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WYKAZ SKRÓTÓW

1. Źródła prawa

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
KN – ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
k.p.c. – ustawa z  17.11.1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z  2018  r. 

poz. 1360 ze zm.)
k.r.o. – ustawa z  25.02.1964  r. – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy (Dz.U. z  2017  r. 

poz. 682 ze zm.) 
rozporządzenie 
w sprawie 
postępowania

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11.10.2011 r. w sprawie 
postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412)

rozporządzenie 
z 7.02.1983 r.

– rozporządzenie Rady Ministrów z 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego 
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.)

u.e.pom. – ustawa z  19.12.2008  r. o  emeryturach pomostowych (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 1924) 

u.e.r. – ustawa z  17.12.1998  r. o  emeryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.)

u.n.s.k. – ustawa z  22.05.2009  r. o  nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 128)

u.p.p.k. – ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 
poz. 2215)

u.p.z.i.r.p. – ustawa z  20.04.2004  r. o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)

ustawa wiekowa – ustawa z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 38 ze zm.)

u.s.u.s. – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 300 ze zm.)

u.ś.p.ch.m. – ustawa z  25.06.1999  r. o  świadczeniach pieniężnych z  ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645)

u.w.p.ch.z./ 
ustawa  
wypadkowa

– ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 ze zm.)
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2. Organy orzekające

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
S.Apel. – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
 
3. Publikatory

Dz.U. – Dziennik Ustaw
M.P. – Monitor Polski
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych 

i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Powszechnych
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 
4. Inne

art. – artykuł
FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
GUS – Główny Urząd Statystyczny
lit. – litera
m.in. – między innymi
niepubl. – niepublikowany
pkt – punkt
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
por. – porównaj
PPK – pracownicze plany kapitałowe
UE – Unia Europejska
ust. – ustęp
uw. – uwaga (i)
wyd. – wydanie
w zw. – w związku
ze zm. – ze zmianami
zob. – zobacz
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych



…

Rozdział I

PRAWO DO EMERYTUR USTALANYCH 
NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

Ustawa z 11.05.2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637); ustawa z 16.11.2016 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38).

W aktualnym systemie emerytalnym funkcjonują zasadniczo dwa rodzaje emerytur, 
określane jako ustalane według dotychczasowych (starych) i nowych (zreformowa-
nych) zasad, przy czym o uprawnieniach do emerytury z uwzględnieniem tego po-
działu decyduje w zasadzie data urodzenia ubezpieczonego i płeć. 

Osoby urodzone przed dniem 1.01.1949 r. nabywają prawo do emerytury ustala-
nej według dotychczasowych zasad, co oznacza, że prawo do emerytury uzależnione 
jest od: 
 – ukończenia wieku emerytalnego oraz 
 – udowodnienia wymaganego stażu pracy.

Osoby urodzone po dniu 31.12.1948 r., nabywają prawo do emerytury na nowych 
(zreformowanych) zasadach. Przy ustalaniu prawa do tej emerytury nie jest wyma-
gane udowodnienie określonego stażu pracy, natomiast osoba ubiegająca się o tę eme-
ryturę, musi:
 – osiągnąć powszechny wiek emerytalny i 
 – podlegać (przez jakikolwiek okres) ubezpieczeniu społecznemu lub emerytalnemu.

W odniesieniu do niektórych osób urodzonych między 1.01.1949 r. a 31.12.1968 r. 
ustawodawca przewidział szczególne rozwiązania, umożliwiające im nabycie pra-
wa do emerytury na zasadach przewidzianych dla ubezpieczonych urodzonych przed 
dniem 1.01.1949 r.
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 Emerytury powszechne są przyznawane nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia 
tzw. powszechnego wieku emerytalnego.

Z dniem 1.01.2013 r. weszła w życie ustawa z 11.05.2012 r. o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 637); dalej: ustawa zmieniająca/ustawa wiekowa. Ustawą tą wprowadzono 
przede wszystkim wydłużony wiek emerytalny, który docelowo – zarówno dla kobiet, 
jak i dla mężczyzn – ma wynosić 67 lat. 

Natomiast ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38) 
przywrócony został tzw. obniżony wiek emerytalny, wynoszący 60  lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Dla osób urodzonych przed 1949 r., które uprawnienia eme-
rytalne nabywały w  takim właśnie wieku (z  wyłączeniem mężczyzn urodzonych 
w 1948 r.), zmiana ta nie miała znaczenia, bowiem osoby te już dawno osiągnęły ten 
wiek.

1. Prawo do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych 
przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Art. 6, 7, 10, 10a, 27, 27a, 28 u.e.r.

A. Emerytura powszechna

Ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1.01.1949 r. mogą przejść na emeryturę, jeżeli: 
 – osiągnęli wymagany powszechny wiek emerytalny i 
 – udowodnili okresy składkowe i nieskładkowe, w wymiarze wskazanym w art. 27 

u.e.r. 

Osoby, do których adresowana jest ta emerytura, już dawno osiągnęły wymagany 
wiek emerytalny, choć niektórzy z  tej grupy ubezpieczonych nieprzerwanie pracują 
i do dziś nie wystąpili jeszcze z wnioskiem o emeryturę. Możliwe jest także, że o oma-
wianą emeryturę nie wystąpiły osoby urodzone przed 1949 r., a uprawnione do eme-
rytury wcześniejszej. Jeśli pracowały po przyznaniu emerytury wcześniejszej co naj-
mniej przez 30 miesięcy, zgłoszenie wniosku o emeryturę powszechną spowoduje, że 
będą otrzymywały wyższe świadczenie. 

Za ubezpieczonego w  rozumieniu ustawy emerytalnej uważa się osobę podlegającą 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, określonym w przepisach ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych, a także osobę, która przed dniem wejścia w życie usta-
wy emerytalnej, tj. przed dniem 1.01.1999  r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu 
lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.



1. Prawo do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.  21

…

Osoba ubiegająca się o tę emeryturę nie musi więc podlegać ubezpieczeniom społecz-
nym w dniu składania wniosku o świadczenie, nie ma też ograniczenia co do okresu, 
w jakim ostatnio musiała podlegać tym ubezpieczeniem.

Emerytura ta przysługuje niezależnie od ostatniego tytułu ubezpieczenia oraz od 
okresu, jaki upłynął od jego ustania.

W dniu 11 marca 2019 r. wniosek o emeryturę zgłosił ubezpieczony, urodzony 23 grudnia 
1948 r. Na przestrzeni życia udowodnił 40 lat, 3 miesiące i 10 dni okresów składkowych oraz 
2  miesiące i  3  dni okresów nieskładkowych. Ubezpieczony spełnił warunki do emerytury 
przewidzianej w  art.  27  u.e.r. Realizując wniosek zainteresowanego, ZUS wydał decyzję 
o przyznaniu emerytury od dnia 1 marca 2019 r., tj. od miesiąca, w którym został zgłoszony 
wniosek. Zainteresowany rozwiązał stosunek pracy z  dniem 28  lutego 2018  r., a  zatem od 
1 marca 2019 r. ZUS również podjął wypłatę emerytury.

Kobietom urodzonym przed dniem 1.01.1949  r. emerytura przewidziana w  art.  27 
u.e.r. przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat oraz udo-
wodnieniu okresów składkowych i  nieskładkowych w  wymiarze wynoszącym co 
najmniej 20  lat. Mężczyznom urodzonym przed dniem 1.01.1949  r. emerytura po-
wszechna przysługuje, jeśli ukończyli powszechny wiek emerytalny, wynoszący 65 lat 
oraz udowodnili staż pracy wynoszący 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Przy ustalaniu wymaganego stażu emerytalnego uwzględnia się okresy prowadzenia 
gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie (art. 10 ust. 1 u.e.r.) oraz okres 
pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy (art. 10a u.e.r.), oczywiście o ile udo-
wodnione okresy składkowe i  nieskładkowe są zbyt krótkie do nabycia uprawnień 
emerytalnych na podstawie omawianego przepisu.

B. Emerytura przy skróconym stażu emerytalnym

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1.01.1949 r., którzy nie udowodnili stażu 
pracy wymaganego do przyznania tzw. emerytury powszechnej, tj. co najmniej 20 lat 
składkowych i nieskładkowych kobieta oraz 25 lat – mężczyzna, przysługuje emerytu-
ra, jeśli udowodnią krótszy okres, wskazany w art. 28 u.e.r.

Warunkiem przyznania omawianej emerytury jest udowodnienie okresów składko-
wych i nieskładkowych w wymiarze wynoszącym co najmniej 15 lat – w przypadku 
kobiet i 20 lat – w przypadku mężczyzn.

Emerytura ta przysługuje ubezpieczonym, którzy ukończyli wiek emerytalny, wyma-
gany do przyznania emerytury powszechnej, tj. 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

Przy ustalaniu, czy został spełniony warunek posiadania 15- lub 20-letniego okresu 
składkowego i nieskładkowego, uwzględnia się także okresy prowadzenia gospodar-
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Ewa Dziubińska-Lechnio – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego; od 1976 r. zajmuje się zawodowo problematyką ubezpieczeń społecznych, a zwłasz-
cza zagadnieniami świadczeń emerytalno-rentowych; współautorka kilku publikacji książkowych 
i autorka wielu artykułów poświęconych tej tematyce. 
Eliza Skowrońska – ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Podyplomowe Studium dla Pracowników Służb Pracowniczych i Socjalnych na Wydziale Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych UW; od ponad 35 lat zajmuje się problematyką ubezpieczeń społecz-
nych, w szczególności w zakresie emerytur i rent; współautorka (wraz z Ewą Dziubińską-Lechnio) kilku 
pozycji książkowych oraz ekspertyz dotyczących polskiego prawa ubezpieczeniowego w kontekście 
uregulowań unijnych; autorka artykułów prezentujących tematykę emerytur i rent z uwzględnieniem 
jej praktycznego aspektu.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy w zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych 
w Polsce. Kompleksowo omówiono w niej warunki wymagane do przyznania emerytury lub renty, 
w tym:
− renty wypadkowej i z tytułu choroby zawodowej,
− świadczenia przedemerytalnego,
− emerytury pomostowej,
− nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 
Przedstawiono także zasady ustalania wysokości tych świadczeń oraz możliwości ich przeliczenia. 
Zrozumienie tego ułatwią czytelnikom liczne przykłady zamieszczone w tekście.
Szczególną uwagę autorki poświęciły postępowaniu o przyznanie świadczenia. Przybliżają wszystkie 
okoliczności związane z ubieganiem się o nie, począwszy od dokładnej prezentacji wniosków oraz 
sposobu prawidłowego ich wypełnienia (i jego znaczenia dla sprawniejszego przyznania świadcze-
nia), poprzez informacje na temat daty zgłoszenia wniosku, aż po wydanie decyzji przez ZUS i zasady 
wypłaty świadczeń.
Książka jest przeznaczona dla pracowników obsługujących sprawy kadrowe, w szczególności przy-
gotowujących wnioski o świadczenia z ZUS i wystawiających wymagane zaświadczenia, oraz prawni-
ków zajmujących się sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych. Będzie też praktycznym źródłem 
informacji dla wszystkich osób zainteresowanych przysługującymi im potencjalnie świadczeniami.
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