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USTAWA

z dnia 27 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych 
oraz ustawy — Karta Nauczyciela

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.1))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 24:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 46—50” zast´puje si´ wy-
razami „art. 46, 47, 50, 50a i 50e”,

b) w ust. 2 wyrazy „art. 32—34, 39, 40, 46, 48—50”
zast´puje si´ wyrazami „art. 32, 33, 39, 40, 46,
50, 50a i 50e,”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Ubezpieczonym spe∏niajàcym warunki
okreÊlone w art. 50a lub 50e przys∏uguje
emerytura po osiàgni´ciu wieku i okresów
pracy lub okresu pracy, okreÊlonych w tych
przepisach.”;

2) uchyla si´ art. 34—38;

3) w art. 39:

a) w zdaniu wst´pnym wyrazy „art. 34” zast´puje
si´ wyrazami „art. 50a”,

b) w pkt 1 i 2 wyrazy „art. 36” zast´puje si´ wyra-
zami „art. 50c”;

4) w art. 46 w ust. 1:

a) w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 2006 r.” zast´puje
si´ wyrazami „31 grudnia 2007 r.”,

b) uchyla si´ pkt 3;

5) uchyla si´ art. 48 i 49;

6) w art. 50 w ust. 1:

a) w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 2006 r.” zast´puje
si´ wyrazami „31 grudnia 2007 r.”,

b) uchyla si´ pkt 3;

7) po art. 50 dodaje si´ rozdzia∏ 3a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 3a

Emerytury górnicze

Art. 50a. 1. Górnicza emerytura przys∏uguje pra-
cownikowi, który spe∏nia ∏àcznie na-
st´pujàce warunki:

1) ukoƒczy∏ 55 lat ˝ycia;

2) ma okres pracy górniczej wynoszà-
cy ∏àcznie z okresami pracy równo-
rz´dnej co najmniej 20 lat dla kobiet
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i 25 lat dla m´˝czyzn, w tym co naj-
mniej 10 lat pracy górniczej okreÊlo-
nej w art. 50c ust. 1.

2. Wiek emerytalny wymagany od pra-
cowników: kobiet majàcych co naj-
mniej 20 lat, a m´˝czyzn co najmniej
25 lat pracy górniczej i równorz´dnej,
w tym co najmniej 15 lat pracy górni-
czej, o której mowa w art. 50c ust. 1,
wynosi 50 lat.

Art. 50b. Przy ustalaniu prawa do emerytury gór-
niczej uwzgl´dnia si´ okresy pracy górni-
czej i pracy równorz´dnej z pracà górni-
czà, b´dàce okresami sk∏adkowymi lub
niesk∏adkowymi w rozumieniu ustawy,
z tym ˝e okresy pracy górniczej i pracy
równorz´dnej z pracà górniczà uwzgl´d-
nia si´, je˝eli praca ta wykonywana by∏a
co najmniej w po∏owie wymiaru czasu
pracy.

Art. 50c. 1. Za prac´ górniczà uwa˝a si´ zatrudnie-
nie:

1) pod ziemià w kopalniach w´gla,
rud, kruszców, surowców ognio-
trwa∏ych, glin szlachetnych, kaoli-
nów, magnezytów, gipsu, anhydry-
tu, soli kamiennej i potasowej, fos-
forytów oraz barytu;

2) pod ziemià i przy g∏´bieniu szybów
w przedsi´biorstwach budowy ko-
palƒ okreÊlonych w pkt 1 oraz pod
ziemià w przedsi´biorstwach i in-
nych podmiotach wykonujàcych dla
tych kopalƒ roboty górnicze lub
przy budowie szybów;

3) pod ziemià w przedsi´biorstwach
monta˝owych, przedsi´biorstwach
maszyn górniczych, zak∏adach na-
prawczych i innych podmiotach wy-
konujàcych dla kopalƒ okreÊlonych
w pkt 1 podziemne roboty budowla-
no-monta˝owe, roboty przy napra-
wie maszyn i wdra˝aniu nowych
urzàdzeƒ; pracownikom zatrudnio-
nym w tych przedsi´biorstwach, za-
k∏adach i innych podmiotach uznaje
si´ za prac´ górniczà te miesiàce za-
trudnienia, w których co najmniej
po∏ow´ dniówek roboczych przepra-
cowali pod ziemià;

4) na odkrywce w kopalniach siarki
i w´gla brunatnego przy r´cznym
lub zmechanizowanym urabianiu,
∏adowaniu oraz przewozie nadk∏adu
i z∏o˝a, przy pomiarach w zakresie
miernictwa górniczego oraz przy
bie˝àcej konserwacji agregatów
i urzàdzeƒ wydobywczych, a tak˝e
w kopalniach otworowych siarki
oraz w przedsi´biorstwach i innych
podmiotach wykonujàcych roboty
górnicze dla kopalƒ siarki i w´gla

brunatnego, na stanowiskach okre-
Êlonych w drodze rozporzàdzenia
przez ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw gospodarki i mini-
strem w∏aÊciwym do spraw Skarbu
Paƒstwa;

5) pod ziemià na stanowiskach dozoru
ruchu oraz kierownictwa ruchu ko-
palƒ, przedsi´biorstw i innych pod-
miotów okreÊlonych w pkt 1—3,
a tak˝e w kopalniach siarki i w´gla
brunatnego oraz w przedsi´bior-
stwach i innych podmiotach, o któ-
rych mowa w pkt 4, na stanowi-
skach okreÊlonych w drodze rozpo-
rzàdzenia przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw gospodarki, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Skarbu Paƒstwa i ministrem
w∏aÊciwym do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego;

6) w charakterze cz∏onków dru˝yn ra-
towniczych kopalƒ okreÊlonych
w pkt 1 i 4, mechaników sprz´tu ra-
towniczego tych dru˝yn oraz w cha-
rakterze ratowników zawodowych
w stacjach ratownictwa górniczego;

7) na stanowiskach maszynistów wy-
ciàgowych na szybach oraz na sta-
nowiskach sygnalistów na nadszy-
biach szybów w kopalniach, przed-
si´biorstwach i innych podmiotach
okreÊlonych w pkt 1 i 2;

8) na stanowiskach pracy pod ziemià
w nieczynnych kopalniach wymie-
nionych w pkt 1;

9) na stanowiskach instruktorów za-
wodu w górniczych polach szkole-
niowych pod ziemià oraz w kopal-
niach siarki i w´gla brunatnego.

2. Za prac´ równorz´dnà z pracà górni-
czà uwa˝a si´:

1) zatrudnienie na stanowiskach wy-
magajàcych kwalifikacji in˝yniera
lub technika w zakresie górnictwa
w urz´dach górniczych, je˝eli za-
trudnienie jest zwiàzane z wykony-
waniem czynnoÊci inspekcyjno-
-technicznych w kopalniach, przed-
si´biorstwach i innych podmiotach
okreÊlonych w ust. 1 pkt 1—4, pod
warunkiem uprzedniego przepraco-
wania w kopalniach, przedsi´bior-
stwach i innych podmiotach okre-
Êlonych w ust. 1 pkt 1—4 co naj-
mniej 10 lat pod ziemià, na odkryw-
ce w kopalniach siarki lub w´gla
brunatnego, a tak˝e w kopalniach
otworowych siarki albo na stanowi-
skach dozoru lub kierownictwa ru-
chu;
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2) zatrudnienie przy innych pracach,
nie d∏u˝sze ni˝ 5 lat, do których pra-
cownicy wykonujàcy prace okreÊlo-
ne w ust. 1 i w pkt 1 i 2 przeszli
w zwiàzku z likwidacjà kopalni, za-
k∏adu górniczego, przedsi´biorstwa
lub innego podmiotu, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 1—4.

3. Za pracowników zatrudnionych na sta-
nowiskach wymagajàcych kwalifikacji
in˝yniera lub technika w zakresie gór-
nictwa w jednostkach organizacyjnych
okreÊlonych w ust. 2 pkt 1 uwa˝a si´
osoby, które posiadajà tytu∏ in˝yniera
lub technika i sà zatrudnione zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami w zakre-
sie górnictwa.

4. Okresy pracy górniczej wymienionej
w ust. 1 pkt 1—4 wykonywanej za gra-
nicà traktuje si´ na równi z okresami
takiej pracy wykonywanej w kraju, je-
˝eli spe∏nione sà warunki okreÊlone
w ustawie, wymagane do uwzgl´dnie-
nia tych okresów pracy przy ustalaniu
prawa do Êwiadczeƒ.

Art. 50d. 1. Przy ustalaniu prawa do górniczej
emerytury pracownikom zatrudnio-
nym pod ziemià oraz w kopalniach
siarki lub w´gla brunatnego zalicza si´
w wymiarze pó∏torakrotnym nast´pu-
jàce okresy pracy na obszarze Paƒstwa
Polskiego:

1) w przodkach bezpoÊrednio przy ura-
bianiu i ∏adowaniu urobku oraz przy
innych pracach przodkowych, przy
monta˝u, likwidacji i transporcie
obudów, maszyn urabiajàcych, ∏a-
dujàcych i transportujàcych
w przodkach oraz przy g∏´bieniu
szybów i robotach szybowych;

2) w dru˝ynach ratowniczych.

2. Okresy pracy wymienione w ust. 1
pkt 2 zalicza si´ w wymiarze pó∏tora-
krotnym równie˝ tym pracownikom
dozoru ruchu i kierownictwa ruchu ko-
palƒ, którzy pracujà przez co najmniej
po∏ow´ dniówek roboczych w miesià-
cu pod ziemià, w kopalniach siarki lub
w kopalniach w´gla brunatnego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki i ministrem w∏aÊciwym do
spraw Skarbu Paƒstwa, w drodze roz-
porzàdzenia, okreÊla szczegó∏owo sta-
nowiska pracy, na których zatrudnienie
zalicza si´ w myÊl ust. 1 i 2 w wymiarze
pó∏torakrotnym.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw Skarbu Paƒstwa i mini-

strem w∏aÊciwym do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego, okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, zasady ewidencjono-
wania przez pracodawców okresów za-
trudnienia na stanowiskach, na któ-
rych okresy pracy górniczej zalicza si´
w wymiarze pó∏torakrotnym przy usta-
laniu prawa do górniczej emerytury,
oraz na niektórych innych stanowi-
skach pracy górniczej.

Art. 50e. 1. Prawo do górniczej emerytury, bez
wzgl´du na wiek i zajmowane stanowi-
sko, przys∏uguje pracownikom, którzy
prac´ górniczà wykonywali pod ziemià
stale i w pe∏nym wymiarze czasu pracy
przez okres wynoszàcy co najmniej
25 lat, z uwzgl´dnieniem ust. 2.

2. Do okresów pracy górniczej, o której
mowa w ust. 1, zalicza si´ tak˝e okresy
niezdolnoÊci do pracy z tytu∏u wypad-
ku przy pracy albo z tytu∏u choroby za-
wodowej, za które wyp∏acone zosta∏o
wynagrodzenie lub zasi∏ek chorobowy
albo Êwiadczenie rehabilitacyjne, bez-
poÊrednio poprzedzone pracà górniczà
wykonywanà pod ziemià stale i w pe∏-
nym wymiarze czasu pracy, przypada-
jàce w czasie trwania stosunku pra-
cy.”;

8) w dziale II tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustalanie wysokoÊci emerytur, o których mowa
w art. 27—50e”;

9) w art. 51 w ust. 1:

a) w zdaniu wst´pnym wyrazy „art. 34 lub 48” za-
st´puje si´ wyrazami „art. 50a lub 50e”,

b) w pkt 2 wyrazy „art. 37” zast´puje si´ wyrazami
„art. 50d”,

c) w pkt 3 wyrazy „art. 36 ust. 1 pkt 1—3 i 5—11”
zast´puje si´ wyrazami „art. 50c ust. 1 pkt 1—3
i 5—9”,

d) w pkt 4 wyrazy „art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5” zast´pu-
je si´ wyrazami „art. 50c ust. 1 pkt 4 i 5”;

10) w art. 52 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 1,8 za ka˝dy rok pracy górniczej wykonywanej
pod ziemià, o której mowa w art. 50d ust. 1,”;

11) w art. 182 wyrazy „art. 46—50” zast´puje si´ wy-
razami „art. 46—47, 50, 50a oraz 50e”;

12) po art. 183 dodaje si´ art. 183a w brzmieniu:

„Art. 183a. Przepisów art. 183 nie stosuje si´ do
emerytur przyznanych ubezpieczo-
nym, którzy prawa do emerytury naby-
li na podstawie art. 50a lub 50e.”;

13) w art. 184 w ust. 1 wyrazy „art. 32—34, 39 i 40,” za-
st´puje si´ wyrazami „art. 32, 33, 39 i 40,”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,
z póên. zm.2)) w art. 88 w ust. 2a wyrazy „oÊmiu lat”
zast´puje si´ wyrazami „dziewi´ciu lat”.

Art. 3. 1. Osobom, które do dnia 31 grudnia 2007 r.
spe∏ni∏y warunki do emerytury górniczej okreÊlone
w art. 34 lub w art. 48—49 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym w dniu 31 grud-
nia 2006 r., przys∏uguje górnicza emerytura na warun-
kach okreÊlonych w tych przepisach.

2. Osobom, którym udzielono urlopu górniczego
lub Êwiadczenia górniczego na warunkach okreÊlo-

nych w odr´bnych przepisach przy ustalaniu prawa do
górniczej emerytury bez wzgl´du na wiek uwzgl´dnia
si´ okresy niezdolnoÊci do pracy z powodu choroby
lub odosobnienia w zwiàzku z chorobà zakaênà, za któ-
re wyp∏acono wynagrodzenie lub zasi∏ek chorobowy,
okresy czynnej s∏u˝by wojskowej lub okresy pe∏nienia
z wyboru funkcji w organach zwiàzku zawodowego
zrzeszajàcego górników na warunkach okreÊlonych
w tych odr´bnych przepisach, o ile z urlopem górni-
czym lub Êwiadczeniem górniczym osoby te spe∏ni∏y
do dnia 31 grudnia 2007 r. warunki do górniczej eme-
rytury bez wzgl´du na wiek.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 4 i 6 oraz art. 2 i 3, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏osze-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-

szone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966,
Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.


