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Wstęp

Droga koleżanko, drogi kolego!
Już od dłuższego czasu polityka stawia sobie za cel zwiększe-
nie udziału osób starszych wśród zatrudnionych. Niestety,
nadal obserwujemy sytuację, w której zaledwie co piąty pra-
cownik jest zatrudniony do 65 roku życia, a wskaź nik bezro-
bocia pozostaje nadal najwyższy w grupie wiekowej osób
między 55 a 65 rokiem życia. Wskutek zmiany ogólnych
warunków ustawowych przejście na emeryturę po przebytych
dłuższych okresach bezrobocia dla wielu zainte re sowanych
wiąże się z dotkliwymi stratami finansowymi. Wzmoży się 
to jeszcze z chwilą wprowadzenia w życie planowanego
wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. W panują-
cych warunkach pracy wielu zatrudnionych nie jest w stanie
wykonywać pracy zawodowej nawet do 65 roku życia. Ze
względu na potrącenia emerytura po 67 roku życia oznacza
dla nich cięcia finansowe. Dlatego też związek zawodowy 
IG Metall domaga się wycofania wydłużenia wieku emerytal-
nego do 67 roku życia.
Dla zatrudnionych w starszym wieku, znajdujących się przed
przejściem na emeryturę, istnieje kilka szczególnych uregu-
lowań i programów, z których mogą oni skorzystać. Jedno-
cześnie jednak należy uważać na tkwiące w nich pułapki. Tym
samym obecnie solidna informacja staje się dla zaintereso-
wanych ważniejsza niż miało to miejsce dotychczas. Niniej-
sza broszura zawiera informacje i porady dla zatrudnionych
w starszym wieku. Informuje ona o roszczeniach dotyczących
świadczeń, zawiera wskazówki w odniesieniu do niektórych
środków, które w konkretny sposób mają osobom starszym
ułatwić dostęp do rynku pracy, oraz stanowi pomoc w podej-
mowaniu decyzji.
Ważne jest jednak, aby w razie wątpliwości zasięgnąć
porady! W ten sposób można wyjaśnić indywidualną sytua-
cję. Członkowie związku mają możliwość skorzystania z
doradztwa prawnego organizowanego przez lokalne biura 
IG Metall.
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Gwarancja wysokości wynagrodzenia lub
 nadwyżka płacy dla pracownika – nadwyżka
składek na ubezpieczenie emerytalne
Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku osób pobierają-
cych zasiłek ALG I, które przekroczyły 50 rok życia i którym
przysługuje prawo do pobierania zasiłku ALG I przez okres
przynajmniej 120 dni. Jeśli osoby te po okresie bezrobocia
podejmą pracę, w ramach której ich wynagrodzenie netto
będzie wynosiło przynajmniej 50 euro mniej, niż w przypadku
poprzedniego zatrudnienia, na podstawie którego wyliczona
została wysokość zasiłku Arbeitslosengeld I, mogą one otrzy-
mać od urzędu pracy wyrównanie różnicy w wynagrodzeniu
netto w wysokości 50% w pierwszym roku zatrudnienia oraz
30% w roku następnym. W celu wyrównania odpowiednich
strat w wysokości przyszłej emerytury urząd pracy wpłaca
składki na ubezpieczenia emerytalne na podstawie 90%
poprzedniego wyższego wynagrodzenia. Gwarancja wysoko-
ści wynagrodzenia udzielana jest na okres dwóch lat.
Gwarancja wysokości wynagrodzenia udzielana jest wyłącznie
na wniosek, a ten musi zostać złożony przed podjęciem
zatrudnienia. Okres świadczenia zależy od danego okresu
pobierania zasiłku Arbeitslosengeld I. Od 01.01.2012 roku
gwarancja wysokości wynagrodzenia przyznawana będzie
tylko wtedy, jeśli prawo do jej roszczenia istniało wcześniej.

Warto zatroszczyć się o dobrą poradę! Ponieważ rodzaj
roszczeń zależy od indywidualnej sytuacji osoby zaintere-
sowanej, zanim udamy się do urzędu pracy rozsądne jest
skorzystanie z fachowej porady w biurze IG Metall lub 
w jednym z biur doradztwa dla osób bezrobotnych!

Czasami pojawia się pytanie: wcześniejsza
emerytura czy zasiłek Arbeitslosengeld I?
Obowiązek ciągłej gotowości na wypadek pośrednictwa
pracy połączony z obowiązkiem obecności w miejscu
zamieszkania powodują, że dla niektórych zainteresowa-
nych godnym uwagi wydaje się wniosek o wcześniejszą eme-
ryturę, aby uzyskać większą swobodę poruszania się i ogra-
niczyć biurokrację. Jednak tutaj ważna jest dokładna analiza!
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Jakie świadczenia przysługują starszym 
pracownikom na wypadek bezrobocia?

Dłuższy okres pobierania zasiłku Arbeitslosen-
geld I dla starszych pracowników i długoletnich
ubezpieczonych.
Rezultatem moblilizacji ze strony związków zawodowych, 
skierowanej przeciwko cięciom w sferze socjalnej, jest kolejne
przedłużenie okresu pobierania zasiłku Arbeitslosengeld I
przez starszych pracowników i długoletnich ubezpieczonych
wbrew pierwotnym zamiarom.

Wiek Okres trwania ubezpieczenia Okres trwania 
obowiązkowego roszczenia ALG I

> 50 lat 30 miesięcy 15 miesięcy
> 55 lat 36 miesięcy 18 miesięcy
> 58 lat 48 miesięcy 24 miesięcy

Jakie aktywne środki zapomogowe
 przewidziane są dla bezrobotnych w 
starszym wieku?

Dofinansowanie integracyjne dla pracodawców
Pracodawca chcący zatrudnić bezrobotnych, którzy posiadają
prawo do zasiłku Arbeitslosengeld I (ALG I) lub Arbeitslosen-
geld II (ALG II) i przekroczyli 50 rok życia, może otrzymać od
urzędu pracy dofinansowanie w wysokości nawet do 50% ofe-
rowanego wynagrodzenia brutto przez okres do 36 miesięcy.
Dofinansowanie integracyjne odbywa się poprzez udzielenie
bonu intergracyjnego lub także bez niego. Wymogiem jest przy
tym, aby to pracodawca każdorazowo składał wniosek o dofi-
nansowanie integracyjne jeszcze przed podpisaniem umowy 
o pracę. Może to być dla pracodawcy dodatkową zachętą do
zatrudnienia osoby bezrobotnej w starszym wieku. Fakt możli-
wości wsparcia procesu podjęcia pracy poprzez dofinansowa-
nie integracyjne powinien zostać uwzględniony przy podpisy-
waniu porozumienia o dofinansowanie integracyjne z urzędem
pracy. Termin przyznawania dotacji upływa z końcem roku
2011. Zalecamy skorzystanie z indywidualnej porady. 
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Ułatwione kryteria uzyskania zasiłku 
Arbeitslosengeld I
Chodzi tutaj o wygasające już uregulowanie, dotyczące
wyłącznie bezrobotnych w starszym wieku, którzy przed
1.1.2008 roku ukończyli 58 rok życia i przed 31.12.2007 roku
podpisali oświadczenie w myśl § 428 SGB III. Otrzymują oni
zasiłek dla bezrobotnych „na ułatwionych warunkach“ tzn.
urząd pracy nie pośredniczy w poszukiwaniu pracy. Urząd
pracy wzywa jednak do możliwie najwcześniejszego złożenia
wniosku o przejście na emeryturę bez potrąceń. Jeżeli moż-
liwe byłoby wyłącznie uzyskanie emerytury z potrąceniami,
wówczas urząd pracy musi dalej wypłacać zasiłek.

Zgodnie z uchwa loną w roku 2007 ustawą o dostosowaniu
ubezpieczeń emerytalnych i wieku emerytalnego (Renten -
versicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz) zmianie
 ulegają stopniowo granice wiekowe w uposażeniu emerytal-
nym. Za każdy miesiąc wcześniejszej emerytury wliczane jest
potrącenie w wysokości 0,3%. Niezależnie od tego zasiłek
ALG I wypłacany jest w zależności od indywidualnego okresu
trwania roszczenia do 65 roku życia. Stąd też w przypadku
osoby 63-letniej, której zasiłek ALG I przysługuje przez okres
do 24 miesięcy, decyzja może wypaść na korzyść często
wyższego zasiłku ALG I, ponieważ w czasie trwania okresu
świadczenia uzyskiwane są jeszcze punkty rozliczeniowe na
poczet emerytury. Różnorodne warianty z uwzględnieniem
grup wiekowych przedstawione są w poniższej tabeli:

Kiedy przysługuje mi emerytura bez potrąceń? Kryteria bezwarunkowe!
Inwalidzi

60, stopniowe podwyższenie z 60
do 62 od rocznika 1952

63, stopniowe podwyższenie z 63
do 65 od rocznika 1952

35 lat

Okresy składkowe i okresy zali-
czeniowe; okresy wyrównania
roszczeń emerytalnych lub tzw.
Rentensplitting (podział roszczeń
emerytalnych) oraz z okresu
zatrudnienia w ramach tzw. „400-
Euro-Jobs“, okresy podlegające
zaliczeniu i uwzględnieniu

Inwalidztwo (poświadczone przez
Versorgungsamt), w przypadku
ubezpieczonych do rocznika 1950
wystarczy także niezdolność do
wykonywania zawodu lub niezdol-
ność do pracy zarobkowej; 
ochrona praw nabytych:
• data urodzenia przed 1.1.1955,
ustalenie zatrudnienia w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy w
wieku przedemerytalnym miało
miejsce przed 1.1.2007 i inwa-
lidztwo w dniu 1.1.2007 lub 

• data urodzenia przed 1.1.1964,
inwalidztwo w dniu 1.1.2007,
miało miejsce pobieranie zasiłku
adaptacyjnego dla zwolnionych z
pracy pracowników górnictwa, 

• dolna granica wieku to 60 lat, a
zasadnicza granica wieku to 63
lata

Kryteria

Dolna granica
wieku 

Zasadnicza
granica wieku

Okres 
oczekiwania

Rodzaj wyma-
ganego okresu
ubezpieczenia

Uregulowania
szczególne

Zasadnicza granica
wieku

65, stopniowe podwyższe-
nie z 65 do 67 od rocznika
1947

65, stopniowe podwyższe-
nie z 65 do 67 od rocznika
1947

5 lat

Okresy składkowe i okresy
zaliczeniowe; okresy
wyrównania roszczeń
emerytalnych lub tzw.
Rentensplitting (podział
roszczeń emerytalnych)
oraz z okresu zatrudnienia
w ramach tzw. „400-Euro-
Jobs“

Ochrona praw nabytych:
• data urodzenia przed
1.1.1955, ustalenie
zatrudnienia w niepeł-
nym wymiarze czasu
pracy w wieku przede-
merytalnym miało
miejsce przed 1.1.2007
(obowiązuje także dla
górników, którzy uro-
dzili się przed 1.1.1964 i
otrzymywali zasiłki przy-
stosowawcze dla zwol-
nionych z pracy pracow-
ników górnictwa)

• granica wieku to nadal
65 lat

Źródło: Deutsche Rentenversicherung Bund 2010:
„Die richtige Altersrente für Sie“ Nr. 200 5. Auflage 5/2010 (str. 24-26)

Długoletni 
ubezpieczeni

63

65, stopniowe podwyższenie
z 65 do 67 od rocznika 1949

35 lat

Okresy składkowe i okresy
zaliczeniowe; okresy wyrów-
nania roszczeń emerytalnych
lub tzw. Rentensplitting
(podział roszczeń emerytal-
nych) oraz z okresu zatrudnie-
nia w ramach tzw. „400-Euro-
Jobs“, okresy podlegające
zaliczeniu i uwzględnieniu

Ochrona praw nabytych:
• data urodzenia przed
1.1.1955, ustalenie zatrud-
nienia w niepełnym wymia-
rze czasu pracy w wieku
przedemerytalnym miało
miejsce przed 1.1.2007
(odnośnie górników patrz:
emerytura zasadnicza)

• zasadnicza granica wieku to
nadal 65 lat

Dolna granica wieku: 
• dla ubezpieczonych urodzo-
nych między styczniem
1948 i październikiem 1949
między 62 lata i 11 mieisęcy
i 62 lata i 1 miesiąc;

• dla ubezpieczonych urodzo-
nych po październiku 1949 i
przed 1955 są to 62 lata

Ubezpieczeni przez
szczególnie długi okres

65

65

45 lat

Obowiązkowe okresy skład-
kowe w ramach zatrudnie-
nia/działalności objętego/
objętej obowiązkiem ubezpie-
czenia (bez okresów pobiera-
nia zasiłku Arbeitslosengeld,
ALG II lub Arbeitslosenhilfe),
okresy podlegające uwzględ-
nieniu oraz okresy zalicze-
niowe, okresy zatrudnienia w
ramach tzw. „400-Euro-Jobs“

Uregulowanie wchodzi w
życie w 2012 roku

Kobiety*

60

65

15 lat

Okresy składkowe i okresy zali-
czeniowe; okresy wyrównania
roszczeń emerytalnych lub tzw.
Rentensplitting (podział rosz-
czeń emerytalnych) oraz z
okresu zatrudnienia w ramach
tzw. „400-Euro-Jobs“

Po ukończeniu 40-go roku życia
konieczne jest ponad 10 lat
obowiązkowych okresów skład-
kowych

*Ten rodzaj emerytury nie ma
zastosowania w przypadku
ubezpieczonych urodzonych
po 1 stycznia 1952

Po zatrudnieniu w niepełnym
wymiarze czasu pracy ** lub po
okresie bezrobocia
Stopniowe podwyższenie 
z 60 do 63

65

15 lat

Okresy składkowe i okresy zali-
czeniowe; okresy wyrównania
roszczeń emerytalnych lub tzw.
Rentensplitting (podział rosz-
czeń emerytalnych) oraz z
okresu zatrudnienia w ramach
tzw. „400-Euro-Jobs“

• jeden rok okresu bezrobocia
po 58 latach i sześciu mie-
siącach lub przynajmniej dwa
lata zatrudnienia w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy w
wieku przedemerytalnym

• w okresie ostatnich dziesię-
ciu lat przed początkiem
emerytury min. osiem lat pła-
cenia składek obowiązko-
wych

• w przypadku zastosowania
ochrony praw nabytych

i dolnej granicy wieku 60 lat

** nie ma zastosowania w przy-
padku ubezpieczonych urodzo-
nych po 1 stycznia 1952
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Dobra porada opłaca się – ochrona prawna 
z ramienia IG Metall pomaga w dochodzeniu
roszczeń!
Uregulowania prawne dotyczące osób bezrobotnych są
skomplikowane, a ponadto podlegają ciągłym zmianom
prawnym. Pozwy i procesy sądowe są długotrwałe i mogą
stać się kosztowne. W myśl statutu członkowie związku
zawodowego IG Metall otrzymują obok fachowego doradz-
twa także ochronę prawną.

Przejście na emeryturę
Kiedy tylko decyzja emerytalna pojawi się w domu, należy 
ją sprawdzić. Czy uwzględnione zostały wszystkie lata skład-
kowe? Czy wysokość świadczenia obliczona jest prawid-
łowo? Czy kwota świadczenia wystarcza na utrzymanie? Czy
istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatkową „emery-
turę podstawową“ w myśl SGB XII?
Emerytki i emeryci płacą 0,5% dochodu z emerytury na
poczet zgodnej ze statutem składki członkowskiej w 
IG Metall. Jest to inwestycja w dobrą usługę. Należy do niej
doradztwo także w sprawach ubezpieczenia społecznego. 
W wielu jednostkach administracyjnych istnieją aktywne
grupy robocze dla seniorów. Zainteresowani znajdą tutaj
możliwość aktywnej współpracy, dyskusji i uczestnictwa 
w życiu związku.

Dalsze wskazówki:
Związek IG Metall angażuje się w budowę nowego systemu
solidarnego i pewnego zabezpieczenia emerytalnego. 
W memorandum pt. „Na rzecz nowego systemu międzypo-
koleniowego. Memorandum IG Metall na rzecz solidarnego
zabezpieczenia emerytalnego“ związek IG Metall przedsta-
wił swoje propozycje stworzenia pewnego i solidarnego
zabezpieczenia emerytalnego. Memorandum można nabyć
w lokalnych przedstawicielstwach IG Metall lub w interne-
cie pod www.igmetall.de.

Przymusowe przejście na emeryturę od 63 roku
życia dla otrzymujących zasiłek ALG II?
Od roku 2008 urzędy pracy mogą wzywać osoby otrzymujące
zasiłek ALG II do składania wniosków o przyznanie wcześ-
niejszej emerytury z potrąceniami, jeśli osoby te ukończyły
63 rok życia. Dla zainteresowanych może oznaczać to obni-
żenie emerytury w wysokości 7,2% z tendecją wzrastającą w
przyszłości (porównaj tabelę na stronie 4/5), jeśli wiek eme-
rytalny ulegnie podwyższeniu do 67 lat. Protest związków
zawodowych i organizacji społecznych nie zapobiegł wpro-
wadzeniu tej tzw. przymusowej emerytury. Udało się jednak
(przynajmniej) osiągnąć, iż granica wieku to 63 lata, a nie
planowane pierwotnie 60 lat.

Ważne w przypadku „przymusowej emerytury“ jest spełnie-
nie warunków z prawno-ubezpieczeniowego punktu widze-
nia (np. 35 lat ubezpieczeniowych dla długoletnich ubezpie-
czonych). W „rozporządzeniu o niewspółmierności“ Minis-
terstwo Pracy i Spraw Socjalnych zdefiniowało wyjątki i
szczególnie trudne przypadki przejścia na emeryturę w
wieku 63 lat. Dlatego także tutaj ważna jest dokładna ana-
liza! Jeśli otrzymasz wezwanie do złożenia wniosku o przej-
ście na wcześniejszą emeryturę w wieku 63 lat, zalecane jest
skorzystanie z porady i w razie potrzeby złożenie odwołania
od wezwania do złożenia wniosku. W ten sposób w razie
wątpliwości „przymusowa emerytura“ może zostać spraw-
dzona sądownie i ewentualnie zażegnana.

Zaletą zapobieżenia jest uniknięcie odliczeń od emerytury,
które przypadają na każdy miesiąc przedterminowego
początku emerytury. Ponadto każdy kolejny miesiąc pobiera-
nia zasiłku ALG II zwiększa – nawet jeśli w sposób znikomy –
późniejszą wysokość roszczeń emerytalnych.
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Wyciąg ze statutu
„§ 27 Wsparcie poprzez ochronę prawną“

1. Członkowie opłacający przewidziane statutem
składki otrzymują gwarancję ochrony prawnej 
w przypadku sporów wynikających z działalności
w ramach związku, z umowy o pracę, ze statutu
zatrudniającego przedsiębiorstwa, z udziału w
zarządzaniu przedsiębiorstwem, z tytułu  ubez -
pieczenia społecznego, w sprawach związanych 
z utrzymaniem i pomocą socjalną, w sprawach 
z zakresu prawa podatkowego i prawa pobytu, 
o ile związane są one ze stosunkiem pracy.

Prawo do usług oferowanych przez IG Metall 
mają członkowie, którzy opłacali przewidziane
statutem składki przez okres ostatnich trzech
miesięcy!

Deklaracja członkowska
*nazwisko

*imi�

*ulica

*kraj

telefon ( słu�bowy prywatny)

*kod pocztowy *miejscowo��

*nr domu

w pełnym wymiarze*
w niepełnym wymiarze*

zawód/wykonywana działalno��/studia/nauka zawodu

zatrudniony w/kod pocztowy/miejscowo��

zwerbowany przez (nazwisko, imi�)

*data urodzenia

dzie� miesi�c rok

numer członkowski osoby werbuj�cej 

*płe�
M=m��czyzna
K=kobieta

e-mail ( słu�bowy prywatny)

*dochód brutto *kod banku

*posiadacz rachunku bankowego

*bank/oddział

*nr rachunkukwota

Dane rachunku bankowego 

*miejscowo��/data/podpis

Potwierdzam dane dotycz�ce mojej osoby, udost�pnione przeze mnie IG Metall w celu zgromadzenia danych, 
w zwi�zku z przyst�pieniem do zwi�zków zawodowych IG Metall. Jestem �wiadomy, �e IG Metall, w ramach 
wykonywania statutowych zada�, przestrzegaj�c przepisów dotycz�cych ochrony danych osobowych, przetwarza
elektronicznie moje dane osobowe. Dane osobowe nie s� przekazywane do celów marketingowych.
Upowa�nienie do �ci�gania nale�no�ci z konta: 
Niniejszym odwołalnie upowa�niam IG Metall do poboru składek członkowskich, wynosz�cych 1% miesi�cznego
wynagrodzenia brutto, i obci��enia mojego konta bie��cego zgodnie z §5 statutu zwi�zku zawodowego IG Metall.
Upowa�nienie w stosunku do IG Metall mo�e zosta�odwołane tylko w formie pisemnej, z co najmniej 6 tygodniowym
wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec bie��cego kwartału. Wszelkie zmiany moich danych osobowych zobowi�zuje
si� niezwłocznie przekazywa� IG Metall.

Prosz� zło�y� deklaracj�w radach zakładowych/u ludzi zaufania IG Metall, w biurze lokalnym IG Metall
lub przesła� na adres: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder/Kampagnen, 60519 Frankfurt am Main
Dodatkowe informacje: www.igmetall.de/beitreten

Numer członkowski 

(wypełnia IG Metall)

Dla pracowników tymczasowych: jak nazywa si� agencja pracy tymczasowej?

pracownik tymczasowy/
umowa o dzieło

zatrudniony na czas
okre�lony

od do

*p
ol
a 
ob
ow

i�z
ko
w
e,
 p
ro
sz
�w

yp
eł
ni
�

st
an
: k
w
ie
ci
e�

20
09

�� �



Dalsze informacje i porady na temat postępowania 
na wypadek bezrobocia znajdziecie Państwo w
następujących broszurach:

Bezrobocie na krótko
przed emeryturą
Informacje i porady
dla bezrobotnych w starszym wieku

Zagrożenie bezrobociem – 
jak postępować?
Informacje i porady

Informacje i porady na temat zasiłku
Hartz IV
Zasiłek Arbeitslosengeld II: 
zabezpieczenie roszczeń

Porady w kontaktach z urzędem pracy
Praktyczne wskazówki odnośnie
postępowania w kontaktach z urzędami

Arbeitslosigkeit droht –
was tun?
Infos und Tipps für Mitglieder 
der IG Metall

Infos und Tipps zum
Arbeitslosengeld I
Welche Rechte und Pflichten 
habe ich?

Infos und Tipps 
zu Hartz IV
Arbeitslosengeld II: 
Ansprüche sichern

Tipps im Umgang mit
der Arbeitsagentur
Praktische Hinweise zum Verhalten
im Umgang mit dem Amt

Informacje i porady na temat zasiłku
Arbeitslosengeld I
Moje prawa i obowiązki
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