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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla:

1) warunki nabywania i utraty prawa do emerytur
i rekompensat przez niektórych pracowników wy-
konujàcych prac´ w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, zwanych dalej „eme-
ryturami pomostowymi”, o których mowa
w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z póên. zm.2)), zwanej dalej „ustawà
o emeryturach i rentach z FUS”;

2) rodzaje prac w szczególnych warunkach i prac
o szczególnym charakterze, których wykonywanie
uprawnia do emerytury pomostowej;

3) zasady post´powania w sprawach emerytur po-
mostowych; 

4) organizacj´ i zasady dzia∏ania Funduszu Emerytur
Pomostowych;

5) zasady i tryb op∏acania sk∏adek na Fundusz Eme-
rytur Pomostowych oraz zasady finansowania
emerytur pomostowych i rekompensat;

6) obowiàzki Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz
p∏atników sk∏adek w zakresie tworzenia i prowadze-
nia centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze oraz centralnego rejestru i ewidencji pra-
cowników wykonujàcych prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze.

2. Wyp∏ata emerytur pomostowych jest gwaranto-
wana przez paƒstwo.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) organ rentowy — jednostk´ organizacyjnà Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, w∏aÊciwà do wyda-
wania decyzji w sprawach Êwiadczeƒ, okreÊlonà
w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.3));

2) p∏atnik sk∏adek — pracodawc´, o którym mowa
w art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, oraz
ubezpieczonego, o którym mowa w art. 4 pkt 2
lit. d ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

3) pracownik — ubezpieczonego, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1, 2a i ust. 6
pkt 2 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, podlegajàcego
ubezpieczeniu emerytalnemu z tytu∏u pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, a tak˝e ubezpieczonego, który przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z tytu∏u takiej pracy
podlega∏ ubezpieczeniu spo∏ecznemu lub zaopa-
trzeniu emerytalnemu;

4) uprawniony — osob´ majàcà ustalone prawo do
emerytury pomostowej;

5) rekompensata — odszkodowanie za utrat´ mo˝li-
woÊci nabycia prawa do wczeÊniejszej emerytury
z tytu∏u pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze dla osób, które nie
nab´dà prawa do emerytury pomostowej.

Art. 3. 1. Prace w szczególnych warunkach to prace
zwiàzane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogà
z du˝ym prawdopodobieƒstwem spowodowaç trwa∏e
uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych
warunkach Êrodowiska pracy, determinowanych si∏ami
natury lub procesami technologicznymi, które mimo
zastosowania Êrodków profilaktyki technicznej, organi-
zacyjnej i medycznej stawiajà przed pracownikami wy-
magania przekraczajàce poziom ich mo˝liwoÊci, ogra-
niczony w wyniku procesu starzenia si´ jeszcze przed
osiàgni´ciem wieku emerytalnego, w stopniu utrud-
niajàcym ich prac´ na dotychczasowym stanowis-
ku; wykaz prac w szczególnych warunkach okreÊ-
la za∏àcznik nr 1 do ustawy.

2. Czynniki ryzyka, o których mowa w ust. 1, sà
zwiàzane z nast´pujàcymi rodzajami prac: 
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USTAWA

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o emeryturach pomostowych1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników,
ustaw´ z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu
Êwiadczeƒ socjalnych, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 27 lipca
2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy — Karta Na-
uczyciela oraz ustaw´ z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Pracy. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411,
Nr 192, poz. 1180 i Nr 228, poz. 1507. 

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125,
Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176,
poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411,
Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318,
Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228,
poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654.



Dziennik Ustaw Nr 237 — 13682 — Poz. 1656 

1) w szczególnych warunkach determinowanych si-
∏ami natury:

a) prace pod ziemià,

b) prace na wodzie,

c) prace pod wodà,

d) prace w powietrzu;

2) w szczególnych warunkach determinowanych
procesami technologicznymi:

a) prace w warunkach goràcego mikroklimatu —
prace wykonywane w pomieszczeniach, w któ-
rych wartoÊç wskaênika obcià˝enia termicznego
WBGT wynosi 28 °C i powy˝ej, przy wartoÊci
tempa metabolizmu pracownika powy˝ej
130 W/m2,

b) prace w warunkach zimnego mikroklimatu —
prace wykonywane w pomieszczeniach o tem-
peraturze powietrza poni˝ej 0 °C,

c) bardzo ci´˝kie prace fizyczne — prace powodu-
jàce w ciàgu zmiany roboczej efektywny wyda-
tek energetyczny u m´˝czyzn — powy˝ej
8400 kJ, a u kobiet — powy˝ej 4600 kJ,

d) prace w warunkach podwy˝szonego ciÊnienia
atmosferycznego,

e) ci´˝kie prace fizyczne zwiàzane z bardzo du˝ym
obcià˝eniem statycznym wynikajàcym z ko-
niecznoÊci pracy w wymuszonej, niezmiennej
pozycji cia∏a; przy czym ci´˝kie prace fizyczne to
prace powodujàce w ciàgu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny u m´˝czyzn —
powy˝ej 6300 kJ, a u kobiet — powy˝ej 4200 kJ,
a prace w wymuszonej pozycji cia∏a to prace
wymagajàce znacznego pochylenia i (lub) skr´-
cenia pleców przy jednoczesnym wywieraniu
si∏y powy˝ej 10 kG dla m´˝czyzn i 5 kG dla ko-
biet (wg metody OWAS pozycja kategorii 4)
przez co najmniej 50 % zmiany roboczej.

3. Prace o szczególnym charakterze to prace wy-
magajàce szczególnej odpowiedzialnoÊci oraz szcze-
gólnej sprawnoÊci psychofizycznej, których mo˝li-
woÊç nale˝ytego wykonywania w sposób niezagra˝a-
jàcy bezpieczeƒstwu publicznemu, w tym zdrowiu lub
˝yciu innych osób, zmniejsza si´ przed osiàgni´ciem
wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawno-
Êci psychofizycznej, zwiàzanego z procesem starzenia
si´; wykaz prac o szczególnym charakterze okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do ustawy.

4. Za pracowników wykonujàcych prace w szcze-
gólnych warunkach uwa˝a si´ pracowników wykonu-
jàcych po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, w pe∏nym wy-
miarze czasu pracy, prace, o których mowa w ust. 1.

5. Za pracowników wykonujàcych prace o szcze-
gólnym charakterze uwa˝a si´ pracowników wykonu-
jàcych po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, w pe∏nym wy-
miarze czasu pracy, prace, o których mowa w ust. 3.

6. Za pracowników wykonujàcych prace w szcze-
gólnych warunkach uwa˝a si´ tak˝e ubezpieczonych
z tytu∏u dzia∏alnoÊci twórczej lub artystycznej tancerzy

zawodowych, wykonujàcych po dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy prace zwiàzane z bardzo ci´˝kim wysi∏kiem
fizycznym.

7. Za pracowników wykonujàcych prace w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze
uwa˝a si´ równie˝ osoby wykonujàce przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy prace w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu
art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS.

Rozdzia∏ 2

Warunki nabywania i utraty prawa do emerytury
pomostowej i rekompensaty

Art. 4. Prawo do emerytury pomostowej,
z uwzgl´dnieniem art. 5—12, przys∏uguje pracowniko-
wi, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) urodzi∏ si´ po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze wynoszàcy co naj-
mniej 15 lat;

3) osiàgnà∏ wiek wynoszàcy co najmniej 55 lat dla
kobiet i co najmniej 60 lat dla m´˝czyzn;

4) ma okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy, ustalony na
zasadach okreÊlonych w art. 5—9 i art. 11 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS, wynoszàcy co naj-
mniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla m´˝-
czyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywa∏ prace
w szczególnych warunkach lub prace w szczegól-
nym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3
ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS;

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywa∏ prac´
w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7) nastàpi∏o z nim rozwiàzanie stosunku pracy.

Art. 5. Pracownik wykonujàcy w powietrzu na stat-
kach powietrznych prac´ w szczególnych warunkach
wymienionà w pkt 25 za∏àcznika nr 1 do ustawy lub
o szczególnym charakterze wymienionà w pkt 1 za-
∏àcznika nr 2 do ustawy, który spe∏nia warunki okreÊ-
lone w art. 4 pkt 1, 4—7, nabywa prawo do emerytury
pomostowej, je˝eli:

1) osiàgnà∏ wiek wynoszàcy co najmniej 50 lat dla
kobiet i co najmniej 55 lat dla m´˝czyzn;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach wy-
mienionej w pkt 25 za∏àcznika nr 1 do ustawy lub
okres pracy o szczególnym charakterze wymienio-
nej w pkt 1 za∏àcznika nr 2 do ustawy, wynoszàcy
co najmniej 15 lat;

3) uzyska∏ orzeczenie o niezdolnoÊci do wykony-
wania pracy w szczególnych warunkach wymie-
nionej w pkt 25 za∏àcznika nr 1 do ustawy lub
o szczególnym charakterze wymienionej w pkt 1
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za∏àcznika nr 2 do ustawy, w rozumieniu
art. 105—107 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Pra-
wo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696,
z póên. zm.4)).

Art. 6. Pracownik wykonujàcy w morskich portach
handlowych oraz przedsi´biorstwach pomocniczych
dzia∏ajàcych na rzecz tych portów, zwanych dalej „por-
tami morskimi”, prace w szczególnych warunkach,
wymienione w pkt 21 za∏àcznika nr 1 do ustawy, lub
o szczególnym charakterze, wymienione w pkt 12 za-
∏àcznika nr 2 do ustawy, który spe∏nia warunki okreÊ-
lone w art. 4 pkt 1, 4—7, nabywa prawo do emerytury
pomostowej, je˝eli:

1) osiàgnà∏ wiek wynoszàcy co najmniej 55 lat;

2) ma okres pracy w portach morskich w szczegól-
nych warunkach wymienionej w pkt 21 za∏àcznika
nr 1 do ustawy lub o szczególnym charakterze wy-
mienionej w pkt 12 za∏àcznika nr 2 do ustawy, wy-
noszàcy co najmniej 15 lat.

Art. 7. Pracownik wykonujàcy w hutnictwie prace
w szczególnych warunkach wymienione w pkt 4—12
za∏àcznika nr 1 do ustawy, który spe∏nia warunki okreÊ-
lone w art. 4 pkt 1, 4—7, nabywa prawo do emerytury
pomostowej, je˝eli:

1) osiàgnà∏ wiek wynoszàcy co najmniej 55 lat;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach w hut-
nictwie wymienionej w pkt 4—12 za∏àcznika nr 1
do ustawy, wynoszàcy co najmniej 15 lat;

3) lekarz medycyny pracy wyda∏ orzeczenie o nie-
zdolnoÊci do wykonywania prac w szczególnych
warunkach wymienionych w pkt 4—12 za∏àcznika
nr 1 do ustawy.

Art. 8. Pracownik wykonujàcy prace w szczegól-
nych warunkach wymienione w pkt 20, 22 i 32 za∏àcz-
nika nr 1 do ustawy, który spe∏nia warunki okreÊlone
w art. 4 pkt 1, 4—7, nabywa prawo do emerytury po-
mostowej, je˝eli:

1) osiàgnà∏ wiek wynoszàcy co najmniej 50 lat dla
kobiet i co najmniej 55 lat dla m´˝czyzn;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach wy-
mienionej w pkt 20, 22 i 32 za∏àcznika nr 1 do usta-
wy, wynoszàcy co najmniej 10 lat.

Art. 9. Pracownik wykonujàcy prace maszynistów
pojazdów trakcyjnych wymienione w pkt 5 za∏àcznika
nr 2 do ustawy, który spe∏nia warunki okreÊlone
w art. 4 pkt 1, 4—7, nabywa prawo do emerytury po-
mostowej, je˝eli:

1) osiàgnà∏ wiek wynoszàcy co najmniej 50 lat dla
kobiet i co najmniej 55 lat dla m´˝czyzn;

2) ma okres pracy jako maszynista pojazdów trakcyj-
nych wymienionej w pkt 5 za∏àcznika nr 2 do usta-
wy, wynoszàcy co najmniej 15 lat;

3) lekarz medycyny pracy wyda∏ orzeczenie o nie-
zdolnoÊci do wykonywania prac jako maszynista
pojazdów trakcyjnych.

Art. 10. Cz∏onek zawodowych ekip ratownictwa
górskiego, który spe∏nia warunki okreÊlone w art. 4
pkt 1, 4—7, nabywa prawo do emerytury pomosto-
wej, je˝eli:

1) osiàgnà∏ wiek wynoszàcy co najmniej 50 lat dla
kobiet i co najmniej 55 lat dla m´˝czyzn;

2) ma okres pracy jako cz∏onek zawodowych ekip ra-
townictwa górskiego, wynoszàcy co najmniej
10 lat.

Art. 11. Pracownik wykonujàcy prace górnicze,
o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach
i rentach z FUS, który spe∏nia warunki okreÊlone
w art. 4 pkt 1, 4—7, nabywa prawo do emerytury po-
mostowej, je˝eli:

1) osiàgnà∏ wiek wynoszàcy co najmniej 55 lat dla
kobiet i co najmniej 60 lat dla m´˝czyzn;

2) ma okres pracy górniczej, o której mowa
w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
wynoszàcy co najmniej 15 lat.

Art. 12. Przy ustalaniu okresu pracy w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze,
o których mowa w art. 4—11, nie uwzgl´dnia si´ okre-
sów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzy-
ma∏ wynagrodzenie lub Êwiadczenie z ubezpieczenia
spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa.

Art. 13. 1. ˚o∏nierze zawodowi, funkcjonariusze
Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Wi´ziennej
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej nabywajà prawo do
emerytury pomostowej, na zasadach okreÊlonych
w art. 4, je˝eli nie spe∏niajà warunków do nabycia pra-
wa lub utracili prawo do emerytury okreÊlonej w prze-
pisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

2. Przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej
osobom, o których mowa w ust. 1, okresy s∏u˝by pe∏-
nionej przez te osoby traktuje si´ na równi z okresami
pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, odpowiednio do art. 3 ust. 4—7.

Art. 14. 1. Emerytura pomostowa stanowi równo-
wartoÊç kwoty b´dàcej wynikiem podzielenia podsta-
wy obliczenia emerytury, ustalonej w sposób okreÊlo-
ny w art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
przez Êrednie dalsze trwanie ˝ycia dla osób w wieku
60 lat, ustalone wed∏ug obowiàzujàcych w dniu zg∏o-
szenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej
tablic Êredniego trwania ˝ycia, o których mowa
w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

2. Je˝eli pracownik jest cz∏onkiem otwartego fun-
duszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy obli-
czenia emerytury, sk∏adki na ubezpieczenie emerytal-
ne, zaewidencjonowane na jego koncie w Zak∏adzie

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97,
poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180,
poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505. 
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Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zwanym dalej „Zak∏a-
dem”, zwi´ksza si´ przez pomno˝enie wskaênikiem
korygujàcym 19,52/12,22, stanowiàcym stosunek pe∏-
nej wysokoÊci sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne
do wysokoÊci zaewidencjonowanej na koncie ubez-
pieczonego w Zak∏adzie.

3. Kwota emerytury pomostowej nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ kwota najni˝szej emerytury, o której mowa
w art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

4. Je˝eli po dniu, od którego przyznano emerytur´
pomostowà, uprawniony podlega∏ ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym, wysokoÊç emerytury po-
mostowej ulega ponownemu ustaleniu na zasadach
okreÊlonych w art. 108 ustawy o emeryturach i ren-
tach z FUS.

5. Emerytura pomostowa podlega waloryzacji na
zasadach i w terminach przewidzianych dla waloryza-
cji Êwiadczeƒ w art. 88, art. 89 i art. 93 ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS.

Art. 15. 1. Prawo do emerytury pomostowej po-
wstaje z dniem spe∏nienia warunków wymaganych
do nabycia tego prawa.

2. W przypadku pobierania zasi∏ku chorobowego
lub Êwiadczenia rehabilitacyjnego, prawo do emery-
tury pomostowej powstaje z dniem zaprzestania po-
bierania tego zasi∏ku lub Êwiadczenia.

Art. 16. Prawo do emerytury pomostowej ustaje
z dniem:

1) poprzedzajàcym dzieƒ nabycia prawa do emerytu-
ry, która jest ustalona decyzjà organu rentowego
lub innego organu emerytalno-rentowego, okreÊ-
lonego w odr´bnych przepisach;

2) osiàgni´cia przez uprawnionego wieku:

a) 60 lat — w przypadku kobiet,

b) 65 lat — w przypadku m´˝czyzn

— je˝eli uprawniony nie ma prawa do emerytury
ustalonego decyzjà organu rentowego lub innego
organu emerytalno-rentowego, okreÊlonego
w odr´bnych przepisach;

3) Êmierci uprawnionego.

Art. 17. 1. Prawo do emerytury pomostowej ulega
zawieszeniu lub emerytura ta ulega zmniejszeniu na
zasadach okreÊlonych w art. 103 ust. 3 i art. 104—106
ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

2. Je˝eli ∏àczna kwota przychodu uprawnionego
przewy˝szy∏a w danym roku kalendarzowym kwot´
granicznà przychodu o kwot´ ni˝szà ni˝ kwota niena-
le˝nie pobranych Êwiadczeƒ, zwrotu tej kwoty nie do-
konuje si´, je˝eli uprawniony dokona wp∏aty na Fun-
dusz Emerytur Pomostowych, o którym mowa
w art. 29, kwoty równej kwocie tego przekroczenia,
pomniejszonej o kwot´ pobranej zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych. Organ rentowy infor-
muje uprawnionego o mo˝liwoÊci unikni´cia zwrotu
kwoty nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ w razie doko-
nania wskazanej wp∏aty na Fundusz Emerytur Pomo-
stowych i wyznacza termin na jej wp∏at´.

3. Je˝eli uprawniony nie dokona∏ w wyznaczonym
terminie wp∏aty, o której mowa w ust. 2, organ rento-
wy dochodzi zwrotu nienale˝nie pobranej emerytury
pomostowej na zasadach okreÊlonych w art. 138—144
ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

4. Prawo do emerytury pomostowej ulega zawie-
szeniu bez wzgl´du na wysokoÊç uzyskiwanego przy-
chodu w razie podj´cia przez uprawnionego pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charak-
terze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Art. 18. 1. W razie Êmierci uprawnionego cz∏on-
kom jego rodziny przys∏uguje renta rodzinna oraz do-
datek dla sierot zupe∏nych na zasadach okreÊlonych
w art. 65—74, art. 76, art. 103 ust. 3, art. 104—106
i art. 107a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

2. W razie Êmierci osoby, która zg∏osi∏a wniosek
o Êwiadczenia okreÊlone ustawà, Êwiadczenia nale˝ne
jej do dnia Êmierci wyp∏aca si´ ma∏˝onkowi, dzieciom,
z którymi prowadzi∏a wspólne gospodarstwo domo-
we, a w przypadku ich braku — ma∏˝onkowi i dzie-
ciom, z którymi osoba ta nie prowadzi∏a wspólnego
gospodarstwa domowego, a w razie ich braku — in-
nym cz∏onkom rodziny uprawnionym do renty rodzin-
nej lub na których utrzymaniu pozostawa∏a ta osoba.

3. Osoby wymienione w ust. 2 majà prawo do
udzia∏u w dalszym prowadzeniu post´powania
o Êwiadczenia nieukoƒczonego wskutek Êmierci oso-
by, która o te Êwiadczenia wystàpi∏a.

4. Roszczenia o wyp∏at´ Êwiadczeƒ, o których mo-
wa w ust. 2, wygasajà po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia
Êmierci osoby, której Êwiadczenia przys∏ugiwa∏y,
chyba ˝e przed up∏ywem tego okresu zg∏oszony zosta-
nie wniosek o dalsze prowadzenie post´powania.

Art. 19. Do emerytury pomostowej przys∏uguje
dodatek piel´gnacyjny na zasadach i w wysokoÊci
okreÊlonej w art. 75 ustawy o emeryturach i rentach
z FUS.

Art. 20. Osobie, która pokry∏a koszty pogrzebu po
Êmierci: 

1) uprawnionego,

2) cz∏onka rodziny uprawnionego 

— przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy na zasadach
okreÊlonych w art. 77—81 i art. 99 ustawy o emery-
turach i rentach z FUS.

Rozdzia∏ 3

Rekompensaty

Art. 21. 1. Rekompensata przys∏uguje ubezpieczo-
nemu, je˝eli ma okres pracy w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu
przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wy-
noszàcy co najmniej 15 lat.

2. Rekompensata nie przys∏uguje osobie, która na-
by∏a prawo do emerytury na podstawie przepisów
ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
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Art. 22. 1. Rekompensat´ stanowi równowartoÊç
kwoty obliczonej wed∏ug wzoru:

R = 64,32 * K * X

gdzie:

R — oznacza kwot´ rekompensaty,

K — oznacza kwot´ obliczonà wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w przepisach art. 174 ustawy o emerytu-
rach i rentach z FUS,

X — oznacza wspó∏czynnik obliczony wed∏ug wzoru
okreÊlonego w ust. 2.

2. Wspó∏czynnik X okreÊlajàcy, jaka cz´Êç wymo-
gów do wczeÊniejszej emerytury zosta∏a spe∏niona do
dnia 31 grudnia 2008 r. oblicza si´ wed∏ug nast´pujà-
cego wzoru:

1) w przypadku kobiet:

2) w przypadku m´˝czyzn:

gdzie:

So — oznacza okresy sk∏adkowe i niesk∏adkowe w ro-
zumieniu ustawy o emeryturach i rentach
z FUS, osiàgni´te przed dniem 1 stycznia
2009 r.,

Sw — oznacza okres wykonywania przed dniem
1 stycznia 2009 r. pracy w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze w rozu-
mieniu przepisów ustawy o emeryturach i ren-
tach z FUS,

Ws — oznacza obni˝ony wiek emerytalny w rozumie-
niu przepisów ustawy o emeryturach i rentach
z FUS,

W — oznacza wiek ubezpieczonego w dniu 31 grud-
nia 2008 r. w pe∏nych latach zaokràglonych
w gór´.

3. Je˝eli wartoÊç któregokolwiek z u∏amków, o któ-
rych mowa w ust. 2, przekroczy 1, przyjmuje si´, ˝e
wartoÊç ta wynosi 1.

Art. 23. 1. Ustalenie rekompensaty nast´puje na
wniosek ubezpieczonego o emerytur´.

2. Rekompensata przyznawana jest w formie do-
datku do kapita∏u poczàtkowego, o którym mowa
w przepisach art. 173 i art. 174 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS.

Rozdzia∏ 4

Zasady post´powania w sprawach
emerytur pomostowych

Art. 24. Post´powanie w sprawie emerytury po-
mostowej wszczyna si´ na wniosek pracownika zg∏o-
szony bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem p∏atnika
sk∏adek w organie rentowym.

Art. 25. 1. Decyzj´ w sprawie emerytury pomosto-
wej wydaje i emerytur´ t´ wyp∏aca:

1) organ rentowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania pracownika;

2) wyznaczony przez Prezesa Zak∏adu organ rentowy
w przypadku pracowników:

a) zamieszka∏ych poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej w paƒstwie, z którym Rzeczpospolità
Polskà ∏àczy umowa mi´dzynarodowa w dzie-
dzinie ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

b) którym przy ustalaniu okresu sk∏adkowego
i niesk∏adkowego uwzgl´dniono okresy, o któ-
rych mowa w art. 8 ustawy o emeryturach i ren-
tach z FUS;

3) organ rentowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na ostatnie
miejsce zamieszkania pracownika w Rzeczypospo-
litej Polskiej, je˝eli pracownik zamieszkuje poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w paƒstwie,
z którym Rzeczpospolità Polskà nie ∏àczy umowa
mi´dzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych.

2. Od decyzji w sprawie emerytury pomostowej
przys∏uguje odwo∏anie do sàdu, na zasadach okreÊlo-
nych w art. 83 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, zwanej dalej
„ustawà o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych”.

Art. 26. 1. Emerytur´ pomostowà wyp∏aca si´ za
miesiàc kalendarzowy w terminach i na zasadach
przewidzianych dla wyp∏aty emerytur okreÊlonych
w art. 129, art. 130, art. 132—135 i art. 137 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS.

2. Kwot´ emerytury pomostowej za niepe∏ny mie-
siàc ustala si´, dzielàc kwot´ emerytury przez liczb´
dni kalendarzowych w miesiàcu, a otrzymanà kwot´
mno˝y si´ przez liczb´ dni kalendarzowych, za które
emerytura przys∏uguje. 

Art. 27. W razie zbiegu prawa do emerytury pomo-
stowej z prawem do renty, uposa˝enia w stanie spo-
czynku, zasi∏ku przedemerytalnego, Êwiadczenia
przedemerytalnego lub innego Êwiadczenia o charak-
terze emerytalnym lub rentowym, ustalonym na pod-
stawie odr´bnych ustaw, przys∏uguje tylko jedno
z tych Êwiadczeƒ — wy˝sze lub wybrane przez upraw-
nionego.

Art. 28. 1. W zakresie post´powania w sprawach
emerytury pomostowej stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy art. 114 i art. 116—128 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS.

2. W zakresie post´powania w sprawie zwrotu nie-
nale˝nie pobranej emerytury pomostowej, egzekucji
i potràceƒ stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 138—144 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
oraz przepisy art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych.
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Rozdzia∏ 5

Organizacja i zasady dzia∏ania Funduszu
Emerytur Pomostowych

Art. 29. 1. Tworzy si´ Fundusz Emerytur Pomosto-
wych, zwany dalej „FEP”, który jest paƒstwowym fun-
duszem celowym powo∏anym w celu finansowania
emerytur pomostowych.

2. Dysponentem FEP jest Zak∏ad.

Art. 30. 1. Przychody FEP pochodzà:

1) ze sk∏adek na FEP;

2) z dotacji bud˝etu paƒstwa;

3) z oprocentowania rachunków bankowych FEP;

4) z odsetek od nieterminowo op∏aconych sk∏adek na
FEP;

5) z dodatkowej op∏aty, o której mowa w art. 40 ust. 2;

6) ze zwrotu nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ wraz
z odsetkami;

7) z lokat wolnych Êrodków FEP;

8) z wp∏aty, o której mowa w art. 17 ust. 2;

9) z innych tytu∏ów.

2. Sk∏adk´ na FEP zalicza si´ do przychodów FEP
w miesiàcu nast´pujàcym po miesiàcu, za który sk∏ad-
ka jest nale˝na.

Art. 31. 1. W granicach okreÊlonych w ustawie bu-
d˝etowej FEP otrzymuje z bud˝etu paƒstwa dotacje.

2. Dotacje mogà byç przeznaczone wy∏àcznie na
finansowanie wydatków, o których mowa w art. 32.

Art. 32. 1. Ze Êrodków zgromadzonych w FEP sà
finansowane:

1) wyp∏aty emerytur pomostowych;

2) odsetki za nieterminowe wyp∏aty emerytur pomo-
stowych;

3) odpis stanowiàcy przychód Zak∏adu.

2. WysokoÊç odpisu, o którym mowa w ust. 1
pkt 3, ustala si´ corocznie w ustawie bud˝etowej na
podstawie planu finansowego FEP, zatwierdzonego
przez Prezesa Rady Ministrów; odpis jest potràcany
w okresach miesi´cznych.

3. Âwiadczenia, o których mowa w art. 18—20, sà
finansowane ze Êrodków Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, o którym mowa w art. 51—56 ustawy o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

Art. 33. 1. Zarzàd Zak∏adu:

1) opracowuje projekt rocznego planu finansowego
FEP w trybie okreÊlonym w przepisach dotyczà-
cych prac nad projektem bud˝etu paƒstwa,

2) sporzàdza roczne sprawozdanie z wykonania pla-
nu finansowego FEP,

3) sporzàdza roczne sprawozdanie finansowe FEP,
podlegajàce zaopiniowaniu przez bieg∏ego rewi-
denta nieb´dàcego pracownikiem Zak∏adu

— i przedk∏ada je do zatwierdzenia Prezesowi Rady
Ministrów.

2. Zarzàd Zak∏adu sporzàdza dla FEP prognoz´
wp∏ywów i wydatków FEP dla kolejnych 5 lat obroto-
wych zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 61
ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

Art. 34. 1. Wolne Êrodki FEP mogà byç lokowane
jedynie na lokatach bankowych, w papierach warto-
Êciowych emitowanych przez Skarb Paƒstwa oraz
w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieni´˝-
nego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 ma-
ja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546, z póên. zm.5)), chyba ˝e Rada Ministrów, na
wniosek Prezesa Zak∏adu, zezwoli na ulokowanie
Êrodków w inny sposób.

2. W zakresie lokowania Êrodków FEP stosuje si´
odpowiednio zasady lokowania Êrodków Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o których mowa w art. 56
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

Rozdzia∏ 6

Zasady i tryb op∏acania sk∏adek na Fundusz
Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania

emerytur pomostowych

Art. 35. 1. Sk∏adki na FEP op∏aca si´ za pracowni-
ka, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) urodzi∏ si´ po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, o których mowa
w art. 3 ust. 1 i 3. 

2. Obowiàzek op∏acania sk∏adek na FEP za pracow-
nika, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem roz-
pocz´cia wykonywania przez niego pracy w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac.

3. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany do op∏acenia
sk∏adek na FEP za pracownika wykonujàcego prace
górnicze, który uzyska∏ prawo do emerytury pomosto-
wej na podstawie art. 11, za okres wykonywania prac
górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o eme-
ryturach i rentach z FUS, nie wczeÊniej jednak ni˝ za
okres od 1 stycznia 2010 r.

4. Sk∏adki na FEP od uposa˝enia zwolnionych ze
s∏u˝by ˝o∏nierzy zawodowych albo funkcjonariuszy,
o których mowa w art. 13, wyp∏aconego po dniu
31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze s∏u˝by, op∏a-
ca si´ na zasadach i w trybie okreÊlonym w odr´b-
———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112,
poz. 769 oraz  z 2008 r Nr 231, poz. 1546. 
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nych przepisach dla sk∏adek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe przekazywanych za ˝o∏nierzy albo
funkcjonariuszy zwolnionych ze s∏u˝by. 

Art. 36. 1. Stopa sk∏adki na FEP wynosi 1,5 % pod-
stawy wymiaru.

2. Podstaw´ wymiaru sk∏adki na FEP stanowi pod-
stawa wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe, okreÊlona w art. 18 ust. 1—2 i ust. 8 oraz
w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych. 

3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru sk∏adki na
FEP stosuje si´ ograniczenie, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych.

4. Sk∏adka na FEP jest finansowana w ca∏oÊci
przez p∏atnika sk∏adek.

Art. 37. 1. Sk∏adk´ na FEP oblicza, rozlicza i op∏aca
co miesiàc p∏atnik sk∏adek.

2. Sk∏adk´ na FEP p∏atnik sk∏adek rozlicza w dekla-
racji rozliczeniowej, o której mowa w art. 46 ust. 2
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych. 

3. Sk∏adk´ na FEP p∏atnik sk∏adek op∏aca w termi-
nie okreÊlonym w art. 47 ustawy o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych dla op∏acania sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne. 

Art. 38. 1. P∏atnik sk∏adek przekazuje informacj´
o pracowniku, za którego by∏ obowiàzany op∏acaç
sk∏adk´ na FEP, zawierajàcà nast´pujàce dane: 

1) nazwisko i imi´,

2) dat´ urodzenia,

3) numery PESEL i NIP, a w razie gdy pracownikowi
nie nadano tych numerów lub jednego z nich —
seri´ i numer dowodu osobistego lub paszportu,

4) okres wykonywania pracy w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze,

5) kod pracy w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze, o którym mowa w przepisach
art. 33 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych

— zwanà dalej „zg∏oszeniem danych o pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze”.

2. Zg∏oszenie danych o pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze p∏atnik sk∏a-
dek przekazuje do Zak∏adu do dnia 31 marca danego
roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy.

3. W przypadku wystàpienia pracownika z wnios-
kiem o przyznanie emerytury pomostowej, zg∏oszenie
danych o pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzo-
wym, p∏atnik sk∏adek przekazuje do Zak∏adu w termi-
nie 7 dni od dnia zg∏oszenia wniosku. 

4. Je˝eli z wnioskiem o przyznanie emerytury po-
mostowej pracownik wystàpi przed przekazaniem
zg∏oszenia danych o pracy w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok ka-
lendarzowy, w terminie, o którym mowa w ust. 3, p∏at-
nik sk∏adek przekazuje do Zak∏adu tak˝e zg∏oszenie za
poprzedni rok kalendarzowy. 

5. W przypadku upad∏oÊci lub likwidacji p∏atnika
sk∏adek zg∏oszenia danych o pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze w danym
roku kalendarzowym p∏atnik sk∏adek przekazuje do
Zak∏adu nie póêniej ni˝ w dniu przekazania dokumen-
tu wyrejestrowania p∏atnika sk∏adek.

6. W przypadku upad∏oÊci lub likwidacji p∏atnika
sk∏adek przed przekazaniem zg∏oszeƒ danych o pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charak-
terze za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie,
o którym mowa w ust. 3, p∏atnik sk∏adek przekazuje
do Zak∏adu tak˝e zg∏oszenia za poprzedni rok kalenda-
rzowy.

Art. 39. 1. P∏atnik sk∏adek jest obowiàzany przeka-
zaç do Zak∏adu korygujàce zg∏oszenie danych o pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charak-
terze, w formie nowego zg∏oszenia zawierajàcego
wszystkie prawid∏owe dane, o których mowa w art. 38
ust. 1, zwane dalej „korygujàcym zg∏oszeniem”, je˝eli
zachodzi koniecznoÊç korekty danych podanych
w zg∏oszeniu w przypadku stwierdzenia nieprawid∏o-
woÊci przez:

1) p∏atnika sk∏adek we w∏asnym zakresie;

2) Zak∏ad;

3) w∏aÊciwy organ Paƒstwowej Inspekcji Pracy. 

2. P∏atnik sk∏adek jest obowiàzany przekazaç kory-
gujàce zg∏oszenie w terminie 7 dni od dnia stwierdze-
nia nieprawid∏owoÊci we w∏asnym zakresie lub otrzy-
mania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawid∏owo-
Êci przez Zak∏ad lub w∏aÊciwy organ Paƒstwowej
Inspekcji Pracy.

3. Je˝eli koniecznoÊç korekty podanych w zg∏osze-
niu danych o pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze jest wynikiem stwierdze-
nia nieprawid∏owoÊci przez Zak∏ad w drodze:

1) decyzji — korygujàce zg∏oszenie powinno byç
z∏o˝one nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od
uprawomocnienia si´ decyzji;

2) kontroli — korygujàce zg∏oszenie powinno byç
z∏o˝one nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni od
dnia otrzymania protoko∏u kontroli. 

4. Zg∏oszenie danych o pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze i korygujàce
zg∏oszenie przekazuje si´ w takiej samej formie, jaka
obowiàzuje p∏atnika sk∏adek w odniesieniu do doku-
mentów ubezpieczeniowych okreÊlonych w art. 34—36,
art. 41, art. 43, art. 44 i art. 46—48b ustawy o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
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5. Zak∏ad sporzàdza z urz´du zg∏oszenie danych
o pracy w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze oraz koryguje b∏´dy w nim stwier-
dzone, w razie braku mo˝liwoÊci uzyskania zg∏oszenia
lub korygujàcego zg∏oszenia od p∏atnika sk∏adek, je˝e-
li posiada dane umo˝liwiajàce sporzàdzenie tego
zg∏oszenia. 

6. Kopie zg∏oszenia danych o pracy w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz
korygujàcego zg∏oszenia p∏atnik sk∏adek zobowiàzany
jest przechowywaç przez okres 5 lat od dnia ich prze-
kazania do Zak∏adu, w formie dokumentu pisemnego
lub elektronicznego.

Art. 40. 1. Od nieop∏aconych w terminie sk∏adek
na FEP nale˝ne sà od p∏atnika sk∏adek odsetki za zw∏o-
k´, na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.6)), je˝eli ich
wysokoÊç przekracza 6,60 z∏.

2. W razie nieop∏acenia sk∏adek na FEP lub op∏ace-
nia ich w zani˝onej wysokoÊci Zak∏ad mo˝e wymie-
rzyç p∏atnikowi sk∏adek dodatkowà op∏at´ do wysoko-
Êci 100 % nieop∏aconych sk∏adek.

3. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej
op∏aty przys∏uguje odwo∏anie do sàdu, na zasadach
okreÊlonych w art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych. 

4. Sk∏adki na FEP oraz odsetki za zw∏ok´, koszty
upomnienia i dodatkowa op∏ata, nieop∏acone w ter-
minie: 

1) podlegajà Êciàgni´ciu,

2) ulegajà przedawnieniu,

3) umarza si´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci

— na zasadach okreÊlonych w art. 24—28 i art. 31
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

5. Na wniosek d∏u˝nika Zak∏ad mo˝e odroczyç ter-
min p∏atnoÊci nale˝noÊci wymienionych w ust. 4 lub
roz∏o˝yç je na raty, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci p∏atni-
cze d∏u˝nika, a tak˝e stan finansów FEP, na zasadach
okreÊlonych w art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych.

6. Nienale˝nie op∏acone sk∏adki na FEP podlegajà
zwrotowi na zasadach okreÊlonych w art. 24
ust. 6a—6e, ust. 7 i ust. 8d ustawy o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych. 

7. W sprawach nieuregulowanych w ustawie doty-
czàcych sk∏adek na FEP stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy rozdzia∏u 3 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych.

Rozdzia∏ 7

Obowiàzki Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
oraz p∏atników sk∏adek w zakresie tworzenia
i prowadzenia centralnego rejestru i wykazu
stanowisk pracy w szczególnych warunkach

lub o szczególnym charakterze oraz centralnego
rejestru i ewidencji pracowników wykonujàcych

prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze

Art. 41. 1. Zak∏ad prowadzi:

1) centralny rejestr stanowisk pracy, na których sà
wykonywane prace w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze;

2) centralny rejestr pracowników wykonujàcych pra-
ce w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, za których jest przewidziany obowià-
zek op∏acania sk∏adek na FEP.

2. Centralny rejestr stanowisk pracy, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) dane p∏atnika sk∏adek;

2) liczb´ stanowisk pracy, na których jest wykonywa-
na praca w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze.

3. Centralny rejestr pracowników, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, zawiera:

1) dane p∏atnika sk∏adek;

2) dane dotyczàce pracownika, za którego jest prze-
widziany obowiàzek op∏acania sk∏adek na FEP:

a) nazwisko i imi´,

b) dat´ urodzenia,

c) numery PESEL i NIP,

d) seri´ i numer dowodu osobistego lub paszpor-
tu;

3) kod pracy w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze;

4) okres wykonywania pracy w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze.

4. P∏atnik sk∏adek jest obowiàzany prowadziç:

1) wykaz stanowisk pracy, na których sà wykonywa-
ne prace w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze;

2) ewidencj´ pracowników wykonujàcych prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, za których jest przewidziany obowià-
zek op∏acania sk∏adek na FEP, zawierajàcà dane,
o których mowa w ust. 3 pkt 2.

5. P∏atnik sk∏adek obowiàzany jest powiadomiç
pracowników o dokonaniu wpisu do ewidencji, o któ-
rej mowa w ust. 4.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180,
poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320. 
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6. W przypadku nieumieszczenia w ewidencji pra-
cowników wykonujàcych prace w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze, za których
jest przewidziany obowiàzek op∏acania sk∏adek na
FEP, pracownikowi przys∏uguje skarga do Paƒstwowej
Inspekcji Pracy.

7. Informacje dotyczàce liczby stanowisk pracy
w szczególnych warunkach i o szczególnym charakte-
rze p∏atnik sk∏adek przekazuje do Zak∏adu w deklaracji
rozliczeniowej, o której mowa w art. 46 ustawy o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie przekazy-
wania tej deklaracji.

8. Informacje dotyczàce pracowników umieszczo-
nych w ewidencji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, p∏atnik
sk∏adek przekazuje do Zak∏adu w zg∏oszeniu danych
o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze za dany rok kalendarzowy w terminie do
dnia 31 marca nast´pnego roku kalendarzowego.

Art. 42. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego przedstawia Trójstronnej Komisji
do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych w terminie do
dnia 15 marca i do dnia 15 wrzeÊnia ka˝dego roku, in-
formacj´:

1) o liczbie stanowisk pracy, na których sà wykony-
wane prace w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, na podstawie danych
zawartych w centralnym rejestrze stanowisk pra-
cy, na których sà wykonywane prace w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze;

2) o liczbie pracowników wykonujàcych prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, za których jest przewidziany obowià-
zek op∏acania sk∏adek na FEP, na podstawie da-
nych zawartych w centralnym rejestrze pracowni-
ków wykonujàcych prace w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, b´dà
przedstawiane za lata 2010—2014.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 43. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r.
Nr 50, poz. 291, z póên. zm.7)) w art. 6 pkt 10c otrzymu-
je brzmienie:

„10c) ustalonym prawie do emerytury lub renty —
rozumie si´ ustalone prawo do emerytury lub
renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do
emerytury lub renty na podstawie przepisów
emerytalnych lub innych przepisów o zaopa-
trzeniu emerytalnym, albo ustalone prawo do
emerytury pomostowej na podstawie przepi-
sów o emeryturach pomostowych, a tak˝e
ustalone prawo do zasi∏ku przedemerytalnego
lub Êwiadczenia przedemerytalnego, przyzna-
nego na podstawie przepisów o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
Êwiadczenia o charakterze rentowym z instytu-
cji zagranicznej;”.

Art. 44. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏a-
dowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. z 1996 r.
Nr 70, poz. 335, z póên. zm.8)) w art. 5 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. WysokoÊç odpisu podstawowego na jednego
pracownika wykonujàcego prace w szczegól-
nych warunkach lub prace o szczególnym cha-
rakterze — w rozumieniu przepisów o emery-
turach pomostowych, wynosi 50 % przeci´t-
nego wynagrodzenia miesi´cznego, o którym
mowa w ust. 2.”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania
przeci´tnej liczby zatrudnionych, w celu nali-
czania odpisu na Fundusz, bioràc pod uwag´
w szczególnoÊci liczb´ osób zatrudnionych
w danym roku kalendarzowym.”. 

Art. 45. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. Do sk∏adek na Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych i Fundusz Emerytur Pomostowych
oraz na ubezpieczenie zdrowotne w za-
kresie: ich poboru, egzekucji, wymierza-
nia odsetek za zw∏ok´ i dodatkowej op∏a-
ty, przepisów karnych, dokonywania za-
bezpieczeƒ na wszystkich nieruchomo-
Êciach, ruchomoÊciach i prawach zby-
walnych d∏u˝nika, odpowiedzialnoÊci
osób trzecich i spadkobierców oraz sto-
sowania ulg i umorzeƒ stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dotyczàce sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne.”;

2) w art. 36 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Zg∏oszenie do ubezpieczeƒ spo∏ecznych za-
wiera w szczególnoÊci nast´pujàce dane do-
tyczàce osoby zg∏aszanej: dane, o których
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imi´
pierwsze i drugie, dat´ urodzenia, nazwisko
rodowe, obywatelstwo i p∏eç, tytu∏ ubezpie-
czenia, stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, posiada-
nie ustalonego prawa do emerytury lub ren-
ty, adres zameldowania na sta∏e miejsce po-

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139,
poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113,
poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213,
poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 69,
poz. 467 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 522
i Nr 237, poz. 1654. 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793
i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67,
poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209,
poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505,
Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r Nr 67, poz. 411, Nr 70,
poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228,
poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654.
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bytu, adres zamieszkania, je˝eli jest inny ni˝
adres zameldowania na sta∏e miejsce pobytu,
adres do korespondencji, je˝eli jest inny ni˝
adres zameldowania na sta∏e miejsce pobytu
i adres zamieszkania.”;

3) w art. 40 w ust. 2 w pkt 10 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 11 w brzmieniu:

„11) o okresach pracy w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, przekazane
w zg∏oszeniu danych o pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze,
o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U.
Nr 237, poz. 1656).”; 

4) w art. 45 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ewidencjonuje si´ liczb´ pracowników, za
których jest op∏acana sk∏adka na Fundusz
Emerytur Pomostowych;”;

5) w art. 46 w ust. 4 po pkt 6 dodaje si´
pkt 6a—6c w brzmieniu:

„6a) sum´ nale˝nych sk∏adek na Fundusz Emery-
tur Pomostowych;

6b) liczb´ pracowników, za których jest op∏acana
sk∏adka na Fundusz Emerytur Pomostowych;

6c) liczb´ stanowisk pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze;”; 

6) w art. 47:

a) w ust. 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu: 
„5) Fundusz Emerytur Pomostowych.”,

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Przepisy niniejszego artyku∏u stosuje si´

odpowiednio do sk∏adek na Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-
cowniczych, Fundusz Emerytur Pomosto-
wych i ubezpieczenie zdrowotne.”;

7) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, w drodze rozporzàdzenia, okreÊ-
la wzory:
1) zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
2) imiennych raportów miesi´cznych i imien-

nych raportów miesi´cznych korygujàcych,
3) zg∏oszeƒ p∏atnika sk∏adek,
4) deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozli-

czeniowych korygujàcych,
5) innych dokumentów niezb´dnych do pro-

wadzenia kont p∏atników sk∏adek i kont
ubezpieczonych,

6) zg∏oszeƒ danych o pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze,
o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych oraz
kody pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze

— z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych proce-
dur prowadzenia rejestrów i wykazów w syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.”;

8) w art. 76 w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a
w brzmieniu:

„1a) odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych,
o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych;”;

9) w art. 83 w ust. 1 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a
w brzmieniu:

„3a) ustalania wymiaru sk∏adek na Fundusz Eme-
rytur Pomostowych i ich poboru, a tak˝e
umarzania nale˝noÊci z tytu∏u tych sk∏adek;”.

Art. 46. 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.10))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 32:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla celów ustalenia uprawnieƒ, o których
mowa w ust. 1, za pracowników zatrudnio-
nych w szczególnych warunkach uwa˝a si´
pracowników zatrudnionych przy pracach
o znacznej szkodliwoÊci dla zdrowia oraz
o znacznym stopniu ucià˝liwoÊci lub wyma-
gajàcych wysokiej sprawnoÊci psychofizycz-
nej ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo w∏asne
lub otoczenia.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wiek emerytalny, o którym mowa w ust. 1,
rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na
podstawie których osobom wymienionym
w ust. 2 i 3 przys∏uguje prawo do emerytu-
ry, ustala si´ na podstawie przepisów do-
tychczasowych.”;

2) w art. 184:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przys∏u-
guje pod warunkiem nieprzystàpienia do
otwartego funduszu emerytalnego albo z∏o-
˝enia wniosku o przekazanie Êrodków zgro-
madzonych na rachunku w otwartym fundu-
szu emerytalnym, za poÊrednictwem Zak∏a-
du, na dochody bud˝etu paƒstwa oraz roz-
wiàzania stosunku pracy — w przypadku
ubezpieczonego b´dàcego pracownikiem.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przy ustalaniu podstawy obliczenia emery-
tury ubezpieczonego, który z∏o˝y∏ wniosek
o przekazanie Êrodków zgromadzonych na
rachunku w otwartym funduszu emerytal-
nym na dochody bud˝etu paƒstwa, sk∏adki

———————
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67,
poz. 411, Nr 192, poz. 1180 i Nr 228, poz. 1507.
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na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjo-
nowane na jego koncie w Zak∏adzie, zwi´k-
sza si´ przez pomno˝enie wskaênikiem kory-
gujàcym 19,52/12,22, stanowiàcym stosu-
nek pe∏nej wysokoÊci sk∏adki na ubezpiecze-
nie emerytalne do wysokoÊci zaewidencjo-
nowanej na koncie ubezpieczonego w Za-
k∏adzie.”.

Art. 47. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy — Karta Nauczyciela
(Dz. U. Nr 167, poz. 1397 oraz z 2007 r. Nr 191,
poz. 1369) w art. 3 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 1, przystàpi∏a
do otwartego funduszu emerytalnego, warun-
kiem do uzyskania emerytury górniczej jest z∏o-
˝enie wniosku o przekazanie Êrodków zgroma-
dzonych na rachunku w otwartym funduszu eme-
rytalnym, za poÊrednictwem Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, na dochody bud˝etu paƒ-
stwa.”.

Art. 48. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 10 w ust. 1 po pkt 9 dodaje si´
pkt 9a w brzmieniu:

„9a) kontrola ewidencji pracowników wykonujà-
cych prace w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, o której mowa
w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U.
Nr 237, poz. 1656),”;

2) po art. 11 dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. W∏aÊciwe organy Paƒstwowej Inspekcji
Pracy sà uprawnione do nakazania pra-
codawcy umieszczenia pracownika
w ewidencji pracowników wykonujà-
cych prace w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, o której
mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach
pomostowych, wykreÊlenia go z ewi-
dencji oraz do sporzàdzenia korekty do-
konanego wpisu w tej ewidencji.”;

3) w art. 33 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydaje decyzje, o których mowa w art. 11
pkt 1—4, 6 i 7 oraz art. 11a;”.

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe, dostosowawcze i koƒcowe

Art. 49. Prawo do emerytury pomostowej przys∏u-
guje równie˝ osobie, która:

1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywa∏a pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

2) spe∏nia warunki okreÊlone w art. 4 pkt 1—5 i 7
i art. 5—12;

3) w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy mia∏a wymagany
w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pra-
cy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Art. 50. 1. Pierwsze zg∏oszenie danych o pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charak-
terze, o którym mowa w art. 38, p∏atnik sk∏adek prze-
kazuje za 2010 r. 

2. Przekazujàc zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1,
p∏atnik sk∏adek sk∏ada informacje wymienione
w art. 38 ust. 1 dotyczàce pracowników, którzy
w 2009 r. wykonywali prace w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze, tak˝e wówczas,
gdy w 2010 r. nie wykonywali ju˝ tej pracy.

3. Do czasu przekazania zg∏oszenia i informacji,
o których mowa w ust. 1 i 2, p∏atnik sk∏adek jest zobo-
wiàzany do wystawiania zaÊwiadczeƒ o okresach pra-
cy w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3, przypadajàcych
po dniu 31 grudnia 2008 r. Przepis art. 12 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 51. P∏atnik sk∏adek jest zobowiàzany do wy-
stawiania zaÊwiadczeƒ o okresach pracy w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze, w ro-
zumieniu art. 3 ust. 1 i 3, za okresy przypadajàce przed
dniem 1 stycznia 2009 r. Przepis art. 12 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 52. Pierwszà prognoz´ wp∏ywów i wydatków
Funduszu Emerytur Pomostowych dla kolejnych 5 lat
obrotowych, o której mowa w art. 33 ust. 2, Zarzàd Za-
k∏adu sporzàdzi w 2012 r.

Art. 53. Do dnia 31 grudnia 2014 r. minister w∏aÊci-
wy do spraw pracy przygotuje strategi´ sektorowà na
zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140,
poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370), dotyczàcà
wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
wykonujàcych przez co najmniej 15 lat prace w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
którym nie przys∏uguje prawo do emerytury pomo-
stowej.

Art. 54. 1. W 2009 r. wyp∏aty emerytur pomosto-
wych sà finansowane z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, o którym mowa w art. 51 ustawy o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych. 

2. Ârodki na finansowanie emerytur pomosto-
wych, o którym mowa w ust. 1, pochodzà z dotacji
z bud˝etu paƒstwa. 

Art. 55. 1. Dotychczasowy akt wykonawczy wy-
dany na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy, o której mo-
wa w art. 44, zachowuje moc do czasu wejÊcia w ˝y-
cie aktu wykonawczego wydanego na podstawie
art. 5 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 44,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.
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2. Dotychczasowy akt wykonawczy wydany na
podstawie art. 49 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 45, zachowuje moc do czasu wejÊcia w ˝ycie ak-
tu wykonawczego wydanego na podstawie art. 49
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 45, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie art. 45 pkt 7.

Art. 56. Ilekroç w przepisach odr´bnych jest mowa
o emeryturze, nale˝y przez to rozumieç równie˝ eme-
rytur´ pomostowà.

Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r., z wyjàtkiem:

1) art. 29—42, art. 45 pkt 1 i 3—9 oraz art. 48, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.;

2) art. 44, art. 47 i art. 55 ust. 1, które wchodzà w ˝y-
cie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Za∏àczniki do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (poz.1656) 

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH

Lp. Rodzaj prac

1 2

1 Prace bezpoÊrednio przy przeróbce mechanicznej w´gla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu. 

2 Prace udost´pniajàce lub eksploatacyjne zwiàzane z urabianiem minera∏ów skalnych. 

3 Prace pod ziemià bezpoÊrednio przy drà˝eniu tuneli w górotworze.

4 Prace bezpoÊrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyƒ odlewniczych
z p∏ynnym, rozgrzanym materia∏em (˝eliwo, staliwo, metale nie˝elazne i ich stopy).

5 Prace bezpoÊrednio przy r´cznej obróbce wykaƒczajàcej odlewy: usuwanie elementów uk∏adu wle-
wowego, Êcinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na goràco.

6 Prace bezpoÊrednio przy obs∏udze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych. 

7 Prace murarskie bezpoÊrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz
w piecach do produkcji materia∏ów ceramicznych.

8 Prace bezpoÊrednio przy r´cznym zestawianiu surowców lub r´cznym formowaniu wyrobów szkla-
nych w hutnictwie szk∏a.

9 Prace bezpoÊrednio przy kuciu r´cznym w kuêniach.

10 Prace bezpoÊrednio przy obs∏udze agregatów i urzàdzeƒ do produkcji metali nie˝elaznych.

11 Prace bezpoÊrednio przy obs∏udze ciàgów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy wal-
ców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materia∏ów.

12 Prace przy obs∏udze dêwignic bezpoÊrednio przy wytapianiu surówki, stopów ˝elaza lub metali nie-
˝elaznych.

13 Prace bezpoÊrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych. 

14 Prace bezpoÊrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu.

15 Prace bezpoÊrednio przy produkcji materia∏ów formierskich lub izolacyjnoegzotermicznych u˝ywa-
nych w odlewnictwie i hutnictwie.

16 Prace bezpoÊrednio przy r´cznym za∏adunku lub wy∏adunku pieców komorowych wyrobami ognio-
trwa∏ymi.

17 Prace bezpoÊrednio przy r´cznym za∏adunku lub roz∏adunku goràcych wyrobów ceramicznych.

18 Prace bezpoÊrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwa∏ych wielkogabarytowych przy u˝yciu
r´cznych narz´dzi wibracyjnych. 

19 Prace przy r´cznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych.

20 Prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych.

21 Prace fizyczne ci´˝kie bezpoÊrednio przy prze∏adunku w ∏adowniach statku.

22 Prace rybaków morskich.

23 Prace na statkach ˝eglugi morskiej.

24 Prace na morskich platformach wiertniczych. 
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25 Prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pok∏adowy.

26 Prace bezpoÊrednio przy obs∏udze urzàdzeƒ wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu z∏ó˝
ropy naftowej lub gazu ziemnego. 

27 Prace bezpoÊrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej lub gazu
ziemnego.

28 Prace bezpoÊrednio przy spawaniu ∏ukowym lub ci´ciu termicznym  w pomieszczeniach o bardzo
ma∏ej kubaturze, z utrudnionà wentylacjà (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.).

29 Prace bezpoÊrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposa˝enia w pomie-
szczeniach o bardzo ma∏ej kubaturze z utrudnionà wentylacjà (podwójne dna statków, zbiorniki, rury
itp.).

30 Prace wewnàtrz cystern, kot∏ów, a tak˝e zbiorników o bardzo ma∏ej kubaturze po substancjach nie-
bezpiecznych. 

31 Prace przy r´cznym uk∏adaniu na goràco nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

32 Prace bezpoÊrednio przy przetwórstwie materia∏ów zawierajàcych azbest lub prace rozbiórkowe
zwiàzane z ich usuwaniem. 

33 Prace garbarskie bezpoÊrednio przy obróbce mokrych skór. 

34 Prace bezpoÊrednio przy zrywce lub r´cznej Êcince drzew przenoÊnà pilarkà z pi∏à ∏aƒcuchowà.

35 Prace w pomieszczeniach o narzuconej technologià temperaturze powietrza poni˝ej 0 °C.

36 Prace fizyczne ci´˝kie w podziemnych kana∏ach Êciekowych.

37 Prace tancerzy zawodowych zwiàzane z bardzo ci´˝kim wysi∏kiem fizycznym.

38 Prace przy wywozie nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nie-
czystoÊci zwiàzane z bardzo ci´˝kim wysi∏kiem fizycznym.

39 Prace przy kuciu r´cznym w kuêniach przemys∏owych oraz obs∏udze m∏otów mechanicznych.

40 Prace przy produkcji w´glików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz ˝elazostopów.

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ PRAC O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

Lp. Rodzaj prac

1 2

1 Prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor).

2 Prace kontrolerów ruchu lotniczego.

3 Prace mechaników lotniczych zwiàzane z bezpoÊrednià obs∏ugà potwierdzajàcà bezpieczeƒstwo stat-
ków powietrznych na p∏ycie lotniska.

4 Prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich.

5 Prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor,
maszynista zak∏adowy, maszynista wieloczynnoÊciowych i ci´˝kich maszyn do kolejowych robót bu-
dowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomoc-
nik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociàgów.

6 Prace bezpoÊrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociàgów i pojazdów metra (dy˝urny ruchu,
nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpoÊrednio potwierdzajàcy bez-
pieczeƒstwo pociàgu, dyspozytor ruchu metra, dy˝urny ruchu i stacji metra).

7 Prace funkcjonariuszy stra˝y ochrony kolei.

8 Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym.

9 Prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
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10 Prace kierowców pojazdów przewo˝àcych towary niebezpieczne wymagajàce oznakowania pojaz-
du tablicà ostrzegawczà barwy pomaraƒczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczà-
cej mi´dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzàdzonej
w Genewie dnia 30 wrzeÊnia 1957 r.1

11 Prace operatorów reaktorów jàdrowych.

12 Prace operatorów ˝urawi wie˝owych, do obs∏ugi których sà wymagane uprawnienia kategorii I˚
lub równorz´dne oraz dêwignic portowych lub stoczniowych.

13 Prace przy bezpoÊrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogàcymi stwarzaç zagro˝e-
nie wystàpienia powa˝nej awarii przemys∏owej ze skutkami dla bezpieczeƒstwa publicznego.

14 Prace przy bezpoÊrednim sterowaniu procesami technicznymi mogàcymi spowodowaç awari´ tech-
nicznà z powa˝nymi skutkami dla bezpieczeƒstwa publicznego.

15 Prace bezpoÊrednio przy produkcji materia∏ów wybuchowych, Êrodków strza∏owych, wyrobów 
pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu.

16 Prace bezpoÊrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzajàcymi energi´ elektrycznà
lub cieplnà.

17 Prace elektromonterów bezpoÊrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci 
elektroenergetycznych w warunkach prac pod napi´ciem.

18 Prace cz∏onków zespo∏ów ratownictwa medycznego.

19 Prace cz∏onków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otwo-
rowego).

20 Prace pracowników jednostek ochrony przeciwpo˝arowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a—5 i 8 usta-
wy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej2, uczestniczàcych bezpoÊrednio w akcjach
ratowniczych.

21 Prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w m∏odzie-
˝owych oÊrodkach wychowawczych, m∏odzie˝owych oÊrodkach socjoterapii, oÊrodkach szkolno-
-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zak∏adach poprawczych, zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich3.

22 Prace personelu sprawujàcego opiek´ nad mieszkaƒcami domów pomocy spo∏ecznej dla przewle-
kle psychicznie chorych, niepe∏nosprawnych intelektualnie dzieci i m∏odzie˝y lub doros∏ych, zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej4.

23 Prace personelu medycznego oddzia∏ów psychiatrycznych i leczenia uzale˝nieƒ w bezpoÊrednim
kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego5.

24 Prace personelu medycznego w zespo∏ach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii 
w warunkach ostrego dy˝uru.

———————
1 Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 667.
2 Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r.

Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1015.
3 Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413,

z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917.
4 Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458.
5 Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,

poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112,
poz. 766 i Nr 121, poz. 831 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1108.


