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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie rozliczenia rocznego i miesi´cznego wyp∏aconych kwot emerytur i rent inwalidzkich
oraz sposobu ich zmniejszania

Na podstawie art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67,
Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 65) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe zasady dokonywania rozliczenia rocznego lub rozliczenia miesi´cznego kwot emerytur
lub rent inwalidzkich wyp∏aconych osobie uprawnionej do emerytury lub renty inwalidzkiej w poprzednim roku kalendarzowym;
2) sposób zmniejszania emerytur i rent inwalidzkich
w trakcie roku kalendarzowego
— w przypadku osiàgania przychodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin, zwanej dalej „ustawà”.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) Êwiadczenie — emerytur´ lub rent´ inwalidzkà;
2) ni˝sza kwota graniczna — kwot´ przychodu stanowiàcà 70 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia obowiàzujàcego w poprzednim roku kalendarzowym;
3) wy˝sza kwota graniczna — kwot´ przychodu stanowiàcà 130 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia obowiàzujàcego w poprzednim roku kalendarzowym;
4) kwota maksymalnego zmniejszenia Êwiadczenia
— kwot´ okreÊlonà w art. 104 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz
ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên.
zm.1));
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 99,
poz.1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz.1530, Nr 191, poz.1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355.

5) potràcenia i egzekucje — potràcenia i egzekucje,
o których mowa w art. 50 i 51 ustawy.
§ 3. Przychody osiàgni´te z dwóch lub wi´cej tytu∏ów sumuje si´.
§ 4. 1. Je˝eli przychód osiàgni´ty przez emeryta
lub rencist´ w poprzednim roku kalendarzowym nie
przekroczy∏ ni˝szej kwoty granicznej, organ emerytalny:
1) ustala kwot´ nale˝nego Êwiadczenia, którà stanowi suma kwot emerytury lub renty za rok poprzedni przed dokonaniem ze Êwiadczenia zmniejszeƒ
oraz potràceƒ i egzekucji;
2) ustala podlegajàcà wyp∏acie emerytowi lub renciÊcie kwot´ ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aconà
kwotà Êwiadczenia przed dokonaniem potràceƒ
i egzekucji, je˝eli obliczona kwota nale˝nego
Êwiadczenia jest wi´ksza od sumy kwot emerytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni.
2. Je˝eli przychód osiàgni´ty przez emeryta lub
rencist´ w poprzednim roku kalendarzowym przekroczy∏ ni˝szà kwot´ granicznà, a nie przekroczy∏ wy˝szej
kwoty granicznej, organ emerytalny:
1) ustala kwot´ nale˝nego Êwiadczenia, którà stanowi suma kwot emerytury lub renty za rok poprzedni przed dokonaniem ze Êwiadczenia zmniejszeƒ
oraz potràceƒ i egzekucji, pomniejszona o kwot´
przekroczenia ni˝szej kwoty granicznej nie wi´kszà
ni˝ ∏àczna kwota maksymalnego zmniejszenia
Êwiadczenia;
2) ustala podlegajàcà wyp∏acie emerytowi lub renciÊcie kwot´ ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aconà
kwotà Êwiadczenia przed dokonaniem potràceƒ
i egzekucji, je˝eli obliczona kwota Êwiadczenia nale˝nego jest wi´ksza od sumy kwot emerytury lub
renty wyp∏aconych za rok poprzedni;
3) ustala kwot´ nienale˝nie pobranego Êwiadczenia
jako ró˝nic´ mi´dzy wyp∏aconà kwotà Êwiadczenia przed dokonaniem potràceƒ i egzekucji a nale˝nà kwotà Êwiadczenia, je˝eli obliczona kwota
nale˝nego Êwiadczenia jest mniejsza od sumy
kwot emerytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni.
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3. Je˝eli przychód osiàgni´ty przez emeryta lub
rencist´ w poprzednim roku kalendarzowym przekroczy∏ wy˝szà kwot´ granicznà, organ emerytalny:
1) ustala kwot´ nale˝nego Êwiadczenia, którà stanowi suma kwot emerytury lub renty za rok poprzedni przed dokonaniem ze Êwiadczenia zmniejszeƒ
oraz potràceƒ i egzekucji, pomniejszona o 25 %
wysokoÊci Êwiadczenia;
2) ustala podlegajàcà wyp∏acie emerytowi lub renciÊcie kwot´ ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aconà
kwotà Êwiadczenia przed dokonaniem potràceƒ
i egzekucji, je˝eli obliczona kwota Êwiadczenia nale˝nego jest wi´ksza od sumy kwot emerytury lub
renty wyp∏aconych za rok poprzedni;
3) ustala kwot´ nienale˝nie pobranego Êwiadczenia
jako ró˝nic´ mi´dzy wyp∏aconà kwotà Êwiadczenia
przed dokonaniem potràceƒ i egzekucji a nale˝nà
kwotà Êwiadczenia, je˝eli obliczona kwota nale˝nego Êwiadczenia jest mniejsza od sumy kwot
emerytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni.
§ 5. 1. Organ emerytalny na wniosek emeryta lub
rencisty o dokonanie rozliczenia miesi´cznego wyp∏aconych w poprzednim roku kalendarzowym Êwiadczeƒ w zwiàzku z osiàganym w tym okresie przychodem:
1) porównuje miesi´czne kwoty osiàganego przychodu z miesi´cznymi kwotami stanowiàcymi 70 %
lub 130 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia obowiàzujàcymi w miesiàcu, w którym
emeryt lub rencista osiàgnà∏ przychód, oraz oblicza kwoty nale˝nego Êwiadczenia oddzielnie dla
ka˝dego miesiàca — przepisy § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2
pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 stosuje si´ odpowiednio;
2) ustala emerytowi lub renciÊcie podlegajàcà wyp∏acie kwot´ ró˝nicy mi´dzy nale˝nà a wyp∏aconà
kwotà Êwiadczenia przed dokonaniem potràceƒ
i egzekucji, je˝eli obliczona suma kwot Êwiadczenia nale˝nego jest wi´ksza od sumy kwot emerytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni;
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§ 6. Okres, z którego ustala si´ kwot´ przychodu
osiàgni´tego przez emeryta lub rencist´ oraz kwoty
graniczne, odpowiada w roku kalendarzowym okresowi, w którym przys∏ugiwa∏o prawo do Êwiadczenia.
§ 7. Je˝eli z zawiadomienia, o którym mowa
w art. 41a ust. 1 ustawy, zwanego dalej „zawiadomieniem”, wynika, ˝e zamiarem emeryta lub rencisty jest
osiàganie przychodu w kwocie nieprzekraczajàcej
70 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia,
o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy, organ emerytalny wyp∏aca Êwiadczenie w pe∏nej wysokoÊci.
§ 8. Je˝eli z zawiadomienia wynika, ˝e zamiarem
emeryta lub rencisty jest osiàganie przychodu w kwocie przekraczajàcej 70 % przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy, ale nieprzekraczajàcego 130 % tego wynagrodzenia, organ emerytalny zmniejsza wysokoÊç Êwiadczenia o kwot´ tego przekroczenia, jednak˝e nie wi´cej
ni˝:
1) o 24 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 104
ust. 8 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — w przypadku emerytury
i renty inwalidzkiej I grupy;
2) o 18 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 104
ust. 8 pkt 2 i ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — w przypadku renty inwalidzkiej II i III grupy.
§ 9. Je˝eli z zawiadomienia wynika, ˝e zamiarem
emeryta lub rencisty jest osiàganie przychodu w kwocie przekraczajàcej 130 % przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy, organ emerytalny zmniejsza wysokoÊç Êwiadczenia o 25 % kwoty Êwiadczenia.
§ 10. 1. Zmniejszenia Êwiadczenia, o którym mowa
w § 8 i 9, dokonuje si´ od miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym zosta∏a wydana decyzja organu
emerytalnego o zmniejszeniu Êwiadczenia.

3) ustala kwot´ nienale˝nie pobranego Êwiadczenia
jako ró˝nic´ mi´dzy wyp∏aconà kwotà Êwiadczenia
przed dokonaniem potràceƒ i egzekucji a nale˝nà
kwotà Êwiadczenia, je˝eli obliczona suma kwot nale˝nego Êwiadczenia jest mniejsza od sumy kwot
emerytury lub renty wyp∏aconych za rok poprzedni.

2. Zmniejszenie Êwiadczenia, o którym mowa
w ust.1, trwa do miesiàca, w którym emeryt lub rencista zawiadomi∏ organ emerytalny o zmianie wysokoÊci osiàganego przychodu.

2. W razie z∏o˝enia przez emeryta lub rencist´
wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ emerytalny
dodatkowo:

Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas

1) porównuje kwoty wynikajàce z rozliczenia, o którym mowa w § 4, oraz rozliczenia, o którym mowa
w ust. 1;
2) dokonuje wyboru korzystniejszego rozliczenia.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

———————

2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23 grudnia 1994 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad post´powania i w∏aÊciwoÊci organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego
funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej oraz uprawnionych
cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 138, poz. 740 oraz z 1999 r.
Nr 75, poz. 848).

