie źródeł niedostatku, wynikających m.in. ze ziszczania się zdarzeń losowych, upatrywano przede
wszystkim w konstruowaniu systemu świadczeń gwarantowanych przez
państwo, do czego najlepiej nadawały się systemy zaopatrzeniowe oparte
na środkach budżetowych (szerzej zob. W. Szubert, Ubezpieczenie..., s. 9
i n.; T. Zieliński, Ubezpieczenia..., s. 33 i n.).
Kwestia zabezpieczenia społecznego jest również obecna w prawie
UE (a wcześniej Wspólnot Europejskich), choć – zgodnie z zasadą subsydiarności – sprawy z tego zakresu (w tym kwestie emerytalno-rentowe) pozostają w kompetencji ustawodawczej państw członkowskich, zaś
w prawie europejskim są uwzględniane (zob. komentarz do art. 8) w celu
koordynacji krajowych porządków prawnych (zob. J. Jończyk, Prawo...,
s. 35–36). Trudności z wypracowaniem wspólnego modelu zabezpieczenia
społecznego wynikają z innych tradycji prawnych (systemy wywodzące
się z tzw. modeli Bismarcka lub Beveridge’a) oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych członków UE (zob. A.M. Świątkowski, Traktatowe...,
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