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Jest

Powinno być

323 tysiące
2019/2020
35 tysięcy
również w edycji
2021/2022
ponad 16 mln osób
ponad 7,8 mln
ponad 2,5 mln osób
w 2020 roku to 261 mld zł
w 2020 roku to 435 mld zł
60%
25 mln
miała prawo do emerytury
lub renty z tytułu
niezdolności do pracy

411 tysięcy
2020/2021
14 tysięcy
w edycji 2021/2022

Wielka Brytania 67 lat
(2028)
68 lat (2046)
60% przeciętnego
wynagrodzenia
od 60% przeciętnego
wynagrodzenia (w 2020 r.
od 3136,20 zł)
992,30 zł
(w 2020 r. od 780 zł)
246,80 zł
w 2020 r. wynosi 362,34 zł
(w 2020 roku jest to
3136,20 zł)
(w 2020 r. – 780 zł)
(w 2020 r. – 3136,20 zł)
(w 2020 r. – 156 810 zł)
(od stycznia do grudnia
2020 r. – 13 067,50 zł)
minimalna składka w 2020
r. to 362,34 zł
od 1 kwietnia 2020 r.

ponad 16,5 mln
ponad 8,1 mln
ponad 2,7 mln
w 2021 roku to 280 mld zł
W 2021 roku to 487 mld zł
57%
26 mln
miała prawo do emerytury,
emerytury pomostowej lub
renty z tytułu niezdolności do
pracy
Wielka Brytania
68 lat (2046)
60% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego
od 60% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego (w 2021 r. od
3155,40 zł)
998,37 zł
(w 2021 r. od 840 zł)
265,78 zł
w 2021 r. wynosi 381,81 zł
(w 2021 roku jest to 3155,40 zł)
(w 2021 r. – 840 zł)
(w 2021 r. – 3155,40 zł)
(w 2021 r. – 157 770 zł)
(od stycznia do grudnia 2021 r. –
13 147,50 zł)
minimalna składka w 2021 r. to
381,81 zł
od 1 kwietnia 2021 r.

