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Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953  

(wybrane artykuły z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  

z funduszu ubezpieczeń społecznych) 

 

 

Art. 24.  

1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku 

emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, 

z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a i 50e i 184. 

2. Dla ubezpieczonych, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w szczególnych 

warunkach lub szczególnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych mających prawo do emerytury 

na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której 

mowa w art. 150, zostaną ustanowione emerytury pomostowe. 

2a. Ubezpieczonym spełniającym warunki określone w art. 50a lub 50e przysługuje emerytura po 

osiągnięciu wieku i okresów pracy lub okresu pracy, określonych w tych przepisach. 

3. Zasady, warunki i tryb ustanawiania emerytur, o których mowa w ust. 2, określi odrębna ustawa. 

Art. 24a. 

1. Emeryturę, o której mowa w art. 24, przyznaje się z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do 

pracy osobie, która osiągnęła wiek uprawniający do tej emerytury oraz podlegała ubezpieczeniu 

społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

2. Emeryturę przyznaje się od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury, 

a w przypadku gdy wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy była wstrzymana - od dnia, od 

którego podjęto jej wypłatę. 

3. Emeryturę oblicza się zgodnie z art. 26, z uwzględnieniem ust. 4 i 5. 

4. Na wniosek osoby, której emeryturę przyznano z urzędu w latach 2009- 2013, emeryturę oblicza się 

ponownie zgodnie z art. 183. 

5. Na wniosek osoby, która spełniła warunki do emerytury określone w art. 46 i 50, jednakże nie 

wystąpiła z wnioskiem o jej przyznanie, ponownie oblicza się wysokość emerytury zgodnie z art. 53 

i 56. 

6. Emerytura obliczona na zasadach określonych w ust. 2-5 nie może być niższa od pobieranej 

dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy. 
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Art. 26. 

1. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia 

ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym 

wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 5 i art. 183. 

2. Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach 

i  miesiącach. 

3. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się 

w miesiącach. 

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie w terminie do dnia 31 marca tablice trwania 

życia, z uwzględnieniem ust. 3, dla wieku ubezpieczonych określonego w myśl ust. 2. 

5. Tablice, o których mowa w ust. 4, są podstawą przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od 

dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. 

Art. 46. 

1. Prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 29, 32, 33 i 39 przysługuje również 

ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli 

spełniają łącznie następujące warunki: 

1. nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie 

środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem 

Zakładu, na dochody budżetu państwa; 

2. warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2008 

r.; 

3. (uchylony). 

2. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, nie zawrze umowy o przystąpieniu do otwartego 

funduszu emerytalnego w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r., uważa się, że ubezpieczony nie 

przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego. 

Art. 47. 

Odrębne przepisy określają zasady przechodzenia na emeryturę, bez względu na wiek, nauczycieli 

urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. 

Art. 48. Uchylony 

Art. 49. Uchylony 

Art. 50. 

1. Prawo do emerytury kolejowej, o której mowa w art. 40, przysługuje pracownikom kolejowym 

urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki:  
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1. nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie 

środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem 

Zakładu, na dochody budżetu państwa; 

2. warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2008 

r.; 

3. (uchylony). 

2. Przepis art. 46 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 50a. 

1. Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:  

1. ukończył 55 lat życia; 

2. ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 

lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 

50c ust. 1; 

3. nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie 

środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem 

Zakładu, na dochody budżetu państwa. 

2. Wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co 

najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, o której 

mowa w art. 50c ust. 1, wynosi 50 lat. 

Art. 50b. 

Przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej uwzględnia się okresy pracy górniczej i pracy 

równorzędnej z pracą górniczą, będące okresami składkowymi lub nieskładkowymi w rozumieniu 

ustawy, z tym że okresy pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą uwzględnia się, jeżeli 

praca ta wykonywana była co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. 

Art. 50c. 

1. Za pracę górniczą uważa się zatrudnienie:  

1. pod ziemią w kopalniach węgla, rud, kruszców, surowców ogniotrwałych, glin szlachetnych, 

kaolinów, magnezytów, gipsu, anhydrytu, soli kamiennej i potasowej, fosforytów oraz barytu; 

2. pod ziemią i przy głębieniu szybów w przedsiębiorstwach budowy kopalń określonych w pkt 

1 oraz pod ziemią w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących dla tych kopalń 

roboty górnicze lub przy budowie szybów; 

3. pod ziemią w przedsiębiorstwach montażowych, przedsiębiorstwach maszyn górniczych, 

zakładach naprawczych i innych podmiotach wykonujących dla kopalń określonych w pkt 1 

podziemne roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrażaniu nowych 

urządzeń; pracownikom zatrudnionym w tych przedsiębiorstwach, zakładach i innych 

podmiotach uznaje się za pracę górniczą te miesiące zatrudnienia, w których co najmniej 

połowę dniówek roboczych przepracowali pod ziemią; 



str. 4 
 

4. na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego przy ręcznym lub zmechanizowanym 

urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy pomiarach w zakresie miernictwa 

górniczego oraz przy bieżącej konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych, a także 

w kopalniach otworowych siarki oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach 

wykonujących roboty górnicze dla kopalń siarki i węgla brunatnego, na stanowiskach 

określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem 

właściwym do spraw Skarbu Państwa; 

5. pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń, przedsiębiorstw 

i innych podmiotów określonych w pkt 1-3, a także w kopalniach siarki i węgla brunatnego 

oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach, o których mowa w pkt 4, na stanowiskach 

określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa i ministrem właściwym do 

spraw zabezpieczenia społecznego; 

6. w charakterze członków drużyn ratowniczych kopalń określonych w pkt 1 i 4, mechaników 

sprzętu ratowniczego tych drużyn oraz w charakterze ratowników zawodowych w stacjach 

ratownictwa górniczego; 

7. na stanowiskach maszynistów wyciągowych na szybach oraz na stanowiskach sygnalistów na 

nadszybiach szybów w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych 

w pkt 1 i 2; 

8. na stanowiskach pracy pod ziemią w nieczynnych kopalniach wymienionych w pkt 1; 

9. na stanowiskach instruktorów zawodu w górniczych polach szkoleniowych pod ziemią oraz 

w kopalniach siarki i węgla brunatnego. 

2. Za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa się:  

1. zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie 

górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem 

czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach 

określonych w ust. 1 pkt 1-4, pod warunkiem uprzedniego przepracowania w kopalniach, 

przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych w ust. 1 pkt 1-4 co najmniej 10 lat pod 

ziemią, na odkrywce w kopalniach siarki lub węgla brunatnego, a także w kopalniach 

otworowych siarki albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu; 

2. zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący 

prace określone w ust. 1 i w pkt 1 i 2 przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu 

górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4. 

3. Za pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika 

w zakresie górnictwa w jednostkach organizacyjnych określonych w ust. 2 pkt 1 uważa się osoby, 

które posiadają tytuł inżyniera lub technika i są zatrudnione zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 

w zakresie górnictwa. 

4. Okresy pracy górniczej wymienionej w ust. 1 pkt 1-4 wykonywanej za granicą traktuje się na równi 

z okresami takiej pracy wykonywanej w kraju, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie, 

wymagane do uwzględnienia tych okresów pracy przy ustalaniu prawa do świadczeń. 
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Art. 50d. 

1. Przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury pracownikom zatrudnionym pod ziemią oraz 

w kopalniach siarki lub węgla brunatnego zalicza się w wymiarze półtorakrotnym następujące okresy 

pracy na obszarze Państwa Polskiego:  

1. w przodkach bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku oraz przy innych pracach 

przodkowych, przy montażu, likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiających, 

ładujących i transportujących w przodkach oraz przy głębieniu szybów i robotach szybowych; 

2. w drużynach ratowniczych. 

2. Okresy pracy wymienione w ust. 1 pkt 2 zalicza się w wymiarze półtorakrotnym również tym 

pracownikom dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń, którzy pracują przez co najmniej połowę 

dniówek roboczych w miesiącu pod ziemią, w kopalniach siarki lub w kopalniach węgla brunatnego. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia, 

określa szczegółowo stanowiska pracy, na których zatrudnienie zalicza się w myśl ust. 1 i 2 

w wymiarze półtorakrotnym. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 

Państwa i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określa, w drodze 

rozporządzenia, zasady ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, 

na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do 

górniczej emerytury, oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej. 

Art. 50e. 

1. Prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje 

pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy 

przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust. 2. 2. Do okresów pracy górniczej, 

o której mowa w ust. 1, zalicza się także okresy:  

1. niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które 

wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne, 

2. czasowego oddelegowania pracowników, o których mowa w art. 50c ust. 1 pkt 6, do 

zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. 

w Bytomiu, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-

Hutniczego w Lubinie lub w okręgowych stacjach ratownictwa górniczego 

- bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym 

wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy. 

3. Prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że pracownik nie 

przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków 

zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na 

dochody budżetu państwa. 

Art. 53. 

1. Emerytura wynosi:  



str. 6 
 

1. 24 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 19, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, oraz 

2. po 1,3 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, 

3. po 0,7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych 

- z uwzględnieniem art. 55. 

2. Przy obliczaniu emerytury okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ustala się z uwzględnieniem 

pełnych miesięcy. 

3. Emeryturę, której podstawę wymiaru stanowi podstawa wymiaru świadczenia, o którym mowa 

w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, oblicza się od tej samej kwoty bazowej, którą ostatnio przyjęto do 

ustalenia podstawy wymiaru, a następnie emeryturę podwyższa się w ramach waloryzacji 

przypadających do dnia nabycia uprawnień do emerytury. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli zainteresowany po nabyciu uprawnień do świadczenia, którego 

podstawę wymiaru wskazał za podstawę wymiaru emerytury, podlegał co najmniej przez 30 miesięcy 

ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli podstawę wymiaru emerytury stanowi podstawa 

wymiaru emerytury przyjętej do obliczenia świadczenia przedemerytalnego. 

Art. 183. 

1. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., 

z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę na podstawie przepisów art. 46 lub 50, o ile 

osoba ta nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego, która osiągnęła wiek uprawniający do 

emerytury w roku kalendarzowym 2009, wynosi:  

1. 80 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 

2. 20 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

2. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła 

wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2010, wynosi:  

1. 70 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 

2. 30 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

3. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła 

wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2011, wynosi:  

1. 55 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 

2. 45 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

4. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła 

wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2012, wynosi:  

1. 35 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 

2. 65 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 
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5. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła 

wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013, wynosi:  

1. 20 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 

2. 80 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

6. Do ponownego ustalenia wysokości emerytury, o której mowa w ust. 1-5, z tytułu podlegania 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu przyznania emerytury stosuje się art. 108. Art. 

183a. Przepisów art. 183 nie stosuje się do emerytur przyznanych ubezpieczonym, którzy prawa do 

emerytury nabyli na podstawie art. 50a lub 50e. 

Art. 184. 

1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku 

przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli: 

            1)         okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 

wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 

lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz 

            2)         okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27. 

2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego 

funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku 

w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz 

rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. 

3. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonego, który złożył wniosek o przekazanie 

środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu 

państwa, składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na jego koncie w Zakładzie, 

zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej 

wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie 

ubezpieczonego w Zakładzie. 

 

Art. 185. 

1. Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury w wieku 

określonym w art. 184 kapitał początkowy podlega przeliczeniu poprzez dodanie do okresów 

składkowych okresu równego różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym, o którym mowa w art. 24, 

a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę. Do przeliczonego kapitału początkowego stosuje się 

przepisy art. 173 ust. 3-6. 

2. Okresy składkowe, o których mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do pełnego miesiąca.  

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 roku zawierając umowę z otwartym funduszem powinny 

być świadome wszystkich konsekwencji wynikających z powyższych przepisów, a w szczególności 

tego, że w wyniku przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego, emerytura z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych może być istotnie niższa lub emerytura nie będzie mogła być przyznana 

w wieku niższym niż określony w art 24 (kobiety po osiągnięciu 60 lat, mężczyźni po osiągnięciu 65 

lat) ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 


