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Informacja prasowa 
 
Nowe możliwości w kalkulatorze emerytalnym na PUE ZUS 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy kalkulator emerytalny, który pozwala 
samodzielnie wyliczyć przyszłą emeryturę, nawet wtedy, gdy planujemy przejść na nią  
w bieżącym roku. 
 
Wielu seniorów, zanim złoży wniosek o emeryturę przychodzi do doradcy emerytalnego, by poznać 
kwotę przyszłego świadczenia. Teraz mogą sami je wyliczyć w nowym kalkulatorze niezależnie od 
tego, kiedy planują na nie przejść, czy w bieżącym roku, czy w kolejnych latach. Jeszcze do niedawna 
kalkulator emerytalny „Emerytura na nowych zasadach” dostępny na PUE ZUS pozwalał wyliczyć 
prognozowaną wysokość świadczenia wyłącznie na kolejne lata. Informację o wysokości emerytury 
na bieżący rok, klienci mogli uzyskać tylko w salach obsługi klientów, podczas e-wizyty oraz  
u konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. 
 
Teraz potencjalny emeryt może samodzielnie ustalić wysokość swojego świadczenie również 
wówczas, gdy planuje przejść na emeryturę w tym roku. Pamiętajmy jednak, że kalkulator dostarcza 
jedynie orientacyjnych danych. Aby  uzyskać dokładniejsze informacje dotyczące swojej emerytury, 
warto skonsultować się bezpośrednio z doradcą emerytalnym w ZUS- wyjaśnia Krystyna Michałek.  
 
Z kalkulatora mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie mają jeszcze przyznanego świadczenia 
emerytalnego.  
 
Jak działa kalkulator 
Osobom, które w tym roku kończą powszechny wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet 60 lat,  
a mężczyzn 65 lat, kalkulator automatycznie podpowie jako miesiąc przejścia na emeryturę: 

 bieżący miesiąc – jeśli w momencie obliczeń już skończyli 60 lub 65 lat, 
 miesiąc urodzin – jeśli w momencie obliczeń jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego. 

Jeśli natomiast potencjalny emeryt wybierze jako datę przejścia na świadczenie kolejny rok, np. 
2024 lub lata następne, kalkulator automatycznie przekieruje go do kalkulatora prognozy emerytury 
w kolejnym roku lub w następnych latach. 

 
Nie każdy od razu po osiągnięciu  powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat- dla 
mężczyzn) przechodzi na emeryturę. Wiele osób odkłada ten moment, wiedząc, że dłuższa 
aktywność zawodowa przekłada się na wyższą wypłatę. Przeciętnie przedłużenie okresu pracy o rok 
i opóźnienie o rok przejścia na emeryturę powoduje wzrost świadczenia o ok. 10-15 proc.  
Aby świadomie podjąć  decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej, warto skorzystać  
z dodatkowego narzędzia, jakim jest nowy kalkulator. 
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