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The paper presents the rules guiding early retirement due to working conditions in
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conditions but also considerably different approaches adopted by countries with
respect to jobs that entitle workers to apply for early retirement and the eligible age.
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Wyd³u¿enie przewidywanego okresu ¿ycia cz³o(6(>6'8%
@68@(()
Europejskiej od kilku lat przeprowadzane s¹ reformy
ubezpieczeñ spo³ecznych. Ich celem jest, z jednej
  (!: @8 '5 ' 
i zwi¹zanego z tym podnoszenia wieku, w którym
$8:$%6&"!
ograniczanie lub likwidowanie niektórym grupom
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te powoduj¹, ¿e coraz mniej pañstw cz³onkowskich
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na warunki, w których wykonywana jest praca, albo
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Celem artyku³u jest przedstawienie ró¿nych roz#6&9'((!(96(9
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emerytury1, naliczania sta¿u pracy w warunkach
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ustalenia w przepisach poszczególnych pañstw
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Jest to albo enumeratywne wyliczenie zawodów, których
("#!"&$%6'5$9(96(9
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te¿ tak jak w Polsce systemy mieszane.

wymagañ dotycz¹cych sta¿u pracy ogó³em lub sta¿u
pracy w szczególnych warunkach.
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60 lat (ogólne wymagania to 62 lata, bez ró¿nicy
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   !"# $%6 " " (9  '&, stawowa emerytura ustalana jest przez pañstwo
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jednak ustanowione w uk³adach zbiorowych pracy,
$%$@$,<kim uk³adem jest np. uk³ad zbiorowy pracowników
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ogólny sta¿ pracy nie mniejszy ni¿ 33 lata, a w tym
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prac. W trakcie reformy systemu emerytalnego
podniesiono tam jednak wiek przechodzenia na
!"#$%,(D&96'$lotów, pracownicy elektrowni j¹drowych, których
wykonywana praca zaliczona jest do I kategorii
6$&#"!:$%(
55 lat2. Natomiast pracownicy pracuj¹cy w warunkach niebezpiecznych, których prace zaliczone
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petrochemicznym, transporcie publicznym) maj¹
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w sposób istotny ograniczone [3].
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przywilej w postaci przyznawania, po 5 latach pracy
w górnictwie, dodatkowego okresu ubezpieczenia
  U $#  (8 ( Y $%
pracy górniczej. Wynikaj¹ce z tego obni¿enie wieku
emerytalnego jest jednak ograniczone i nie mo¿e on
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Nowatorski sposób ochrony zdrowia starszych
pracowników przed negatywnym dzia³aniem pracy
uci¹¿liwej wprowadzi³ na pocz¹tku 2015 r. ustawodawca francuski. Obok systemów przechodzenia na
!" $   %5
przepisów, np. personelu pok³adowego linii lotniczych: pilotów, stewardes i stewardów, u których
($'65YY'5JK'6$85:
podniesiony do 65 roku ¿ycia3, pracownicy pracuj¹cy
w warunkach uci¹¿liwych lub szkodliwych wymienionych w przepisach (np. praca nocna co najmniej
120 nocy/rok lub praca monotypowa wykonywana
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pracowników pracuj¹cych w trudnych warunkach.
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oni naliczany 1 pkt., a w przypadku nara¿enia na dwa
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od liczby punktów pracownik jest kierowany na
25-godzinne szkolenie (za ka¿dy punkt), za 10
punktów pracodawca skraca mu przez kwarta³
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kwarta³ ubezpieczenia wliczanego do sta¿y pracy, co
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MKUM,@'(!"$ry, a pracownicy, którzy pracuj¹ przy pracach uci¹¿li$&#$:!@"#
(zasi³ek przedemerytalny), je¿eli ich stan zdrowia
nie pozwala na kontynuowanie dotychczasowego
, x'8 (!':6 8 >$ 
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obok licznych pracowników przemys³u równie¿
pracownicy samorz¹dowi [6].
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przywilejów emerytalnych zosta³ w 2016 r. w sposób
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w warunkach szkodliwych lub uci¹¿liwych enumeratywnie wymienionych w ustawie w wieku 62 lat [7].
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pracy zosta³y równie¿ wprowadzone w trakcie
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wykonywa³ minimum 8 lat prace wymienione
w ustawie, takie jak: naprawy i utrzymanie dróg
i tuneli; praca w tunelach kolejowych, praca z ceg³ami krzemionkowymi zwi¹zana z frakcj¹ tych
cegie³; praca z asfaltem, w tym przygotowywanie
mieszanek mineralno-asfaltowych [9].
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czasu wykonywania pracy w takich warunkach.
W niektórych przypadkach sam ustawodawca
przewidzia³ skrócenie wieku o co najmniej 6 lub 8
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pracy nie mo¿e ni¿sza ni¿ 50 lat dla kobiet i 52 lata
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W Polsce reforma emerytalna wesz³a w ¿ycie
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emerytury zosta³y unormowane przez ustawodaw%'8!(,(D
urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. nabywaj¹ prawa
do emerytury wed³ug dotychczasowych zasad obo#"#$>$, ('
urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nabywaj¹ prawo do
emerytury wed³ug zasad ustalonych w reformie
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2 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o emeryturach
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!"$'"#nych zmian, by³o uchwalenie w 2008 r. ustawy
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1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników
zatrudnionych w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze.
 (!'"# ( 5 
prawa do emerytur pomostowych dla pracowników
("# %  &9' (
lub o szczególnym charakterze, urodzonych po
31 grudnia 1948 r4.
W kwestii finansowania emerytur pomostowych
@6'+)5czeñ Spo³ecznych, Fundusz Emerytur Pomostowych
(zwany dalej FEP).
(!'@"
w szczególnych warunkach i prac o szczególnym
charakterze, których wykonywanie uprawnia do
$ $\  %
$$\&"%
i zasady dzia³ania Funduszu Emerytur Pomostowych, zasady i tryb op³acania sk³adek na FEP oraz
zasady finansowania emerytur pomostowych
 5#( ) 6 @( (@(  ;
Pracy i Polityki Spo³ecznej w zakresie prowadzenia
rejestrów, wykazów i przygotowania strategii
sektorowej.
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odmienny od dotychczasowych przepisów regulu"#!"#$%&'%(,x""
zmiany dotycz¹ zasad ustalania prac uprawniaj¹!"#$%,
6$'nych rodzajów prac i stanowisk uprawniaj¹cych do
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ustawy: „prace w szczególnych warunkach to prace
zwi¹zane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem
mog¹ z du¿ym prawdopodobieñstwem spowo:@(6(
 &9' ( !( 6
determinowanych si³ami natury lub procesami tech'&$6(9$$!(9
profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej
stawiaj¹ przed pracownikami wymagania przekra"#$$8'!&(%6"#&%$
wieku emerytalnego, w stopniu utrudniaj¹cym ich
prace na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac
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w ustawie czynniki ryzyka, zwi¹zane z rodzajami
prac determinowanych si³ami natury5 oraz procesami technologicznymi”6.
Praca o szczególnym charakterze zosta³a natomiast zdefiniowana jako: „wymagaj¹ca szczególnej
'!  &9'" !
>"6(9"$8'!'8&konywania w sposób niezagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu publicznemu, w tym zdrowiu lub ¿yciu innych
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 ! ( >$@ >" (
"68(:6
(9""@(!'@#(U'5M
655:5&%
$%$#,;#5:98@nione wymagania w odniesieniu do danego rodzaju
6(!'>",%#:
"!(65(!'&
"$&@5:%&9'
warunkach lub o szczególnym charakterze. Praca
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wynika, ¿e nie wszystkie prace, które spe³niaj¹
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wymienione w za³¹cznikach, je¿eli nie spe³niaj¹
kryteriów zawartych w definicjach.
)'@((9%"#cych w procesie pracy, których, w przypadku kwalifikacji prac w szczególnych warunkach, negatywne
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ograniczone techniczne, medycznie ani organizacyj,68$$%'&&6
cywilizacyjnego w wielu dziedzinach, nie powsta³y
#$&#$:&@
niektórych czynników na organizm pracownika
@($'"%&$5
Chodzi o prace pod ziemi¹, na wodzie, pod wod¹ oraz
w powietrzu.
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($6(9!:(nika termicznego WBGT wynosi 28 oC i powy¿ej, przy war!$$5'$(8"U K .$2;
($&$(('$konywane w pomieszczeniach o temperaturze powietrza
poni¿ej 0 oF\5%8(>woduj¹ce w ci¹gu zmiany roboczej efektywny wydatek
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!$>&\%8(>#ne z bardzo du¿ym obci¹¿eniem statycznym wynikaj¹cym
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powy¿ej 6300 kJ, a u kobiety powy¿ej 4200 kJ. Natomiast
praca w wymuszonej pozycji cia³a to praca wymagaj¹ca
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do ustawy zosta³y ograniczone w stosunku do obowi¹zu"#(@~Y,

kiem. Pracownik wykonuj¹cy takie prace nie mo¿e
w pewnym wieku (ustawodawca wyznaczy³ go,
z pewnymi wyj¹tkami, na 55 lat dla kobiet i 60 lat
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o szczególnym charakterze. W tym przypadku to
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98"#%"'$&8niem dla bezpieczeñstwa publicznego podczas ich
(6 (!# "%  '"
decyzji w bardzo krótkim czasie (natychmiast)
w przypadku odchyleñ od stanu normalnego
[&9' !: >S6 !$!# ((" [%S "%
@ "  5( $8'!
(&[&9''!:S8.
W przeprowadzonej reformie wa¿ne jest rów868$$#!$
wygasaj¹cym. Warunkiem ich nabycia jest bowiem
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o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy
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(9"#("#,>"sta³y jednak uzupe³nione o wykazy rodzajów prac,
których wykonywanie, przy spe³nieniu kryteriów
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Generalnie rzecz ujmuj¹c, zasady przechodzenia
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pracy uregulowane s¹ w powszechnie obowi¹zuj¹cych aktach normatywnych. Wyj¹tek stanowi Belgia,
gdzie przywilej ten ustanawiany jest w drodze
uk³adów zbiorowych.
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górnictwo), w której warunki pracy uzasadniaj¹
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ci¹gu ograniczany.
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Ograniczenia te polegaj¹ przede wszystkim na redukowaniu prac uzasadniaj¹cych przechodzenie na
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znacznym podniesieniu wieku, w którym z tego
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obok rodzaju wykonywanej pracy jest sta¿ pracy
w warunkach szczególnych i minimalny wiek, który
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faktycznie wykonywanej pracy, ale w niektórych
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górników pracuj¹cych pod ziemi¹, których zasady
$%#@#&lacji ustawy o emeryturach pomostowych).
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te¿ prace monotonne. Jedynie w ustawodawstwie
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