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Minimalna emerytura 

Jest to świadczenie wypłacane cyklicznie i w wysokości uzależnionej od wielu czynników. Na 

wysokość minimalnej emerytury wpływ mają: 

1. Kwota wpłaconych składek w czasie aktywności zawodowej. 

2. Średnia długość dalszego życia dla osób będących w wieku emerytalnym: 

a) inna dla kobiet  

b) inna dla mężczyzn. 

3. Kwota zgromadzonego kapitału początkowego. 

4. Kwota środków zapisanych na koncie ZUS. 

5. Waloryzacja składek i kapitału początkowego. 

 

Jest oczywiste, że wysokość świadczeń wypłacanych emerytom ma istotne dla nich 

znaczenie, albowiem stanowi ono niejednokrotnie jedyne źródło utrzymania. Nadto wielu z 

nich z powodu schorzeń i wieku nie mogą dodatkowo popracować w celu podniesienia kwot 

będących w dyspozycji emeryta w danym miesiącu.  

Należy zauważyć, że na przestrzeni minionych lat kwota najniższej emerytury ulegała 

zmianie. Na ten fakt wpływ miały i nadal mają zmiana wartości pieniądza, sytuacja na 

świecie, wzrost produktu krajowego brutto, wpływ pieniędzy - składek aktywnych zawodowo 

ubezpieczonych do ZUS-u.  I co ważne jaka jest aktualna stopa zastąpienia.  Na niektóre z 

nich niestety emeryt nie ma już wpływu.  

Państwo stosuje różnego rodzaju zabiegi, które prowadzą do wzrostu minimalnej 

emerytury. Np. coroczna waloryzacja świadczenia. Ostatni wzrost emerytury z tego tytułu 

nastąpił w dacie 1 marca 2022r.  

Przyczyny waloryzacji emerytury leżą u podstaw wskaźnika inflacji. W dalszej kolejności 

sytuacja gospodarcza i jak wyżej wskazano dotyczy rynku krajowego jak i zagranicy. Wzrost 

cen towarów oraz usług stanowi przyczynę zmiany wartości naszego pieniądza, zatem 

odpowiedzią jest najczęściej zwiększenie wypłacanych świadczeń. 

Należy wspomnieć, że na wysokość już pobieranego świadczenia emerytalnego 

świadczeniobiorca może wpłynąć, poprzez złożenie w ZUS-ie wniosku o ponowne 

przeliczenie emerytury.  Podnieść trzeba, że taki wniosek ZUS uwzględni w przypadku 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego wyższy staż zawodowy niż ten wskazany w 
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dotychczasowej dokumentacji. Ponownemu przeliczeniu emerytura będzie podlegać, jeżeli 

wykazana zostanie pomyłka w kalkulacji na skutek popełnionych błędów organu.  

Na wzrost emerytury wpływ będzie mogło mieć spadkobranie. Pieniądze małżonka z tego 

tytułu przelane z Funduszu Emerytalnego na konto przyszłego emeryta dopełnią łączną kwotę 

jego miesięcznego świadczenia.  
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