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Wstęp
Obowiązujące przepisy przewidują różne możliwości przejścia na eme-

ryturę. Zarówno osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., jak i urodzo-
nym po 1948 r. świadczenie to przysługuje przede wszystkim po ukończe-
niu powszechnego wieku emerytalnego, zróżnicowanego od 1 stycznia 
2013 r. – w zależności od daty urodzenia wnioskodawcy. 

Kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r., które na rachunku w otwartym 
funduszu emerytalnym (OFE) i na subkoncie zgromadziły wystarczającą ilość 
środków, mają prawo również do okresowej emerytury kapitałowej.

Wcześniej, bo po ukończeniu obniżonego wieku emerytalnego (62 lata – ko-
bieta i 65 lat – mężczyzna), można przejść na emeryturę częściową w wyso-
kości 50 proc. podstawowego świadczenia. Na razie jednak z możliwości tej 
mogą skorzystać wyłącznie mężczyźni, którzy osiągnęli wspomniany wiek, 
a nie ukończyli przewidzianego dla nich wieku powszechnego. 

Nadal możliwe jest uzyskanie jednej z wcześniejszych emerytur, zarówno 
przez osoby urodzone przed 1949 r., jak również – po spełnieniu pewnych do-
datkowych warunków – przez urodzonych po 1948 r. Dotyczy to m.in. pracow-
ników z długim stażem ubezpieczeniowym, zatrudnionych w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze, nauczycieli, kolejarzy, górników, 
twórców i artystów. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek o przyznanie takiego 
świadczenia można zgłosić przed ukończeniem powszechnego wieku emery-
talnego. 

Dodatkowa możliwość nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych 
przewidziana jest dla zatrudnionych w  szczególnych warunkach lub przy 
pracach o szczególnym charakterze (emerytura pomostowa), a także dla na-
uczycieli (nauczycielskie świadczenie kompensacyjne).

W  2014 r. nie zmieniają się w  istotny sposób zasady ustalania wysoko-
ści emerytur.

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., a także w latach 1949–1968, któ-
re do końca 2008 r. spełniły warunki wymagane do uzyskania wcześniejszej 
emerytury, zachowają prawo do starych zasad obliczenia. Otrzymają świad-
czenie zależne do zarobków uzyskanych w wybranych latach w czasie kariery 
zawodowej, aktualnej kwoty bazowej oraz udowodnionych okresów składko-
wych i nieskładkowych. 

Emerytura dla pozostałych osób wyliczana jest na nowych zasadach. Jej 
wysokość zależy od składek i kapitału początkowego zgromadzonych na indy-
widualnym koncie w ZUS. Nowym rozwiązaniem jest uwzględnianie w okre-
ślonych przypadkach w podstawie obliczenia emerytury również środków ze-
widencjonowanych na subkoncie. To skutek wejścia w życie od 1 lutego 2014 r. 
nowych przepisów dotyczących wypłat emerytur ze środków zgromadzo-
nych w otwartych funduszach emerytalnych. Przepisy te wprowadziły wiele 
istotnych zmian w systemie emerytalnym, dotyczących m.in. przenoszenia 
środków zgromadzonych w OFE do ZUS, ustalania okresowych emerytur ka-



pitałowych, a także obliczania i przeliczania emerytury z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (FUS) z uwzględnieniem również środków przeniesionych  
do ZUS z OFE. 

Warto zaznaczyć, że już niedługo będzie można zgłosić wniosek o wypła-
tę emerytury przyznanej przed styczniem 2011 r. i zawieszonej w związku 
z kontynuowaniem zatrudnienia w październiku 2011 r. Możliwość ta będzie 
dotyczyła osób, których roszczenia nie zostały zrealizowane w postępowaniu 
sądowym. 

W 2014 r. emerytów i rencistów czeka też, podobnie jak w ubiegłym roku, 
waloryzacja świadczeń. Wzrosną również kwoty dodatków oraz najniższych 
emerytur i rent. Od 1 marca 2014 r. zmieni się kwota bazowa uwzględniana 
przy obliczaniu niektórych świadczeń.

Emerytury po zmianach 2014
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Rozdział 1.
Emerytury dla osób  

urodzonych przed 1949 r.
Urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą uzyskać emeryturę przede 

wszystkim po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Przepisy, 
które obowiązują od 2013 r., wydłużyły okres aktywności zawodowej męż-
czyzn urodzonych w 1948 r. 

Osoby ze wskazanej grupy wiekowej mogą po spełnieniu dodatkowych wa-
runków skorzystać z wcześniejszych emerytur. Przysługują one m.in. pracow-
nikom z długim stażem ubezpieczeniowym, zatrudnionym w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze, nauczycielom. Zasady nabywania 
prawa do tych emerytur zostały omówione w dalszych rozdziałach tej książki. 

Uprawnienia po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego
Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. mogą skorzystać z  emerytury 

przede wszystkim na podstawie art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 
Przysługuje ona po spełnieniu dwóch warunków:
■■ ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego oraz
■■ udowodnieniu przynajmniej 20-letniego (w przypadku kobiet) i 25-letniego 

(w przypadku mężczyzn) okresu składkowego i nieskładkowego. 
Powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla wszystkich kobiet oraz 

65 lat dla mężczyzn urodzonych przed 1 stycznia 1948 r.
Dla mężczyzn urodzonych w 1948 r. powszechny wiek emerytalny, w któ-

rym mogą uzyskać prawo do omawianej emerytury, został na mocy noweli-
zacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS z 11 maja 2012 r. wydłużony w za-
leżności od miesiąca urodzenia. Wynosi on:
■■ 65 lat i 1 miesiąc dla mężczyzn urodzonych  od 1 stycznia do 31 marca 1948 r.,
■■ 65 lat i  2 miesiące dla mężczyzn urodzonych od 1 kwietnia 1948 r. do 

30 czerwca 1948 r.,
■■ 65 lat i 3 miesiące dla mężczyzn urodzonych od 1 lipca 1948 r. do 30 września 

1948 r.,
■■ 65 lat i 4 miesiące dla mężczyzn urodzonych od 1 października 1948 r. do 

31 grudnia 1948 r.
Ustalając staż ubezpieczeniowy wymagany do przyznania emerytury (20 lat 

dla kobiet i  25 lat dla mężczyzn), ZUS uwzględnia wszystkie udowodnione 
okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe z dokładnością do jednego dnia. 

Okresy składkowe to, najkrócej mówiąc, okresy, w których dana osoba pra-
cowała i opłacane były za nią składki do ZUS (np. okresy pozostawania w sto-
sunku pracy, wykonywania umowy-zlecenia, prowadzenia działalności go-
spodarczej).


