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INFORMACJA PRASOWA

Można więcej dorobić do wcześniejszej emerytury 

Dobre wiadomości dla osób, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, a nie 
osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Od grudnia będą mogły dorobić więcej do 
budżetu domowego. Niższy, bezpieczny próg limitu zwiększa się o ponad 227 zł brutto. 

Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące. Są one istotne dla osób, które pobierają 
renty czy wcześniejsze emerytury, a jednocześnie pracują. Przekroczenie limitów dorabiania może 
skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia. Nowe kwoty przychodu będą 
obowiązywać od 1 grudnia. - Od 1 grudnia br. do końca lutego 2023 r. górną granicą bezpiecznego 
dorabiania dla wcześniejszych emerytów czy osób pobierających rentę jest kwota 4 536,50 zł brutto.
Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanego przez ZUS 
świadczenia. Natomiast zawieszenie wypłacanej wcześniejszej emerytury lub renty nastąpi w 
sytuacji, gdy świadczeniobiorca przekroczy miesięczny przychód 8 424,90 zł brutto, czyli 130 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia  – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego. 
Najniższa granica dorabiania w porównaniu do poprzedniego okresu (wrzesień-listopad) wzrosła o 
227,10 zł, a próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia zwiększył się o 421,70 zł.
Jeśli zarobki, które emeryt lub rencista uzyskuje z dodatkowego przychodu będą wahać się  w 
granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli powyżej 4536,50 zł a do 
8424,90 zł) wówczas świadczenie z ZUS będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie 
więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. 
Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2022 r. do 
końca lutego 2023 r. wynoszą: 
• 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
• 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
• 588,19 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

- Na limity osiąganych zarobków przy równoczesnym pobieraniu  świadczeń nie muszą zważać 
osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego czyli kobiety 
po 60. roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat - wyjaśnia rzeczniczka.

Wyjątek stanowią emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia 
minimalnego (od marca 1338,44 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy 
wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie 
wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Są to o osoby, które pobierają renty dla 
inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze 
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służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych 
do tych świadczeń.

Do śledzenia kwot granicznych nie są również zobowiązani  renciści   pobierający rentę rodzinną,
która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej  emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku
emerytalnego. Te osoby  również mogą zarobkować bez ograniczeń.  
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