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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie 

różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

(2016/2061(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 2 oraz art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 8, 151, 153 i 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE), 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej 

postanowienia dotyczące praw socjalnych oraz równości mężczyzn i kobiet, 

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. pt. „Europa 2020 – strategia na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 

(COM(2010)2020), 

– uwzględniając dyrektywę Rady 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie 

stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w 

dziedzinie zabezpieczenia społecznego, 

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 

ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy,  

– uwzględniając dyrektywę Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą 

w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów 

i usług oraz dostarczania towarów i usług, 

– uwzględniając dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 

2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego 

traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja 

przeredagowana), 

– uwzględniając plan działania Komisji z sierpnia 2015 r. dotyczący nowego początku, aby 

sprostać wyzwaniom równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w rodzinach 

o średnich dochodach, 

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 3 grudnia 2015 r. pt. „Strategiczne 

zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci w latach 2016–2019” 

(SWD(2015)0278), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2011 r. w sprawie sytuacji kobiet w 

wieku przedemerytalnym1, 

                                                 
1 Dz.U. C 51 E z 22.2.2013, s. 9. 
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sytuacji matek 

samotnie wychowujących dzieci1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 maja 2012 r. z zaleceniami dla Komisji 

w sprawie stosowania zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej 

i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę tej samej wartości2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wpływu kryzysu 

gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet3, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie postępów w dążeniu 

do równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2013 r.4, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2015 r. w sprawie stosowania 

dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 

sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet 

i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy5, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2016 r. w sprawie tworzenia na rynku 

pracy warunków sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym6, 

 uwzględniając konkluzje Rady z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie równości szans w 

wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn: zlikwidowanie zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć, 

 uwzględniając deklarację trzech kolejnych prezydencji UE w sprawie równouprawnienia 

płci z dnia 7 grudnia 2015 r., wydaną przez Niderlandy, Słowację i Maltę, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 

Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0000/2016), 

A. mając na uwadze, że w 2012 r. w 28 państwach członkowskich UE różnica w 

świadczeniach emerytalnych między kobietami a mężczyznami [„zróżnicowanie 

emerytur ze względu na płeć”, które można zdefiniować jako różnicę między średnim 

wynagrodzeniem (brutto) pobieranym przez kobiety z tytułu świadczeń emerytalnych w 

stosunku do takiego samego wynagrodzenia pobieranego przez mężczyzn] wynosiła 

38 % w przedziale wiekowym osób mających 65 lat i więcej; 

B. mając na uwadze, że kobiety w mniejszym stopniu niż mężczyźni są objęte 

świadczeniami emerytalnymi i są jednocześnie nadreprezentowane w kategoriach 

                                                 
1 Dz.U. C 131 E z 8.5.2013, s. 60. 
2 Dz.U. C 264 E z 13.9.2013, s. 75. 
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0073. 
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0050. 
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0351. 
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0338. 
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najuboższych emerytów i niedostatecznie reprezentowane w kategoriach emerytów 

najbogatszych; 

C. mając na uwadze, że co czwarta osoba w 28 państwach członkowskich UE jest zależna 

od swojej emerytury jako głównego źródła dochodów, a znaczny wzrost liczby osób 

osiągających wiek emerytalny, spowodowany wydłużeniem średniej długości życia i 

ogólnym starzeniem się ludności doprowadzi do podwojenia liczby osób w tej kategorii 

do 2060 r.; 

D. mając na uwadze, że cel polityki emerytalnej polega na zapewnieniu wszystkim 

obywatelom europejskim w ramach systemu emerytalno-rentowego godnego 

wynagrodzenia, które pozwoli im zabezpieczyć się przed ryzykiem wykluczenia 

społecznego; 

E. mając na uwadze, że różnica w świadczeniach emerytalnych może stanowić dodatkowe 

ryzyko dla kobiet ze względu na ich słabą pozycję i zależność ekonomiczną; 

F. mając na uwadze, że ze względu na większą średnią długość życia kobiety mogą mieć 

większe średnie zapotrzebowanie na środki finansowe niż mężczyźni przez cały okres 

emerytalny; 

G. mając na uwadze, że brak porównywalnych, pełnych, wiarygodnych i regularnie 

aktualizowanych danych, które umożliwiałyby ocenę skali różnic w świadczeniach 

emerytalnych i wagi poszczególnych elementów, które przyczyniają się do takiego 

stanu rzeczy, prowadzi do braku pewności co do najskuteczniejszych środków, które 

należy wdrożyć w celu zwalczenia tej różnicy; 

H. mając na uwadze, że różnica jest wyższa w kategorii wiekowej osób mających 65–

74 lata (ponad 40 %) w stosunku do średniej w kategorii wiekowej osób powyżej 

65. roku życia, przede wszystkim z powodu przenoszenia praw (np. w związku z 

wdowieństwem), które jest możliwe w niektórych państwach członkowskich; 

I. mając na uwadze, że w 2012 r. średnia różnica w świadczeniach emerytalnych w Unii 

Europejskiej skrywała ogromne rozbieżności między państwami członkowskimi; 

J. mając na uwadze, że wspomniana różnica, wynikająca z występowania wielu 

czynników, świadczy o zakłóceniach równowagi w sytuacji kobiet i mężczyzn, jeśli 

chodzi o ich ścieżkę zawodową i życie rodzinne, ich zdolności do wpłacania składek, 

pozycję w strukturze rodzinnej i zasady obliczania świadczeń wyznaczone w ramach 

systemu emerytalno-rentowego; 

K. mając na uwadze, że efekt występowania różnicy w świadczeniach emerytalnych – na 

którą składają się zakłócenia równowagi i nierówności w sytuacjach kobiet i mężczyzn 

występujące w ciągu całej aktywności zawodowej – można złagodzić za pomocą 

mechanizmów korygujących; 

L. mając na uwadze, że różnica w danym momencie odzwierciedla warunki oddziałujące 

na społeczeństwo i rynek pracy w okresie obejmującym kilkadziesiąt lat; mając na 

uwadze, że warunki te podlegają zmianom, niekiedy znacznym, które będą miały 

wpływ na potrzeby różnych pokoleń kobiet na emeryturze; 
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M. mając na uwadze, że różnica w świadczeniach emerytalnych ma różne cechy w 

zależności od statusu społecznego, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej poszczególnych 

emerytek; mając na uwadze, że w tym kontekście ujednolicone podejście nie zawsze 

daje najlepsze wyniki; 

N. mając na uwadze, że różnica w świadczeniach emerytalnych wydaje się być pozytywnie 

skorelowana z liczbą dzieci wychowanych w ciągu życia; mając na uwadze, że z tego 

punktu widzenia nierówności dotyczące samotnych matek mogą pogłębić się w 

momencie przejścia tych matek na emeryturę; 

O. mając na uwadze, że tzw. klasyczne zasady organizacji pracy nie pozwalają parze 

pracowników, która chce wykonywać działalność zawodową w pełnym wymiarze czasu 

pracy, harmonijnie pogodzić życia rodzinnego z życiem zawodowym; 

P. mając na uwadze, że pomimo wysiłków mających na celu zaradzenie tej sytuacji, 

odsetek kobiet obecnych na rynku pracy jest nieustannie niższy od celów przyjętych w 

strategii „Europa 2020”, a także niższy od odsetka mężczyzn; 

Q. mając na uwadze, że kobiety w większym stopniu niż mężczyźni doświadczają 

powtarzających się przerw w karierze i częściej są zmuszone pracować w niepełnym 

wymiarze czasu, jako że w gospodarstwie domowym ponoszą nieproporcjonalną 

odpowiedzialność za opiekę; 

R. mając na uwadze, że czas trwania kariery zawodowej ma bezpośredni wpływ na różnicę 

w świadczeniach emerytalnych, że kobiety średnio pracują o ponad 10 lat krócej niż 

mężczyźni, a kobiety, których łączny czas pracy nie przekracza 14 lat, są ofiarami 

dwukrotnie większej różnicy w świadczeniach emerytalnych (64 %) niż kobiety 

pracujące dłużej (32 %); 

S. mając na uwadze, że w Unii wciąż utrzymują się różnice w wynagrodzeniu między 

kobietami a mężczyznami i w 2014 r. wynosiły 16,3 %, przede wszystkim z powodu 

zjawiska dyskryminacji i segregacji, które prowadzą do nadreprezentacji kobiet w 

sektorach, w których poziom wynagrodzenia jest niższy niż w innych, zasadniczo 

zdominowanych przez mężczyzn; 

T. mając na uwadze, że wzmocnienie związku między składką a świadczeniem, któremu 

towarzyszy zwiększenie udziału drugiego i trzeciego filaru w organizacji systemów 

emerytalno-rentowych, prowadzi do przenoszenia na podmioty prywatne ryzyka 

pojawienia się czynników związanych z płcią w różnicy w świadczeniach 

emerytalnych; 

U. mając na uwadze, że państwa członkowskie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za 

organizację systemów emerytalno-rentowych; mając jednak na uwadze, że Unia posiada 

kompetencję w zakresie wspierania ich działań; 

Uwagi ogólne 

1. zwraca się do Komisji, aby w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi wdrożyła 

strategię mającą na celu wyeliminowanie różnicy w świadczeniach emerytalnych 

między kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej (zwaną dalej „strategią”); 
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2. uważa, że strategia nie może ograniczać się do korygowania skutków różnicy w 

świadczeniach emerytalnych, zwłaszcza wśród osób wymagających szczególnego 

traktowania, lecz zajmować się również istotnymi przyczynami tego zjawiska; 

3. kładzie nacisk na różnorodny charakter podejścia, które jest konieczne do realizacji 

strategii, jako że ma ona oddziaływać zarówno na nierówności między kobietami i 

mężczyznami w obszarze zdolności do wpłacania składek i kariery zawodowej, jak i na 

nierówności wynikające z organizacji systemów emerytalno-rentowych; 

4. podkreśla, że w ramach strategii należy respektować podział kompetencji między Unią 

a państwami członkowskimi z uwzględnieniem stosowania zasady pomocniczości; 

Mierzenie i informowanie, aby lepiej zwalczać różnice w świadczeniach emerytalnych 

5. zwraca się do Komisji o opracowanie, w partnerstwie z Europejskim Instytutem ds. 

Równości Kobiet i Mężczyzn, wiarygodnych wskaźników umożliwiających wskazanie 

różnych czynników przyczyniających się do powstania różnicy w świadczeniach 

emerytalnych oraz o zapewnienie ciągłości monitorowania tego zjawiska i jego zmian; 

6. zachęca państwa członkowskie, by wspierały zwalczanie tej różnicy w ramach 

społecznych strategii politycznych przez informowanie podmiotów właściwych do 

podejmowania decyzji w tym zakresie oraz przez opracowywanie programów mających 

na celu lepsze informowanie kobiet o konsekwencjach zjawiska i zapewnienie im 

narzędzi umożliwiających wdrożenie strategii finansowania emerytury w sposób trwały, 

ciągły i dostosowany do ich konkretnych potrzeb; 

Ograniczanie nierówności w zakresie zdolności do wpłacania składek 

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dopilnowały właściwego wdrożenia 

przepisów europejskich przeciwko dyskryminacji kobiet i mężczyzn, które mogą 

zagwarantować równouprawnienie kobiet i mężczyzn w kwestii zdolności do wpłacania 

składek emerytalnych; 

8. zdecydowanie potępia różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn związane ze 

zjawiskami dyskryminacji i ponownie apeluje o przeprowadzenie rewizji dyrektywy 

2006/54/WE, aby w większej mierze zapewnić równe traktowanie kobiet i mężczyzn w 

dziedzinie zatrudnienia i wynagrodzenia; 

9. wspiera walkę z segregacją poziomą i pionową na rynku pracy przez zachęcanie kobiet 

do zainteresowania się zawodami i ścieżkami zawodowymi w sektorach o dużym 

potencjale w zakresie innowacji i wzrostu, które są dziś zdominowane przez mężczyzn 

z powodu utrzymujących się stereotypów; 

10. w kontekście coraz powszechniejszego przenoszenia odpowiedzialności z systemów 

emerytalnych na osobiste systemy finansowania przypomina o znaczeniu 

zagwarantowania braku dyskryminacji w dostępie do usług finansowych objętych 

dyrektywą 2004/113/WE; 

Ograniczanie nierówności między kobietami i mężczyznami w odniesieniu do kariery 

zawodowej 
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11. zachęca Komisję do szybkiego przyjęcia zobowiązań, które sformułowała zarówno w 

planie działania, jak i w dokumencie dotyczącym strategicznego zaangażowania, aby 

umożliwić obywatelom, którzy mają taką potrzebę, lepsze łączenie życia rodzinnego z 

życiem zawodowym; 

12. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia możliwości negocjowania przez 

pracowników dobrowolnych uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, które pozwolą 

im lepiej godzić życie rodzinne z życiem zawodowym, tak aby nie byli zmuszani 

przedkładać jedno nad drugie z powodu zwiększenia obciążenia pracą i obowiązków 

rodzinnych w gospodarstwie domowym; 

13. zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia – na podstawie wymiany dobrych 

praktyk – „punktów składkowych z tytułu opieki”, które miałyby rekompensować 

przerwy w pracy przeznaczone na nieformalną opiekę nad członkiem rodziny, i 

uwzględniania tych punktów w obliczaniu uprawnień emerytalnych; 

14. przypomina, że równowaga między życiem rodzinnym i życiem zawodowym nie jest 

możliwa do osiągnięcia, jeśli nie ma dostępnych odpowiednich struktur opieki nad 

dziećmi; wzywa państwa członkowskie do jak najszybszego osiągnięcia celów 

barcelońskich, tj. najpóźniej do roku 2020; 

Wpływ systemów emerytalno-rentowych na różnicę w świadczeniach emerytalnych 

15. wzywa państwa członkowskie, aby na podstawie wiarygodnych i porównywalnych 

danych oceniły wpływ swoich systemów emerytalno-rentowych na różnicę w 

świadczeniach emerytalnych i czynniki leżące u podstaw tej różnicy; 

16. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia mechanizmów, aby skorygować 

nierówności w ścieżce kariery napotykane przez całe życie zawodowe, które mogą 

przekładać się na różnicę w świadczeniach emerytalnych, przede wszystkim z korzyścią 

dla osób wymagających szczególnego traktowania; 

17. zwraca się do Komisji, by zachęcała do wymiany dobrych praktyk, aby określić 

jednocześnie najskuteczniejsze mechanizmy korygujące i mechanizmy, które 

umożliwiają walkę z czynnikami sprzyjającymi występowaniu różnicy w świadczeniach 

emerytalnych; 

18. wzywa Komisję do pogłębionego zbadania potencjalnego wpływu, jaki mogłaby 

wywierać na różnicę w świadczeniach emerytalnych zmiana systemów emerytalno-

rentowych na bardziej elastyczne mechanizmy płacenia składek i ustalania uprawnień i 

dochodów emerytalnych, zarówno jeśli chodzi o obliczanie okresu odprowadzania 

składek do systemu emerytalno-rentowego, jak i stopniowe odchodzenie z rynku pracy; 

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji. 
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UZASADNIENIE 

 

Różnice w świadczeniach emerytalnych między kobietami i mężczyznami („zróżnicowanie 

emerytur ze względu na płeć”) są jednym z wielu aspektów nierówności między kobietami i 

mężczyznami. Różnice te, określane jako różnica między średnim świadczeniem 

emerytalnym (brutto) pobieranym przez kobiety w porównaniu z takim samym świadczeniem 

pobieranym przez mężczyzn, wynosiły w 2012 r. 38 % w kategorii wiekowej osób mających 

65 lat i więcej, co należy uznać za niedopuszczalne.  

 

Stawką jest osiągnięcie rzeczywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, lecz również 

zapobieganie sytuacjom ubóstwa i szczególnego narażenia, które w większej mierze mogą 

dotyczyć kobiet o niskiej emeryturze. 

 

Sprawozdawczyni uważa zatem, że aby walczyć ze zróżnicowaniem emerytur ze względu na 

płeć, należy przyjąć ogólną i całościową strategię, ponieważ na zjawisko to wpływa szereg 

zmiennych. Jakkolwiek wpływ tych różnych zmiennych na wynik końcowy nie jest obecnie 

bezpośrednio mierzalny ze względu na brak dokładnych i wiarygodnych danych, można 

racjonalnie szacować, że zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć stanowi 

odzwierciedlenie różnych nierówności napotykanych w ciągu życia i kariery zawodowej 

kobiet. 

 

W UE utrzymują się różnice w wynagrodzeniu między kobietami i mężczyznami, które w 

2014 r. wynosiły 16,3 %, zwłaszcza w następstwie zjawisk dyskryminacji i segregacji oraz 

przerw w karierze zawodowej. Na zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć mają wpływ 

również sytuacja społeczna, stan cywilny i sytuacja rodzinna emerytek, przy czym wdowy 

mają słabszą pozycję w tym względzie. Ponadto zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć 

jest pozytywnie skorelowane z liczbą dzieci: ponieważ kobiety odgrywają kluczową rolę w 

wychowywaniu dzieci w gospodarstwie domowym, doświadczają powtarzających się przerw 

w karierze zawodowej i często są zmuszone wybrać pracę w niepełnym wymiarze czasu. 

Tytułem przykładu kobiety, których kariera zawodowa jest krótsza niż 14 lat, są ofiarami 

zróżnicowania w emeryturze ze względu na płeć dwukrotnie większego (64 %) niż kobiety, 

których kariera zawodowa jest dłuższa (32 %). Wszystkie te elementy mają negatywny 

wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych kobiet; należy zatem walczyć z tymi 

czynnikami. 

 

Sprawozdawczyni zaleca zatem, aby wdrożyć różne zalecenia, dbając o odpowiednie 

poszanowanie podziału kompetencji między Unią a państwami członkowskimi z 

uwzględnieniem stosowania zasady pomocniczości. Zachęca ogólnie do współpracy i 

wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi. 

 

Mierzenie i informowanie, aby lepiej walczyć ze zróżnicowaniem emerytur ze względu na 

płeć 

 

Przede wszystkim kluczowe wydaje się opracowanie narzędzi statystycznych służących 

wskazaniu różnych czynników prowadzących do większego zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć. Należy tu podjąć prawdziwy wysiłek, aby lepiej zrozumieć to zjawisko. 

Wspomniane narzędzia pozwolą lepiej zrozumieć problem różnym podmiotom, poczynając 
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od Komisji, a w przypadku państw członkowskich pozwolą włączyć te dane do polityki 

społecznej i informować podmioty właściwe do podejmowania decyzji w tym zakresie. 

 

Ograniczanie nierówności w zakresie zdolności do wpłacania składek 

 

Pierwszy komponent działań musi obejmować zdolności do wpłacania składek. Ponieważ 

większość systemów emerytalnych opiera się na gromadzeniu uprawnień i dochodów 

uzyskanych przez cały okres aktywności zawodowej, nierówności w tym obszarze mogą 

znajdować odzwierciedlenie w poziomie świadczeń emerytalnych. 

 

Z tego punktu widzenia sprawozdawczyni przypomina, że istnieją już liczne narzędzia 

ustawodawcze i że pożądane będzie zapewnienie ich skutecznego stosowania przez 

wskazanie braków w istniejących przepisach wykonawczych, a w stosownym przypadku 

wprowadzenie zmian regulacji w tych dziedzinach. 

 

 

Ograniczanie nierówności między kobietami i mężczyznami w odniesieniu do kariery 

zawodowej 

Należałoby również zagwarantować, że ścieżki zawodowe kobiet będą mniej wyboiste z 

powodu trudności napotykanych przez nie w wyniku przypadającej na nie nieproporcjonalnej 

części zobowiązań rodzinnych w gospodarstwie domowym. 

 

Zgodnie z podejściem przyjętym w rezolucji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie tworzenia 

na rynku pracy warunków sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a 

prywatnym sprawozdawczyni zwraca się do Komisji, by wywiązała ze swoich zobowiązań 

zgodnie z planem działania i dokumentem dotyczącym strategicznego zaangażowania. 

 

Wpływ systemów emerytalno-rentowych na zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć 

 

Sprawozdawczyni pragnie również wezwać państwa członkowskie do pomiaru wpływu 

organizacji ich systemów emerytalno-rentowych na zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć oraz do wprowadzenia mechanizmów korygujących nierówności, które mogłyby 

przekładać się na wspomniane zróżnicowanie, zwłaszcza na rzecz osób najbardziej 

narażonych. 

 

Sprawozdawczyni wzywa Komisję do zbadania wpływu, jaki mogłaby wywierać na 

zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć zmiana systemów emerytalno-rentowych na 

bardziej elastyczne mechanizmy płacenia składek i ustalania uprawnień i dochodów 

emerytalnych, zarówno jeśli chodzi o obliczanie okresu odprowadzania składek do systemu 

emerytalno-rentowego, jak i stopniowe odchodzenie z rynku pracy. 

 


