
Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet. 
 
 
Pracownicy, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego mogą przejść na 

wcześniejszą emeryturę – kobieta  po osiągnięciu 55 lat, a mężczyzna – 60 lat życia. Warunki, 
których spełnienie uprawnia do emerytury po osiągnięciu tego wieku określają przepisy art. 
29 i art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zmian).  

W ostatnim czasie ukazało się wiele publikacji prasowych ostrzegających osoby 
zamierzające przejść na wcześniejszą emeryturę na podstawie tych przepisów, że wniosek o 
jej przyznanie muszą złożyć jeszcze w tym roku, bo po 31 grudnia 2008 r. przepisy te 
wygasną i uzyskanie wcześniejszej emerytury nie będzie już możliwe.  

Zaniepokojone są zwłaszcza kobiety urodzone w latach 1949 - 1953, które są 
zdezorientowane, czy 31 grudnia 2008 r. jest dla nich ostatecznym terminem na osiągnięcie 
55 lat życia i 30 lat pracy uprawniających do wcześniejszej emerytury czy także ostatecznym 
terminem na zgłoszenie wniosku o jej przyznanie.  

Obawy sygnalizują też mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy chcieliby 
skorzystać z przyznanego im ostatnio prawa do wcześniejszej emerytury po osiągnięciu 60 lat 
życia i 35 lat pracy. Spotykają się bowiem z opinią, że wszystkie wymagane warunki muszą 
spełnić do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz, że wniosek o wcześniejszą emeryturę powinni zgłosić 
jeszcze w tym roku, bo jeśli nastąpi to później, to ZUS przyzna im emeryturę policzoną 
według innych niż obecnie, mniej korzystnych zasad. 

Ministerstwo wyjaśnia w związku z tym, że nieprawdziwe są informacje, że wniosek o 
wcześniejszą emeryturę należy zgłosić przed upływem 2008 r., ponieważ później przepisy te 
nie będą już obowiązywać. Żaden przepis ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie uchyla z dniem 1 stycznia 2009 r. 
przepisów art. 29 i 46 określających warunki, których spełnienie uprawnia pracownika do 
wcześniejszej emerytury. 
 
Warunki, których spełnienie uprawnia pracownika do emerytury po osiągnięciu 55 lat 
przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę. 
 

Zgodnie z nowym, obowiązującym od 8 maja br., brzmieniem przepisu art. 29 ust. 1 
ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
nadanym ustawą zmieniającą z dnia 28 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 411) pracownik, 
który urodził się przed 1 stycznia 1949 r. i nie osiągnął jeszcze pełnego wieku emerytalnego 
(tj. 60 lat- kobieta, 65 lat- mężczyzna), może mieć przyznaną emeryturę, jeśli spełnił 
następujące warunki: 
• kobieta - osiągnęła 55 lat życia i udowodniła co najmniej 30 letni staż ubezpieczeniowy 

(okres składkowy i nieskładkowy), albo przynajmniej 20 letni staż ubezpieczeniowy, jeśli 
jest całkowicie niezdolna do pracy, 

• mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 35-letni staż 
ubezpieczeniowy albo jeżeli ma co najmniej 25-letni staż ubezpieczeniowy i został 
uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. 

Osoba, która przez cały okres wymagany do przyznania tej emerytury pozostawała w 
stosunku pracy, nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków.  

Natomiast osoba, która osiągnęła wymagany wiek i staż ubezpieczeniowy, ale składa 
się on nie tylko z okresów zatrudnienia, ale także z okresów innej działalności objętej 
ubezpieczeniem społecznym (np. pracy na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej, 
działalności gospodarczej) i okresów nieskładkowych (np. okresu nauki w szkole wyższej, 



urlopu wychowawczego), ma prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli dodatkowo spełni 
warunki określone w art. 29 ust. 2, tj. : 

• ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę była pracownikiem oraz 
• w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym 

pozostawała w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy.  
Jeśli wniosek o wcześniejszą emeryturę składa osoba uprawniona do renty z tytułu 

niezdolności do pracy, to nie jest wymagane, aby była zatrudniona przez co najmniej 6 
miesięcy w ostatnich 24 miesiącach ubezpieczenia. Ostatnio przed zgłoszeniem wniosku 
musiała jednak być pracownikiem.  

Przy ocenie, czy osoba ubiegająca się o wcześniejszą emeryturę była pracownikiem, 
bierze się pod uwagę rodzaj pracy zarobkowej, z tytułu której podlegała ubezpieczeniu 
społecznemu ostatnio przed zgłoszeniem wniosku. W dniu zgłoszenia wniosku o wcześniejszą 
emeryturę osoba ta nie musi być pracownikiem. Bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku 
może więc np.: 

• pobierać zasiłek dla bezrobotnych (zasiłek przedemerytalny lub świadczenie 
przedemerytalne),  

• pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną,  
• nie pracować zarobkowo i nie pobierać żadnych zasiłków ani renty.  
Przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury nie jest uzależnione od ustania 

zatrudnienia. Osoba składająca wniosek o tę emeryturę w czasie zatrudnienia nie musi więc 
rozwiązywać tego stosunku pracy. Osobie spełniającej wymagane warunki ZUS wyda decyzję 
przyznającą prawo do emerytury bez względu na to, czy nastąpiło rozwiązanie stosunku 
pracy, jednak wypłatę świadczenia podejmie dopiero po przedłożeniu przez emeryta 
zaświadczenia o ustaniu tego stosunku pracy. 

Prawo do wcześniejszej emerytury na zasadach określonych w art. 29 ustawy o 
emeryturach i rentach z FUS, mają przede wszystkim pracownicy, którzy urodzili się do 
31 grudnia 1948 r. Dla tych osób nie wprowadzono żadnej daty granicznej na spełnienie 
warunków uprawniających do wcześniejszej emerytury, jak również na zgłoszenie wniosku o 
jej przyznanie. 

W stosunku do kobiet, które urodziły się do 31 grudnia 1948 r. przepisy o 
wcześniejszej emeryturze w praktyce straciły już zastosowanie. Większość tych kobiet już 
ukończyła lub najpóźniej w tym roku ukończy bowiem 60 lat życia, czyli pełny wiek 
emerytalny. Z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę mogą natomiast nadal 
korzystać mężczyźni urodzeni przed 1949 r., którzy nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku 
emerytalnego (65 lat). 

Prawo do wcześniejszej emerytury na zasadach określonych w art. 29 ustawy o 
emeryturach i rentach z FUS, mają również pracownicy, którzy urodzili się po 31 
grudnia 1948 r., jeśli wymagane warunki (wiek, staż pracy, niezdolność do pracy) 
spełnią najpóźniej 31 grudnia 2008 r. i nie są członkami otwartego funduszu 
emerytalnego. Osoby, które przystąpiły do OFE, mają prawo do wcześniejszej emerytury na 
zasadach określonych w art. 29 pod warunkiem, że wraz z wnioskiem o jej przyznanie złożą 
wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa (art. 46 ustawy o 
emeryturach i rentach z FUS).  

Rok 2008 jest ostatecznym terminem na spełnienie warunków wymaganych do 
nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 29 ustawy (osiągniecie wymaganego wieku i 
stażu pracy, powstanie niezdolności do pracy) przez osoby urodzone po 1948 r. Nie jest to 
jednak ostateczny termin na zgłoszenie wniosku o przyznanie wcześniejszej emerytury.  
Ustawa nie uzależnia bowiem przyznania prawa do wcześniejszej emerytury od zgłoszenia 
wniosku o jej przyznanie do dnia 31 grudnia 2008 r.  
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Spośród osób urodzonych po 1948 r. z prawa do wcześniejszej emerytury na 
podstawie art. 29 mogą skorzystać tylko kobiety, które urodziły się w latach 1949-1953 r., bo 
tylko one wymagany wiek 55 lat osiągną do 31 grudnia 2008 r. Mężczyźni urodzeni po 
1948 r. nie mogą przejść na wcześniejszą emeryturę na podstawie tych przepisów, bo do 31 
grudnia 2008 r. nie osiągną 60 lat życia, a więc nie spełnią podstawowego warunku 
uprawniającego do wcześniejszej emerytury.  

Wcześniejsza emerytura dla 60 letnich mężczyzn, urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Z dniem 8 maja 2008 r. weszła w życie ustawa z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 67, poz. 411), która realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 
10/07), że nie jest zgodne z konstytucją, że prawo do wcześniejszej emerytury ma 55-letnia 
kobieta z 30-letnim stażem ubezpieczeniowym, a nie ma go 60-letni mężczyzna z 35-letnim 
stażem (Dz.U. Nr 200, poz. 1445). 

Mężczyźni urodzeni przed 1949 r., mogą zatem odchodzić na wcześniejszą emeryturę 
po osiągnięciu 60 lat, jeżeli mają co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz 
są całkowicie niezdolni do pracy albo, co jest nowością, jeżeli osiągnęli 60 lat życia i mają co 
najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy.  

Ze zmiany przepisów mogą zatem skorzystać mężczyźni urodzeni w latach 1943-
1948, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego (65 lat) a nie mogli do tej 
pory skorzystać z wcześniejszej emerytury, bo ich stan zdrowia nie daje podstaw do 
orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy. Jeśli legitymują się 35 latami składkowymi i 
nieskładkowymi, uzyskają prawo do emerytury bez konieczności posiadania orzeczenia o 
całkowitej niezdolności do pracy.  

Ponadto muszą jednak spełniać dodatkowe warunki dające prawo do wcześniejszej 
emerytury pracowniczej, takie same jakich wymaga się od kobiet ubiegających się o 
emeryturę w wieku 55 lat. Muszą zatem ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę być 
pracownikiem i w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym 
pozostawać w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy. Spełnienia tych obydwu 
warunków (określonych w art. 29 ust. 2)  nie wymaga się od mężczyzny tylko wtedy, jeśli 
przez cały okres wymagany do nabycia prawa do emerytury pozostawał w stosunku pracy. Od 
mężczyzny, który w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę jest uprawniony do renty z tytułu 
niezdolności do pracy wymaga się tylko tego, aby ostatnim tytułem ubezpieczenia 
społecznego był stosunek pracy. Osoba ta nie musi natomiast udowodnić, że w okresie 
ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym pozostawała w stosunku pracy 
przez co najmniej 6 miesięcy. 
 
Mężczyzna urodzony przed 1949 r. nie musi spełnić wszystkich wymaganych  warunków do 
dnia 31 grudnia 2008 r.  

Dla osób, które urodziły się przed 1949 r. nie wprowadzono żadnych ograniczeń 
czasowych na spełnienie wszystkich warunków uprawniających do wcześniejszej emerytury. 
Najmłodszy mężczyzna z tej grupy ukończy 60 lat najpóźniej 31 grudnia 2008 r. Nie oznacza 
to jednak, że prawo do wcześniejszej emerytury ma tylko ten mężczyzna, który także 
pozostałe warunki spełni do końca br.  

Mężczyzna, który ma już 60 lat życia nie musi się więc martwić, jeśli do końca 2008 r. 
nie będzie miał 35 lat pracy lub 6 miesięcy zatrudnienia w czasie ostatnich 24 miesięcy 
ubezpieczenia. Może nadal pracować i zgłosić wniosek dopiero wtedy, gdy spełni wszystkie 
wymagane warunki. Dla osób urodzonych przed 1949 r. nie określono bowiem żadnego 
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terminu na spełnienie pozostałych wymaganych warunków. Muszą jednak spełnić je przed 
zgłoszeniem wniosku o wcześniejszą emeryturę. 

Mężczyzna, który ma już 60 lat życia lub osiągnie ten wiek do 31 grudnia br. może 
więc kontynuować zatrudnienie i wniosek o wcześniejszą emeryturę złożyć dopiero wtedy, 
gdy spełni wszystkie wymagane warunki. Nie ma żadnego znaczenia, że  nastąpi to po 2008 r. 
Mężczyzna urodzony przed 1949 r., który spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 29, 
może zgłosić wniosek o wcześniejszą emeryturę w dowolnym czasie. Jeżeli złoży go na 
przykład za rok lub dwa, także uzyska wcześniejszą emeryturę.  
 
Nie jest prawdą, że zgłoszenie przez mężczyznę wniosku o emeryturę w 2009 r. spowoduje, 
że ZUS obliczy ją  według nowych zasad. 

Osoby, które urodziły się przed 1949 r. (zarówno kobiety jak i mężczyźni) nie są 
objęte reformą emerytalną, dlatego mają prawo do emerytury w całości obliczonej wg tzw. 
starych zasad, określonych w art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, bez względu na 
to, kiedy spełnią wymagane warunki i kiedy zgłoszą wniosek o jej przyznanie. Nie ma zatem 
znaczenia, czy osoba urodzona przed 1949 r. zgłosi wniosek o wcześniejszą emeryturę czy też 
dopiero po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego. Przepisy te nie ulegają zmianie od 1 
stycznia 2009 r.   

Osoby, które urodziły się przed 1949 r. nie muszą się więc obawiać, że jeśli zgłoszą 
wniosek o emeryturę w 2009 r. lub jeszcze później, to ZUS nie obliczy jej w całości według 
tzw. starych zasad, ale zastosuje tzw. metodę mieszaną. Metoda mieszana, polegająca na tym, 
że wysokość emerytury częściowo oblicza się według starych a częściowo według nowych 
zasad ma bowiem zastosowanie wyłącznie do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które 
wiek uprawniający do emerytury osiągną w latach 2009-2013. 

Wcześniejsza emerytura dla 55-letnich kobiet urodzonych po 1948 r. 
Pracownicy, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r mają prawo do wcześniejszej 

emerytury na zasadach określonych w art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,  jeżeli: 
- wymagane warunki spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz 
- nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego albo wraz z wnioskiem o 

emeryturę złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w 
otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, na dochody budżetu państwa. 
Z prawa do emerytury na podstawie art. 29 mogą skorzystać tylko kobiety, które 

urodziły się w latach 1949-1953 r., bo tylko one wymagany wiek 55 lat już ukończyły lub 
ukończą do 31 grudnia 2008 r.  

Kobieta urodzona w latach 1949-1953 ma zatem prawo do wcześniejszej emerytury po 
osiągnięciu 55 lat życia, jeżeli najpóźniej w dniu  31 grudnia 2008 r.: 

- osiągnie co najmniej 30 letni staż ubezpieczeniowy, albo  
- 20 letni staż ubezpieczeniowy, jeśli jest całkowicie niezdolna do pracy. 

Należy podkreślić, że całkowita niezdolność do pracy także musi powstać najpóźniej 
32 grudnia 2008 r., ale orzeczenie w tej sprawie może być wydane później.   

Kobieta, która przez cały 20 lub 30 - letni okres pozostawała w stosunku pracy nie 
musi spełnić żadnych dodatkowych warunków.  

Natomiast kobieta, która do końca 2008 r. osiągnęła wymagany wiek i staż 
ubezpieczeniowy, ale składa się on nie tylko z okresów zatrudnienia, ale także z okresów 
innej działalności objętej ubezpieczeniem społecznym (np. pracy na podstawie umowy 
zlecenia, agencyjnej, działalności gospodarczej) i okresów nieskładkowych (np. okresu nauki 
w szkole wyższej, urlopu wychowawczego), ma prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli: 

• ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę była pracownikiem oraz 
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• w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym 
pozostawała w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy, chyba że w dniu 
zgłoszenia wniosku o emeryturę jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do 
pracy.  

Te dodatkowe warunki (określone w art. 29 ust. 2), należy spełnić w okresie 
poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę. Ponieważ wniosek o przyznanie 
wcześniejszej emerytury może być zgłoszony po 2008 r., te dodatkowe warunki także mogą 
być spełnione po 2008 r.  

Należy pamiętać, że powyższe warunki muszą być spełnione w okresie 
poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę.  

 
Przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego nie jest przeszkodą w uzyskaniu 

wcześniejszej emerytury.  
Osoba, która jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego musi jednak razem z 

wnioskiem o wcześniejszą emeryturę złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych 
na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, na dochody budżetu państwa. Taki wniosek składa się dopiero wtedy, gdy 
składany jest wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury, a nie wcześniej.  

 
Kobiety, które ukończyły lub do końca 2008 r. ukończą  55 lat, nie muszą składać 

wniosku o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2009 r. Dzień 31 grudnia 2008 r. jest 
ostatecznym terminem na spełnienie warunków uprawniających do wcześniejszej 
emerytury, a nie ostatecznym terminem na zgłoszenie wniosku o jej przyznanie.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę można zgłosić w każdym czasie, jednak bardzo 
ważne jest, aby nastąpiło przed 60 rokiem życia. Emerytura na zasadach określonych w art. 
29 ustawy, przewidziana jest bowiem dla kobiet, które nie osiągnęły pełnego wieku 
emerytalnego (60 lat). Zgłoszenie wniosku przez kobietę, która ukończyła  już ten wiek, 
spowoduje  przyznanie innej emerytury, obliczonej na innych zasadach.   

 
Dla osób, które urodziły się po 1948 r. data zgłoszenia wniosku o emeryturę może 

mieć wpływ na sposób jej obliczenia. 
Kobieta spełniająca warunki do wcześniejszej emerytury nie musi składać wniosku o 

jej przyznanie przed upływem 2008 r. Jeśli jednak chce przejść na wcześniejszą emeryturę 
obliczoną w całości wg starych zasad wymiaru, określonych w art. 53 ustawy o emeryturach i 
rentach z FUS, to wniosek o przyznanie emerytury zmusi zgłosić przed osiągnięciem pełnego 
wieku emerytalnego. Jeśli tak uczyni, to ZUS przyzna jej wcześniejszą emeryturę i obliczy jej 
wysokość w całości według tzw. starych zasad wymiaru, określonych w art. 53 ustawy 
emerytalnej.  

Wysokość  tej emerytury  wynosi: 
• 24% kwoty bazowej,  
• po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,  
• po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych. 

Jeśli kobieta zgłosi wniosek o przyznanie emerytury po dniu, w którym osiągnęła  60 
lat życia, to nie będzie podstaw prawnych do przyznania jej wcześniejszej emerytury, która 
jest obliczana w powyższy sposób. W takiej sytuacji ZUS przyzna emeryturę na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy, w związku z osiągnięciem 60 lat życia i obliczy ją częściowo według 
starych a częściowo według nowych zasad. Jeśli jednak kobieta jest członkiem OFE, to ZUS 
policzy emeryturę w całości według nowych zasad, określonych w art. 26 ustawy o 
emeryturach i rentach z FUS.  
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Kobiety urodzone w latach 1949-1953, które wniosek o emeryturę zgłoszą dopiero po 
ukończeniu 60 lat życia i nie są członkami OFE, będą mieć emeryturę policzoną metodą 
mieszaną, częściowo według starych a częściowo według nowych zasad.  

Przepis art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który wprowadza tę metodą, 
dotyczy wyłącznie osób urodzonych po 1948 r., które wiek uprawniający do emerytury 
osiągną w latach 2009-2013, nie pobierały wcześniejszej emerytury i nie są członkami OFE. 

Emerytura przyznana na wniosek osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do 
emerytury w 2009 r., wynosi: 
 1) 80 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 
 2) 20 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

Emerytura przyznana na wniosek osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do 
emerytury w 2010 r., wynosi: 
 1) 70 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 
 2) 30 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

Emerytura przyznana na wniosek osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do 
emerytury w 2011 r., wynosi: 
 1) 55 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 
 2) 45 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

Emerytura przyznana na wniosek osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do 
emerytury w 2012 r., wynosi: 
 1) 35 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 
 2) 65 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

Emerytura przyznana na wniosek osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do 
emerytury w 2013 r., wynosi: 
 1) 20 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 
 2) 80 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26. 

 
Informacja ta jest ważna szczególnie dla kobiet urodzonych w 1949 r., które spełniają 

warunki do wcześniejszej emerytury, ale jeszcze nie zgłosiły wniosku o jej przyznanie. Jeśli 
wniosek o emeryturę zgłoszą w 2009 r., ale nastąpi to przed osiągnięciu 60 lat życia, ich 
emerytura będzie obliczona w całości wg starych zasad. Jeśli zgłoszą go później, to ZUS 
przyzna emeryturę w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego a nie 
emeryturę wcześniejszą. Do jej obliczenia zastosuje w związku z tym nowe zasady. Tak więc 
kobieta nie będąca członkiem OFE, która w 2009 r. osiągnie 60 lat życia a następnie zgłosi 
wniosek o emeryturę, będzie mieć emeryturę w 80% obliczoną według starych zasad a w 20% 
obliczoną według nowych zasad. 

Należy podkreślić, że przepis art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który 
wprowadza tzw. mieszaną metodę obliczania emerytury, tj. częściowo wg starych a 
częściowo wg nowych zasad, dotyczy wyłącznie osób urodzonych po 1948 r., które wiek 
uprawniający do emerytury osiągną w latach 2009 – 2013, nie przystąpiły do otwartego 
funduszu emerytalnego i nie pobierały wcześniejszej emerytury przysługującej z tytułu 
spełnienia wymaganych warunków do dnia 31 grudnia 2008 r.  

W ten sposób zostanie więc obliczona emerytura dla kobiet urodzonych w latach 
1949-1953, które nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego i o przyznanie 
emerytury wystąpią dopiero po osiągnięciu 60 lat życia.  

Metoda mieszana będzie też zastosowana do obliczenia emerytury z tytułu pracy w 
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przyznanej na podstawie art. 184 
ustawy o emerytach i rentach z FUS  osobom urodzonym po 1948 r., które wiek uprawniający 
do tej emerytury osiągną w latach 2009-2013.  
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