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EMERYTURY I RENTY w 2017r. 

  obniżenie wieku emerytalnego - do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn  
od 01.01.2017r., nowe świadczenia przedemerytalne od 01.01.2017r., 

podwyżka najniższych świadczeń do 1000zł 
 
 
 
 
 
 

TERMIN: 

12 maj 2017 r. 
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJEWÓDZKI 
DOM KULTURY 
ul. Stefana Okrzei 7 
CENA: 410 PLN 
PROMOCJA!!! 
310 PLN + 23% VAT 
DO 05.05.2017 
Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
e-mail: 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  –  pracownik Centrali ZUS. Wybitny ekspert                   
i specjalista z zakresu rent i emerytur. Wieloletni wykładowca 
i trener na licznych kursach i szkoleniach. Autor licznych 
raportów i ekspertyz w zakresie rent           
i emerytur. 
 

PROGRAMSZKOLENIA:  
1. Omówienie zmian przywracających dawny wiek emerytalny: 60 lat 

dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, określenie wymaganego stażu pracy 
dla emerytury minimalnej itp. - od 1.10.2017 r. 

2. Nowa grupa osób posiadająca uprawnienia do świadczenia 
przedemerytalnego od 1.01.2017 r. 

3. Projektowane zmiany dotyczące zarobkowania emerytów, zachęty 

do kontynuowania pracy po wieku emerytalnym. 
4. Korzystne zmiany w wysokościach świadczeń najniższych (1000 zł) 

plus waloryzacja w 2017 r.  
5. Emerytura częściowa – tylko do 30.09.2017 r., sposób wyliczenia 

jej wysokości. 
6. Obowiązujące nowe przepisy wynikające z ustawy emerytalnej  

z 5.03.2015 r., dotyczące m.in. : 

 korzystniejszego obliczania kapitału początkowego w zakresie 

okresów studiów wyższych, opieki nad dzieckiem, 

 przeliczania, „starych”  emerytur (art.110 a), 

 stosowania innych -korzystnych tablic średniego dalszego 

trwania życia, 

7. Kiedy najkorzystniej zgłaszać wniosek o emeryturę, kiedy o rentę. 

8. Wpływ średniego dalszego trwania życia na wysokość nowej 

emerytury. 
9. Obowiązującą do 30.09.2017 r. ustawa o podwyższeniu  wieku 

emerytalnego do 67 lat – okresy przejściowe dla kobiet i  mężczyzn. 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

05.05.2017 
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10. Emerytury dla nauczycieli z art. 88 Karty Nauczyciela – nowa data 
graniczna: 31.08.2018 r. 

11. Zmiany w stosowaniu art.184 ustawy emerytalnej dotyczącego 

wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych  warunkach 

(zaliczanie służby wojskowej do okresów pracy w szczególnych 

warunkach, pomniejszanie emerytury powszechnej o kwoty 

pobranych emerytur).   

12. Prawo uzyskania emerytury pomostowej (nowa wykładnia 

dotycząca niektórych zawodów).  

13. Jakie znaczenie dla wysokości emerytur, przyznawanych według 

nowych zasad, ma wiek osoby, w którym odchodzi ona na  

emeryturę - czy opłaca się dłużej pracować, czy warto zgłaszać 

wniosek bez rozwiązania umowy o pracę.  
14. Zasady obliczania emerytur w 2017 r.: czy według starych 

zasad, kiedy obliczanie emerytur w sposób mieszany oraz kiedy 

według nowych zasad, dla kogo wystawiamy druk ZUS Rp- 7  

15. Warunki przeliczenia emerytury według nowej kwoty bazowej, jak 

często można przeliczać emeryturę według nowej kwoty bazowej.  

16. Zasady przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy. 

17. Zasady przyznawania rent rodzinnych.  

18. Wniosek o emeryturę i inne świadczenia – zasady postępowania  

w sprawie świadczeń: 

  jakie formularze, 

 zasady kompletowania i sporządzania wniosku o emeryturę,  

 wymogi formalne wniosku o emeryturę,  

 środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe oraz 

okresy nieskładkowe. 

19. Obowiązki pracodawcy : 

 związane  z ubieganiem się o emeryturę przez obecnych  

i przyszłych  emerytów, 

 związane z zatrudnianiem emerytów i rencistów. 
 

20. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

 

 

 
Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


