
        Warszawa, 9 marca 2010 r. 
 
 
 
 
 

 

Materiał na posiedzenie zespołu problemowego Komisji Trójstronnej ds. 

ubezpieczeń społecznych w dniu 11 marca 2010 r. 
 

 
 
Zasady kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze 
 
Kwalifikacja prac w szczególnych warunkach dla potrzeb prowadzenia ewidencji 

pracowników, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych. 

Jedną z istotnych przesłanek uznania, że pracownik wykonuje pracę w szczególnych 

warunkach jest okoliczność, że wykonywanie tego rodzaju pracy należy do podstawowych 

obowiązków pracownika. Nie ma natomiast znaczenia, czy praca ta jest wykonywana w 

ramach zatrudnienia na pełny, czy też niepełny etat.  Istotne jest zatem, żeby pracownik został 

zatrudniony do wykonywania określonej pracy w  szczególnych warunkach i żeby jej 

wykonywanie stanowiło jego podstawowy obowiązek w ramach ustalonego w umowie o 

pracę wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dopuszczalne jest, aby w przerwach w 

wykonywaniu danej pracy w szczególnych warunkach, pracownik wykonywał również inne 

obowiązki, zlecone przez przełożonych lub wynikające z zakresu obowiązków. 

Wykonywanie natomiast prac w szczególnych warunkach sporadycznie, jako zajęcie 

dodatkowe, obok podstawowych obowiązków pracownika - w miarę potrzeb zakładu pracy - 

nie może stanowić podstawy do uznania, że za danego pracownika istnieje obowiązek 

opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i że okres tak wykonywanej pracy (w 

przypadku zatrudnienia na pełny etat) będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa do 

emerytury pomostowej.  

Kwalifikacja prac o szczególnym charakterze dla potrzeb prowadzenia ewidencji 

pracowników, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych. 

Jedną z istotnych przesłanek uznania, że pracownik wykonuje pracę o szczególnym 

charakterze jest okoliczność, że wykonywanie tego rodzaju pracy należy do podstawowych 

obowiązków pracownika. Nie ma natomiast znaczenia, czy praca ta jest wykonywana w 
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ramach zatrudnienia na pełny, czy też niepełny etat.Istotne jest zatem, żeby pracownik został 

zatrudniony do wykonywania określonej pracy o szczególnym charakterze i żeby jej 

wykonywanie stanowiło jego podstawowy obowiązek w ramach ustalonego w umowie o 

pracę wymiaru czasu pracy.  

W takim przypadku dopuszczalne jest, aby w przerwach w wykonywaniu danej pracy o 

szczególnym charakterze, pracownik wykonywał również inne obowiązki, zlecone przez 

przełożonych lub wynikające z zakresu obowiązków. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że z 

samej istoty niektórych rodzajów prac o szczególnym charakterze, wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, wynika, że prace te nie muszą być 

wykonywane przez cały (określony w umowie o pracę) czas pracy pracownika. Należą do 

nich np. prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych,  prace członków zespołów 

ratownictwa medycznego, czy też prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych 

dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru. W tych przypadkach 

bowiem istotna jest gotowość do świadczenia takiego rodzaju prac i szczególna sprawność 

psychofizyczna osób, które takie prace wykonują. 

 
  SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH 

 
Od 1 stycznia 2010 r. składki na FEP opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie 

następujące warunki:  

1) urodził się 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 ustawy o emeryturach pomostowych.  

Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika, spełniającego w/w warunki, powstaje z 

dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Należy 

podkreślić, że obowiązek opłacania składek na FEP obejmuje wszystkich pracowników 

wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, nawet 

tych, którzy nie spełniają warunków do uzyskania emerytury pomostowej, np. nie 

wykonywali takich prac przed dniem 1 stycznia 1999 r. Płatnik składek jest zobowiązany do 

opłacenia składek na FEP także za pracownika wykonującego prace górnicze, który uzyskał 

prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11, za okres wykonywania prac 

górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wcześniej 

jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r. Stopa składki na FEP wynosi 1,5 % podstawy 

wymiaru.  
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Podstawa wymiaru składek na FEP 

Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe, określona w art. 18 ust. 1-2 i ust. 8 oraz w art. 21 ustawy z dnia  

13 października 2008 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 

1585,z późn. zm.). Oznacza to, że podstawę wymiaru składek na FEP stanowi przychód  

w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia 

w ramach stosunku pracy. W podstawie wymiaru składek na FEP pracowników, którzy z 

własnym pracodawcą zawarli umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o 

świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, lub też w ramach takiej umowy wykonują pracę na 

rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, uwzględnia się także przychód z 

wykonywania tych umów. Przychody pracownika osiągane w walutach obcych przelicza się na 

złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 

podstawie wymiaru składek na FEP nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności 

do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. 

Przez wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby należy rozumieć także 

wynagrodzenia za czas choroby przysługujące pracownikom na innej podstawie niż kodeks 

pracy, a więc także nauczycielom akademickim oraz pracownikom jednostek badawczo-

rozwojowych.  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 

grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) nie stanowią 

również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a więc w 

konsekwencji także podstawy wymiaru składek na FEP między innymi następujące 

przychody: 

1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich 

przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. 

2. Należności obliczane od wielkości efektów uzyskanych przez zastosowanie 

pracowniczego projektu wynalazczego i za dokumentację dostarczoną bezumownie 

przez twórcę projektu, przydatną do stosowania projektu, oraz nagrody za wynalazczość, 

a także nagrody za prace badawcze i wdrożeniowe (jeżeli przekazanie praw do 

korzystania z wynalazku nastąpiło po dniu 30 maja 1999 r.). 

3. Nagrody Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie. 

4. Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. 
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5.  Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu 

wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku 

pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z 

prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, 

skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego 

świadectwa pracy. 

6. Odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na 

podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 Kodeksu pracy. 

7. Odprawy wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej na 

podstawie art. 125 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późn. zm.). 

8. Wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie 

pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi 

przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie 

odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość 

otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów 

uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków 

oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim 

obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma 

możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych. 

9. Odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy 

przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy - 

należne od pracodawcy na podstawie art. 2371 § 2 Kodeksu pracy. 

10. Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub 

sprzęt, będące własnością pracownika. 

11. Wartość ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do 

obowiązków pracownika lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór. 

12. Wartość finansowanych przez pracodawców posiłków udostępnianych pracownikom do 

spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej 

miesięcznie kwoty 190 zł. 

13. Ryczałty za używanie do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomocji 

nie będących własnością pracodawcy, określone w przepisach wydanych przez 

właściwego ministra, a poczynając od składek należnych za okres od 1 sierpnia 2004 r. 

także do wysokości nie przekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 
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km przebiegu pojazdu, jeżeli przebieg pojazdu jest udokumentowany przez pracownika w 

ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez niego według zasad określonych w 

przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

14. Kwota otrzymywana przez pracownika z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem 

służbowym - do wysokości nie przekraczającej kwoty, która z tego tytułu została 

zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

15. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych pracownika - do wysokości 

określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza 

granicami kraju. 

16. Dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne - do 

wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w 

sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej na obszarze kraju. 

17. Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

18. Świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie 

układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu 

podstawowego, określonej w art. 5 ust 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). 

19. Świadczenia urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym 

funduszy świadczeń socjalnych - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu 

podstawowego określonej w tej ustawie. 

20. Zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych 

lub długotrwałej choroby. 

21. Środki otrzymywane w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej 

na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na 

podstawie odrębnych przepisów, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń 

finansowanych ze środków tych funduszy. 
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22. Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania 

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, 

opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych 

pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego 

wynagrodzenia lub zasiłku. 

23. Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy wypłacane przez pracodawców - do 

kwoty nieprzekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100% przychodu pracownika, 

stanowiącego podstawę wymiaru świadczeń.  

 

Pułap i zasady finansowania 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP stosuje się ograniczenie, o którym 

mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że roczna 

podstawa wymiaru składek na FEP w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od 

kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie 

budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie 

ustawy nie zostały uchwalone. 

Do momentu osiągnięcia górnej granicy podstawy wymiaru składek na FEP płatnik składek 

jest zobowiązany rozliczać i przekazywać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po 

przekroczeniu przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na FEP płatnik jest 

zobowiązany do zaprzestania obliczania i opłacania składek na ten fundusz. Jeżeli za 

ubezpieczonego opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe więcej niż 1 płatnik, 

ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia wszystkich płatników składek o 

przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe i FEP.  

Składka na FEP jest finansowana w całości przez płatnika składek. Składkę na FEP oblicza, 

rozlicza i opłaca co miesiąc płatnik składek. Składkę na FEP płatnik składek rozlicza w 

deklaracji rozliczeniowej, o której mowa w art. 46 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

Składkę na FEP płatnik składek opłaca w terminie określonym w art. 47 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych dla opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że 

składkę na FEP płatnik opłaca nie później niż: 

a. do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za 

siebie (ubezpieczeni z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerze zawodowi); 
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b. do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i 

gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 

późn. zm.); 

c. do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników. 

 

Składki na FEP – wyjaśnienia szczegółowe 

Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika powstaje z dniem rozpoczęcia 

wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a 

ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Jeżeli praca w szczególnych warunkach 

lub o szczególnym charakterze przypada w trakcie miesiąca, składka na FEP winna być 

ustalona od podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za część miesiąca, w 

której prace te były wykonywane. 

Okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze do dnia zaprzestania wykonywania tej pracy, to okres od dnia 

zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy, na którym jest wykonywana praca w 

szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do dnia ustania zatrudnienia na tym 

stanowisku pracy.       

Podstawę wymiaru składek na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania jest zasada, 

że wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze to  wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracy w 

szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które stanowi podstawę wymiaru 

zarówno składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jak i składek na FEP. 

Tak więc od wynagrodzenia przysługującego z  tytułu zatrudnienia na stanowisku 

pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze składka na FEP jest 

odprowadzana w tych samych przypadkach, co składka emerytalna i rentowa.  

Żaden okres, za który jest prawidłowo opłacana składka na FEP, nie powinien być 

wyłączany z okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

wykazywanych w druku ZUS ZSWA.  

Żaden okres, za który nie jest należna składka na FEP, nie powinien być wykazany 

jako okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w druku ZUS 

ZSWA.  
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Składka na FEP powinna być odprowadzana na tych samych zasadach, co składka na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oznacza to, że składka ta jest wprawdzie odprowadzana 

od wypłat dokonanych lub postawionych do dyspozycji pracownika w danym miesiącu, 

jednak za okres pozostawania w ubezpieczeniu społecznym (wykonywania prac). W 

konsekwencji wynagrodzenie wypłacone po ustaniu stosunku pracy, należne za okres 

pozostawania w tym stosunku, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe oraz podstawę wymiaru składek na FEP. 

W przypadku gdy pracownika łączą z pracodawcą dwie odrębne umowy o pracę, z 

których  tylko jedna dotyczy pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym 

charakterze, obowiązek odprowadzania składek na FEP obejmuje wyłącznie przychody 

osiągane z tytułu  wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze.    

 

Ewidencja 

Od dnia 1 stycznia  2010 r. płatnik składek jest  zobowiązany do prowadzenia ewidencji 

pracowników, wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP.  Ewidencja ta 

powinna  zawierać dane wszystkich pracowników, za których płatnik składek jest 

zobowiązany opłacać składki na FEP. Przekazywanie przez płatnika do ZUS danych o pracy 

w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze odbywać się będzie raz w roku  

na nowym formularzu ZUS ZSWA -„Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze”. Kwestie te regulują  przepisy art. 38 i 50 ustawy 

z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656).  

 

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy 

 Zgodnie z art. 35  ustawy o emeryturach pomostowych, składki na  Fundusz Emerytur 

Pomostowych powinny być opłacane za wszystkich pracowników urodzonych po dniu 31 

grudnia 1948 r., którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych, bez względu na 

wymiar czasu pracy, w jakim tę pracę wykonują. Tak więc składkę na FEP należy także 

opłacać za pracowników, wykonujących te prace w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na 

pół etatu), a pracowników tych również należy umieszczać w ewidencji pracowników 

wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oznacza to, 
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że składki na Fundusz Emerytur Pomostowych należy odprowadzać także za pracowników, 

którzy nie spełniają warunków wymaganych do uzyskania emerytury pomostowej. 

 

PRACE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM 

CHARAKTERZE 

 

Do prac w szczególnych warunkach zalicza się te prace, które są wymienione w załączniku nr 

1 do ustawy o emeryturach pomostowych i wykonywane są w warunkach determinowanych 

siłami natury lub procesami technologicznymi wymienionymi w art.3 ust.2 ustawy 

 

• Wykonywanie prac górniczych – obowiązki zakładów górniczych wynikające z 

ustawy o emeryturach pomostowych  

Prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) nie 

zostały wymienione ani w wykazie prac w szczególnych warunkach ani w wykazie prac o 

szczególnym charakterze, stanowiących załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych. W 

konsekwencji za pracowników wykonujących takie prace nie jest odprowadzana na bieżąco 

składka na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ponadto płatnik składek (zakład górniczy) nie 

wykazuje pracowników wykonujących prace górnicze w ewidencji pracowników 

wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a stanowisk 

pracy, na których praca ta jest wykonywana – nie umieszcza w wykazie stanowisk pracy, na 

których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

Składki na FEP są odprowadzane wyłącznie za pracowników wykonujących prace 

wymienione w wykazach stanowiących załączniki do ustawy o emeryturach pomostowych (na 

przykład wykonujących prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud 

metali lub ich wzbogacaniu). W konsekwencji w wykazach i ewidencjach prowadzonych przez 

płatników uwzględniane są wyłącznie stanowiska pracy i pracownicy związani z 

wykonywaniem prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.  

Tym niemniej pracownik wykonujący prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy o 

emeryturach i rentach z FUS, nabywa prawo do emerytury pomostowej na warunkach 

określonych w art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych.  Przyznanie pracownikowi 

wykonującemu prace górnicze emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy o 

emeryturach pomostowych rodzi obowiązek opłacenia  składek na FEP za okres wykonywania 

prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie 
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wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r. Obowiązek ten ciąży na płatniku składek 

(zakładzie górniczym). Opłacenie składek na FEP następuje w tym przypadku jednorazowo w 

odpowiednich terminach miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ustalenie 

prawa do emerytury pomostowej. Kwestie te regulują przepisy art. 35 ust. 3 ustawy o 

emeryturach pomostowych oraz art. 47 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) wysokość odpisu podstawowego na 

jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym 

charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy. Pod pojęciem 

pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym 

charakterze, dla celów ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, należy 

rozumieć także prace górnicze w rozumieniu art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych, a 

więc prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS.  

 

 

• Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich 

wzbogacaniu. 

Określenie "prace bezpośrednio przy przeróbce surowców" należy rozumieć jako 

wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem surowca lub produktów 

przejściowych w wyrób lub produkt finalny.  

Do prac wykonywanych bezpośrednio przy przeróbce można zaliczyć dostarczanie 

materiałów (surowców) lub półproduktów do stref obróbki, ich przetwarzanie ręczne lub z 

użyciem narzędzi, odbieranie wyrobów ze stref obróbki itp. Oznacza to, że prace przy 

kontroli i zapewnieniu ciągłości procesu technologicznego mogą być kwalifikowane jako 

prace w szczególnych warunkach, tylko i wyłącznie w przypadku ich zgodności z 

przedstawioną wyżej charakterystyką. 

Prawidłowa kwalifikacja stanowisk pracy może być dokonana praktycznie jedynie przez 

pracodawcę, ponieważ wymaga m.in. analizy zakresu obowiązków pracownika, wyników 

oceny ryzyka zawodowego na jego stanowisku pracy i przede wszystkim znajomości 

charakterystyki pracy wykonywanej przez pracownika. 

 

• Prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń 

odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale 
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nieżelazne i ich stopy). 

• Prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie 

elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz 

ich malowanie na gorąco 

Prace wymienione w pkt 4 i 5 wykazu prac w szczególnych warunkach, który stanowi 

załącznik nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych mogą być zaliczone do prac w 

szczególnych warunkach o ile ich wykonywanie jest związane z występowaniem czynników 

ryzyka określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy. W tym przypadku są to: 

1) prace w warunkach gorącego mikroklimatu, tj. prace wykonywane  

w pomieszczeniach, w których wartość wskaźnika obciążenia termicznego WBGT 

wynosi 28°C i powyżej, przy wartości tempa metabolizmu pracownika powyżej 130 

W/m2, 

2) bardzo ciężkie prace fizyczne, tj. prace powodujące w ciągu zmiany roboczej 

efektywny wydatek energetyczny u mężczyzn - powyżej 8400 kJ, a u kobiet powyżej 

4600 kJ, 

3) ciężkie prace fizyczne z bardzo dużym obciążeniem statycznym wynikającym z 

konieczności pracy w wymuszonej, niezmiennej pozycji ciała; przy czym ciężkie 

prace fizyczne to prace powodujące w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny u mężczyzn - powyżej 6300 kJ, a u kobiet - powyżej 4200 kJ, a prace w 

wymuszonej pozycji ciała to prace wymagające znacznego pochylenia i/lub skręcenia 

pleców przy jednoczesnym wywieraniu siły powyżej 10 kg dla mężczyzn i 5 kg dla 

kobiet (wg metody OWAS pozycja kategorii 4) przez co najmniej 50% zmiany 

roboczej. 

W praktyce wartość wydatku energetycznego odnosi się do przeciętnego dnia pracy na 

danym stanowisku, w czasie którego pracownik wykonuje czynności stanowiące jego 

podstawowy obowiązek w ramach ustalonego w umowie o pracę wymiaru.  

Natomiast fakt występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników chemicznych 

nie stanowi podstawy do zakwalifikowania tych prac jako prac w szczególnych warunkach. 

Dla tych przypadków (dotyczy to również ołowiu) punktem odniesienia są bowiem najwyższe 

dopuszczalne stężenia tych czynników ustanowione rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U Nr 217, poz. 1833 z późn. zm)., które 

zostały przyjęte jako graniczne wartości bezpieczne dla zdrowia. W razie przekroczenia 
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wartości dopuszczalnych pracodawca był i jest, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 

226), zobowiązany do podjęcia wszelkich działań organizacyjno-technicznych zmierzających 

do doprowadzenia parametrów środowiska pracy do zgodności z ustalonymi wartościami. Do 

działań tych należą przede wszystkim  zmiany organizacyjne, jak rotacja pracowników lub 

ograniczenie czasu pracy lub zmiany techniczne, polegające na zmianie technologii lub 

zastosowaniu odpowiednich, dostępnych środków ochrony zbiorowej (wentylacja ogólna i 

miejscowa), a w ostateczności właściwych środków ochrony indywidualnej (filtrujący sprzęt 

ochrony układu oddechowego). 

 

Zgodnie z normą, PN-EN 27243:2005 Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia 

termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT wskaźnik 

WBGT powinien być określany w okresach, w których występuje maksymalne obciążenie 

cieplne pracownika. tj. latem, w środku dnia lub/i w okresie, w którym działają 

urządzenia generujące  ciepło. 

W przypadku, jeżeli w okresie rozliczeniowym występują, ze względu na okresowe spadki 

zamówień na produkowane towary lub usługi, warunki pracy nie spełniające kryteriów 

określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) ustawy o emeryturach pomostowych, płatnik składki 

powinien, w trybie art. 39 cytowanej ustawy przekazać do Zakładu korygujące zgłoszenie 

danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W tym przypadku 

przez okres, gdy praca nie spełnia kryteriów pracy w szczególnych warunkach płatnik nie 

płaci składki, a pracownik nie ma zaliczonego tego okresu do okresu pracy w szczególnych 

warunkach. 

 

• Prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach 

koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych. 

 

Pozycja ta dotyczy prac murarskich „bezpośrednio w piecach”, czyli prac wewnątrz pieca, nie 

obejmuje więc prac na zewnątrz pieców, a tym bardziej w jakiejś odległości od pieca.  

 

• Prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców 

komorowych wyrobami ogniotrwałymi. 

 

W przypadku pkt 16 zał. 1 do ustawy o emeryturach pomostowych czynnikami ryzyka 
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kwalifikującymi prace do prac w warunkach szczególnych ujętych w tej pozycji są: 

mikroklimat gorący i bardzo ciężka praca fizyczna określone w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o 

emeryturach pomostowych wartością wskaźnika WGBT i wartością wydatku energetycznego. 

W przypadku konkretnych prac ich kwalifikacja do prac ujętych w pkt 16 zał. 1 odbywać się 

więc będzie poprzez sprawdzenie, czy spełnione są kryteria dotyczące pracy w warunkach 

gorącego mikroklimatu i bardzo ciężkiej pracy fizycznej, podane w art. 3 ust. 2, pkt 2 ustawy 

o  emeryturach pomostowych.  

O tym czy warunki pracy np. przy suszarni komorowej będą odpowiadać pracy w 

szczególnych warunkach w pkt 16 zał. nr 1 ustawy o emeryturach pomostowych, 

wymienionym dla pieca komorowego, stanowić będą zatem wyniki pomiaru mikroklimatu 

gorącego i wydatku energetycznego podczas tych prac. 

 

• Prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów 

ceramicznych. 

 

Analogicznie, jak w przypadku prac bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub wyładunku 

pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi, decydujące znaczenie do określenia czy praca 

jest wykonywana w szczególnych warunkach jest występowanie przy jego rozładunku lub 

załadunku bardzo ciężkiej pracy fizycznej lub  gorącego mikroklimatu środowiska pracy (nie 

wyrobu), tak jak to określono w art. 3 ust. 2 ustawy. 

 

• Prace bezpośrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych 

wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych. 

 

Kryterium decydującym o zaliczeniu wykonywanych prac do prac ujętych w pkt 18 zał. nr 1 

do ustawy o emeryturach pomostowych  jest efektywny wydatek energetyczny. 

Pojęcie "wyroby ogniotrwałe wielkogabarytowe" użyto, aby podkreślić, że przy formowaniu 

szczególnie takich wyrobów wydatek energetyczny może osiągać wartości ujęte w art. 3 ust. 2 

ustawy o emeryturach pomostowych. Z tego względu ścisłe definiowanie pojęcia 

"wielkogabarytowe" w odniesieniu do wyrobów ogniotrwałych dla potrzeb kwalifikacji prac 

nie wydaje się konieczne. Niekiedy mogłoby nawet stanowić przeszkodę we właściwym 

zakwalifikowaniu określonych prac, gdyż o wartości wydatkowanej energii podczas danej 

pracy nie zawsze wprost decydują wymiary i (lub) ciężar przedmiotu pracy. 
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• Prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu 

wyrobów ceramicznych. 

 

Podobnie jak w przypadku prac bezpośrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych 

wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych (pkt 18 zał. nr 1 do ustawy 

o emeryturach pomostowych), do prac wymienionych w  pkt 19 mogą być zaliczone prace 

formierza ręcznego jak i maszynowego odbierającego ręcznie wyrób z maszyny, a także prace 

związane z ręcznym odlewaniem, czyszczeniem i szkliwieniem wyrobów ceramicznych, jeśli 

spełnione są kryteria ujęte w art. 3 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych. 

 

• Prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w 

pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne 

dna statków, zbiorniki, rury itp.) – pkt 28 zał. nr 1 do ustawy 

 

Sformułowania zawarte w punktach 28-30 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach 

pomostowych „w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją” 

oznaczają:  

„o bardzo małej kubaturze” – mała kubatura w odniesieniu do obciążenia statycznego 

oznacza, że wymiary pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca, ograniczają 

możliwości swobodnej zmiany pozycji ciała pracownika, 

„utrudniona wentylacja” – utrudniona wentylacja zachodzi w pomieszczeniach,  

w których nie występuje wymuszony ruch powietrza, natomiast naturalny ruch powietrza 

występuje w ograniczonym zakresie, powodując koncentracje zysków ciepła i zanieczyszczeń 

w przestrzeni pomieszczenia. 

 

Prace wymienione w pkt 28 i 29  zał. nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych dotyczą 

prac w szczególnych warunkach determinowanych procesami technologicznymi związanych 

z następującymi czynnikami ryzyka: 

- ciężka praca fizyczna z bardzo dużym obciążeniem statycznym wynikającym z konieczności 

pracy w wymuszonej niezmiennej pozycji ciała, 

- mikroklimat gorący. 

Należy przy tym pamiętać, że jako prace w wymuszonej pozycji ciała określa się prace 

wymagające znacznego pochylenia i/lub skręcania pleców przy jednoczesnym wywieraniu 

siły powyżej 10 kg dla mężczyzn i 5 kg dla kobiet (wg metody OWAS- pozycja kategorii 4) 
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przez co najmniej 50% zmiany roboczej. Pozycję taką może narzucać pracownikowi 

nieergonomiczna konstrukcja stanowiska pracy, organizacja pracy lub rodzaj wykonywanych 

czynności. Jednocześnie nie jest możliwa modyfikacja tej pozycji pod wpływem 

subiektywnego odczucia pracownika, zgodnie z jego preferencjami. 

Wykonywanie pracy w mikroklimacie gorącym (pkt. 28 zał. 1 do ustawy o emeryturach 

pomostowych) wiąże się z pracami wykonywanymi w pomieszczeniach, w których wartość 

wskaźnika obciążenia termicznego WBGT wynosi 28°C i powyżej, przy wartości tempa 

metabolizmu pracownika powyżej 130 W/m2. Klasyfikacja prac ze względu na mikroklimat 

gorący wymaga więc przeprowadzenia badań wartości wskaźnika obciążenia termicznego 

WBGT i określenia, czy wartość ta jest większa niż 28°C oraz przeprowadzenia badań i 

potwierdzenia wartości tempa metabolizmu wykonywanej pracy na poziomie wyższym niż 

130 W/m2. 

 

Aby praca wykonywana np. przez spawacza mogła być zakwalifikowana do prac w 

szczególnych warunkach do pkt 28 zał. nr 1 muszą to być ciężkie prace fizyczne związane z 

bardzo dużym obciążeniem statycznym wynikającym z konieczności pracy w wymuszonej, 

niezmiennej pozycji ciała; przy czym zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt e) ustawy ciężkie 

prace fizyczne to prace powodujące w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny u mężczyzn - powyżej 6.300 kJ, a u kobiet - powyżej 4.200 kJ, a prace w 

wymuszonej pozycji ciała to prace wymagające znacznego pochylenia i (lub) skręcenia 

pleców przy jednoczesnym wywieraniu siły powyżej 10 kG dla mężczyzn i 5 kG dla kobiet 

(wg metody OWAS pozycja kategorii 4) przez co najmniej 50% zmiany roboczej. Zgodnie z 

zapisem w pkt 28 zał. nr 1 powinny to być prace w pomieszczeniach o bardzo małej 

kubaturze, wymuszającej pozycję ciała w warunkach utrudnionej wentylacji. 

 

• Prace bezpośrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów 

wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną 

wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.) – pkt 29 zał. nr 1 do 

ustawy 

 

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które m.in. wykonują prace w 

szczególnych warunkach determinowanych procesami technologicznymi,  

tj.: prace w warunkach gorącego mikroklimatu; prace w warunkach zimnego mikroklimatu; 

bardzo ciężkie prace fizyczne; prace w warunkach podwyższonego ciśnienia 
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atmosferycznego, ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym 

wynikającym z konieczności pracy w wymuszonej, niezmiennej pozycji ciała. 

Wykonywanie pracy w mikroklimacie gorącym wiąże się z pracami wykonywanymi w 

pomieszczeniach, w których wartość wskaźnika obciążenia termicznego WBGT 

wynosi 28° C i powyżej, przy wartości tempa metabolizmu pracownika powyżej 130 

W/m2. Klasyfikacja prac ze względu na mikroklimat gorący wymaga przeprowadzenia 

badań wartości wskaźnika obciążenia termicznego WBGT i określania, czy wartość ta jest 

większa niż 28° C oraz przeprowadzenia badań i potwierdzenia wartości tempa 

metabolizmu wykonywanej pracy na poziomie wyższym niż 130 W/m2. 

Analogiczna sytuacja występuje w odniesieniu do wykonywania ciężkich prac fizycznych 

związanych z bardzo dużym obciążeniem statycznym wynikającym z konieczności pracy w 

wymuszonej, niezmiennej pozycji ciała. Praca w wymuszonej pozycji ciała określona jest 

jako praca wymagająca znacznego pochylenia i/lub skręcania pleców przy jednoczesnym 

wywieraniu siły powyżej 10 kg dla mężczyzn i 5 kg dla kobiet (wg metody OWAS - pozycja 

kategorii 4) przez co najmniej 50% zmiany roboczej.  

Pozycję taką może narzucać pracownikowi nieergonomiczna konstrukcja stanowiska pracy, 

organizacja pracy lub rodzaj wykonywanych czynności. Jednocześnie nie jest możliwa ze 

względu na małą kubaturę modyfikacja tej pozycji pod wpływem subiektywnego odczucia 

pracownika, zgodnie z jego preferencjami. Kwalifikacja prac ze względu na wymuszoną 

pozycję ciała wymaga przeprowadzenia oceny ryzyka z zastosowaniem metody OWAS.  

Wiąże się to z koniecznością: przygotowania chronometrażu pracy, kwalifikacji położenia 

kończyn dla poszczególnych czynności pracy, określenia kategorii oceny obciążenia 

statycznego metodą OWAS oraz oceny czasu występowania każdej czynności pracy. Jeżeli 

występują czynności, które zostały zakwalifikowane do kategorii 4 i są one wykonywane 

przez co najmniej 50% czasu pracy, wówczas stanowisko spełnia wymagania określone 

ustawą. 

 

• Prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze 

po substancjach niebezpiecznych – pkt 30 zał. nr 1 do ustawy 

 

           Aby praca wykonywana mogła być zakwalifikowana do prac w szczególnych 

warunkach wymienionych w  pkt 30 zał. nr 1 do ustawy, musi być ona wykonywana 

wewnątrz cystern, kotłów lub zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach 

niebezpiecznych, w warunkach opisanych jak w pkt 28. Prace bezpośrednio przy malowaniu, 
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nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej 

kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.). Zagrożenie 

występowania pyłu na stanowiskach pracy nie jest objęte ustawą o emeryturach 

pomostowych. Dopuszczalne stężenie pyłu w powietrzu na stanowisku pracy oraz zasady 

oceny związanego z tym ryzyka zawodowego są ustalone odpowiednimi zapisami prawnymi. 

W sytuacjach stwierdzenia niedopuszczalnego poziomu ryzyka, konieczne jest wprowadzenie 

zmian na stanowisku pracy tak, aby poziom ryzyka gwarantował bezpieczeństwo 

pracownikowi niezależnie od jego wieku. 

 

• Prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub 

prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem. 

 

Prace te, wymienione w pkt 32 zał. 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, dotyczą prac 

wykonywanych bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace 

rozbiórkowe związane z jego usuwaniem. 

Jednym z kryteriów kwalifikacji pracy ( oprócz kryteriów zawartych a art. 3 ust. 2 ustawy o 

emeryturach pomostowych) jest spełnienie warunku, że jej wykonywanie należy do 

podstawowych obowiązków pracownika.  

W przypadku gdy pracownicy nie są zatrudnieni do przerobu bądź usuwania azbestu a jedynie 

mają z nim styczność sporadycznie, prace te nie mogą być zakwalifikowane do prac 

wykonywanych w szczególnych warunkach. 

 

• Prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza 

poniżej 0 °C. 

 

Prace te, wymienione w poz. 35 zał. 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, dotyczą prac 

wykonywanych w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza 

poniżej 0oC, tak więc do tej grupy nie kwalifikują się prace wykonywane na otwartej 

przestrzeni. 

Jeżeli spadek temperatury, np. w halach produkcyjnych, poniżej 0oC nie jest 

wymuszony warunkami procesów technologicznych, w halach powinno się zastosować 

rozwiązania niedopuszczające do spadku temperatury (np. dodatkowa izolacja termiczna 

ścian (przegród), zamontowanie grzejników itp.). W takiej sytuacji nie ma również podstaw 

do kwalifikacji wykonywanych w tych halach prac jako prace w szczególnych warunkach. 
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Jeżeli natomiast spadek temperatury poniżej 0oC wynika z warunków realizowanych 

procesów technologicznych i nie można go wyeliminować - prace wykonywane w tym 

środowisku powinny być zaliczone do prac wykonywanych w warunkach szczególnych. 

Kryterium kwalifikacji nie spełniają prace (w tym transportowe) wykonywane na zewnątrz 

pomieszczeń w niskiej temperaturze spowodowanej czynnikami atmosferycznymi, przed 

którymi należy pracownika chronić odpowiednią odzieżą roboczą/ochronną. 

 

• Prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym. 

 

Należy przyjąć domniemanie, iż przy wykonywaniu tego rodzaju pracy zawsze spełnione jest 

kryterium „bardzo ciężkiej pracy fizycznej”, określone w art. 3 ust. 2, pkt 2 lit c  ustawy o 

emeryturach pomostowych - jako wydatek energetyczny powyżej 8400 kJ u mężczyzn i 

powyżej 4600 kJ u kobiet.  

To domniemanie należy stosować także (z uwagi na zapis art. 3 ust. 6 ustawy) do 

ubezpieczonych, wykonujących ten rodzaj pracy, w ramach działalności twórczej lub 

artystycznej tancerzy zawodowych. 

 

• Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i 

wylewiskach nieczystości związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym. 

 

Sformułowanie „bardzo ciężki wysiłek fizyczny”, występujące przy określeniu tych prac ( pkt 

38 zał. nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych) dotyczy zarówno prac przy wywozie 

nieczystości stałych i płynnych, jak i prac na wysypiskach i wylewiskach nieczystości.  

 

• Prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, 

maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i 

ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, 

kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty 

pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów. 

 

• Prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra 

(dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident 
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taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu 

metra, dyżurny ruchu i stacji metra). 

 

Wykonywanie prac wymienionych w pierwszej kolejności ( pkt 5. załącznika nr 2 do 

ustawy o emeryturach pomostowych)  rodzi obowiązek odprowadzania składek na FEP także 

w przypadku, gdy prace te wykonywane są w ramach transportu wewnątrzzakładowego.    

Natomiast prace wymienione w drugiej kolejności (pkt 6. załącznika nr 2 do ustawy), 

jeżeli są wykonywane w ramach wewnątrzzakładowego transportu kolejowego, nie spełniają 

warunków wymaganych do zakwalifikowania ich jako prace o szczególnym charakterze w 

rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych i nie rodzą obowiązku 

odprowadzania składek na FEP.  

W pozycji drugiej (pkt. 6 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych) 

wymienione zostały dwa rodzaje pojazdów: jeden - to pociągi, drugi – to pojazdy metra. Tak 

więc pozycja ta jest adresowana zarówno do pracowników kolei jak i do pracowników metra. 

Prace wymienione w punkcie 6 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach 

pomostowych to prace, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 

sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i 

bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione 

na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 poz. 2152, ze zm.). 

Tylko prace wymienione w tym rozporządzeniu mogą być rozważane jako możliwe do 

zakwalifikowania do prac o szczególnym charakterze. 

 

• Prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei. 

 

Prace te, wymienione w pkt 7 zał. nr 2 ustawy o emeryturach pomostowych, obejmują 

funkcjonariuszy operacyjnych straży ochrony. Prace te nie obejmują funkcjonariuszy 

administracyjnych, gdyż  tylko prace wykonywane przez tą pierwszą grupę spełniają 

kwalifikacje do prac o szczególnym charakterze.  

 

• Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w 

transporcie publicznym. 

 

Prace te są wymienione w pkt 8 zał. nr 2 do ustawy. Użycie pojęcia transportu publicznego 

oznacza, że pozycja ta dotyczy prac wykonywanych na drogach publicznych objętych 
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zakresem ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 

115 z późn. zm.). Tak więc każde wykonywanie przewozu osób autobusem (powyżej 9 osób 

łącznie z kierowcą), które nie jest przewozem prywatnym lub wewnątrzzakładowym powinno 

być uznawane za transport publiczny. Nie ma również w przypadku transportu publicznego 

znaczenia czy transport ten jest organizowany w ramach samorządowych czy też jest to 

transport zakładowy. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy autobusu spełniają kryteria 

kwalifikujące wykonywane przez nich prace do ww. prac tylko w przypadku jeśli jest to ich 

podstawowa praca. 

Doraźny przewóz autobusem zorganizowanych grup osób nie stanowi podstawy do 

uznania takiego przewozu  jako pracy o której mowa wpkt 8 zał. 2 do ustawy o emeryturach 

pomostowych. 

Prace kierowcy autobusu związane z przewozem dzieci szkolnych wg określonego 

harmonogramu spełniają kryteria zaliczenia ich do prac o szczególnym charakterze 

określonych w pkt 8 zał. nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych (jako dotyczące 

kierowcy autobusu w transporcie publicznym). 

Spełnione są bowiem w tym przypadku warunki zawarte w definicji pracy o szczególnym 

charakterze, zgodnie z którą jest to praca wymagająca szczególnej odpowiedzialności oraz 

szczególnej sprawności psychofizycznej, której możliwości należytego wykonywania w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób 

(w tym przypadku dzieci szkolnych), zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego 

na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.  

 

• Prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych. 

 

Prace o szczególnym charakterze są to (zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach 

pomostowych). prace, wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej 

sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, 

zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności 

psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. 

W pracach tych istotna jest gotowość i sprawność psychofizyczna osób uczestniczących w 

ich wykonywaniu.  

Aby zakwalifikować prace danego pracownika jako prace o szczególnym charakterze np. 
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praca kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, istotne jest przede wszystkim ustalenie do 

wykonywania jakiego rodzaju pracy zatrudniony został ten pracownik. przy czym nie jest 

konieczne aby pracownik wykonywał tę pracę przez cały czas pracy. W przypadku, gdy 

pracownik ma powierzone różne obowiązki istotny jest podstawowy rodzaj pracy, do jakiej 

został on zatrudniony. Definicja pojazdu uprzywilejowanego zamieszczona jest w art. 3 pkt. 

38 i art. 53 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 

108, poz. 908, z późn. zm.) 

 
• Prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające 

oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z 

przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 

września 1957 r. 

 

Do prac tych,  wymienionych w pkt 10 zał. nr 2 ustawy o emeryturach pomostowych, nie 

została zaliczona praca kierowcy w transporcie międzynarodowym i krajowym. Wyjątek 

stanowią prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające 

oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami 

Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 3 września 1957 r. 

 

• Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi 

stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

Warunkiem niezbędnym i przesądzającym o możliwości zakwalifikowania prac do "prac 

przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi spowodować 

zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa 

publicznego" jest zaliczenie danego zakładu (instalacji) do kategorii dużego (ZDR) 1ub 

zwiększonego (ZZR) ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 

2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, 

których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym 
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ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 

2006 r. Nr 30, poz. 208) przy tym warunkiem decydującym jest wykonywanie pracy 

polegającej na bezpośrednim sterowaniu, to jest pracy wykonywanej przez osoby 

wyspecjalizowane w obsłudze urządzeń, maszyn i instalacji, niezbędne do zapewnienia pełnej 

kontroli parametrów sterowanych urządzeń (a nie ich naprawiania lub konserwowania). 

Dotyczy to pracowników, których zadaniem jest reagowanie na odchylenia (poza 

dopuszczalne granice) parametrów sterowanego procesu/instalacji, przed zadziałaniem 

automatyki zabezpieczeniowej lub podejmowanie działań korygujących tak, aby nie dopuścić 

do wystąpienia poważnej awarii. 

 

Prace bezpośrednio przy sterowaniu ( przy bezpośrednim sterowaniu), o których mowa w pkt 

13 i 14 załącznika nr 2 ustawy o emeryturach pomostowych, to prace wykonywane przez 

osoby uprawnione do obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych oraz instalacji, w celu 

utrzymania parametrów procesu na określonym (ustalonym) poziomie oraz zapewnienia 

pełnej kontroli nad jego przebiegiem. Dotyczy to pracowników, których zadaniem jest 

utrzymywanie parametrów sterowanego procesu/instalacji w dopuszczalnych granicach oraz 

reagowanie na odchylenia (poza dopuszczalne granice) parametrów sterowanego 

procesu/instalacji, jeszcze przed zadziałaniem automatyki zabezpieczeniowej lub 

podejmowanie takich działań korygujących, aby nie dopuścić do wystąpienia poważnej awarii 

ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego. 

Treść tej opracowanej przez CIOP definicji znajduje się na stronie internetowej CIOP;  

www.ciop.pl. 

 

"Bezpieczeństwo publiczne" w aspekcie prac o szczególnym charakterze oznacza brak 

bezpośredniego zagrożenia środowiska, w tym zdrowia lub życia obywateli w zakresie 

szerszym niż populacja pracowników danego zakładu. 

W bardziej ogólnym podejściu "bezpieczeństwo publiczne" jest to ogół warunków  

i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, 

ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. 

Skutki dla bezpieczeństwa publicznego w tym przypadku zostały określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 

obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r., Nr 

5, poz. 58). 
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W sprawie kwalifikowania prac o szczególnym charakterze wymienionych w pkt 13  

i 14 zał. 2 do ustawy o emeryturach pomostowych informuje się, że co do zasady nie zalicza 

się do tych prac wykonywanych w ramach nadzoru, na stanowiskach kierowniczych.  

Ewentualne odstępstwa od tej zasady zależą od zakresu czynności, jakie kierownik wykonuje 

w ramach nadzoru a przede wszystkim ustalenia czy w ramach nadzoru wykonuje on prace 

bezpośrednio przy sterowaniu procesami technologicznymi lub decyduje o odstępstwach od 

procedur w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i sprzętu lub zmianach i korektach 

parametrów pracy instalacji lub realizacji procesów technologicznych w czasie sytuacji 

awaryjnych. 

Chodzi o to, że kierownik nie musi sam sterować, ale wskazuje, jak należy postąpić w 

sytuacji zagrożenia lub awarii. Podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń w realnym czasie 

trwania zagrożenia awarią ma zatem znaczenie dla zapobiegania awariom zagrażającym 

bezpieczeństwu publicznemu lub/i ograniczeniu ich skutków. Powyższe działania powinny 

być ujęte w zakresie jego obowiązków.  

 

 

• Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi 

spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

Do prac, które mogą być zakwalifikowane do tych prac ( pkt 14 zał. nr 2 do ustawy o 

emeryturach pomostowych) należą prace wykonywane na instalacjach technologicznych lub 

obiektach technicznych: 

- które nie są zaliczone do kategorii dużego (ZDR) lub zwiększonego (ZZR) ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 

stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji 

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 

zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. (Dz. U. nr 30, poz. 208), oraz 

- na których awaria techniczna w rozumieniu art. 3 ustawy  z dnia 18 kwietnia 2002 r. o 

stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) może 

spowodować skutki stanowiące podstawę do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej (art. 

2 ustawy o stanie klęski żywiołowej), przy czym skutki te będą co najmniej równoważne 

skutkom poważnej awarii przemysłowej, określonym w rozporządzeniu Ministra 
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Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem 

zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003, Nr 5, poz. 58). 

 

Z powyższego zapisu jednoznacznie wynika, że prace, które mogą być rozpatrywane jako 

możliwe do zaliczenia do rodzajów prac ujętych w pkt 14 muszą spełniać wymogi związane z 

bezpośrednim sterowaniem co w rozumieniu przedmiotowej ustawy obejmuje prace 

wykonywane przez osoby wyspecjalizowane w obsłudze urządzeń, maszyn i instalacji, 

niezbędne do zapewnienia pełnej kontroli parametrów sterowanych urządzeń (a nie 

naprawianych, konserwowanych). Dotyczy to pracowników, których zadaniem jest 

reagowanie na odchylenia (poza dopuszczalne granice) parametrów sterowanego 

procesu/instalacji przed zadziałaniem automatyki zabezpieczeniowej lub podejmowanie 

działań korygujących, tak aby nie dopuścić do wystąpienia poważnej awarii ze skutkami dla 

bezpieczeństwa publicznego.  

Do tej kategorii nie powinny być zaliczane m. in. prace wykonywane przez pracowników 

utrzymania ruchu, prace naprawcze, monterskie, itp. Niewątpliwie bardzo odpowiedzialne z 

punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa oraz właściwych parametrów biznesowych 

prace naprawcze i monterskie, nie spełniają warunku bezpośredniego sterowania procesem, 

obiektem technicznym. 

 Należy także dodać, że takie przesłanki jak na przykład zmienne warunki 

klimatyczne, gazoniebezpieczne rodzaje prac, zagrożenia wybuchem, warunki pracy, hałas, 

zagrożenia porażenia prądem, upadkiem z wysokości i inne uwarunkowania dotyczące 

charakterystyk miejsca pracy oraz występujących zagrożeń zawodowych, nie mają związku z 

kwalifikowaniem prac do rodzaju prac o szczególnym charakterze. Stanowią one bowiem 

zagrożenie czynnikami szkodliwymi, które powinny być eliminowane zgodnie z wymogami 

Kodeksu pracy. 

Praca dyspozytora dotyczy kontroli parametrów ilościowych "produkcji", czyli 

dostarczania ciepła, ale nie są to elementy, które oznaczają bezpośrednie sterowanie 

parametrami decydującymi o bezpieczeństwie sieci, których ewentualne niekontrolowane 

zmiany mogą doprowadzić do katastrofy przemysłowej. 

Prace obchodowych mają charakter typowy dla prac służb utrzymania ruchu. W tym miejscu 

należy dodać, że nawet w przypadku instalacji, procesów przemysłowych, które faktycznie 

zagrażają poważnymi awariami i katastrofami przemysłowymi, prace wykonywane przez 

pracowników służb utrzymania ruchu, brygad remontowych i podobnych zespołów - nie 

powinny być kwalifikowane do prac ujętych w pozycjach 13 lub 14 załącznika 2 do ustawy, 
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gdyż prace te nie stanowią bezpośredniego sterowania instalacją lub procesem. 

 

Za prace przy bezpośrednim sterowaniu można uznać prace wykonywane przez 

kierownika instalacji produkcyjnej zakwalifikowanej do ZDR lub ZZR po spełnieniu warunku 

pracy „bezpośrednio przy sterowaniu” lub  przy jednoczesnym wykonywaniu zadań 

zapisanych w zakresie obowiązków decydujących o: 

- odstępstwach od procedur w sytuacjach nagłego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i 

sprzętu oraz 

- zmianach i korektach parametrów pracy instalacji w czasie sytuacji awaryjnych. 

 

• Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków 

strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu. 

 

Zapis ten należy rozumieć jako prace wykonywane przez operatorów urządzeń koprodukcji 

materiałów wybuchowych i pokrewnych, którzy przetwarzają w skali przemysłowej 

substancje chemiczne i inne składniki stosowane w produkcji amunicji i innych materiałów 

wybuchowych, w warunkach wymagających specjalnych środków ostrożności. Wykonywane 

przez operatorów prace to: 

- obsługiwanie, nadzorowanie i kontrolowanie urządzeń do napełniania skorup materiałami 

wybuchowymi kruszącymi, do montażu pocisków, bomb i min oraz do produkcji 

ładunków miotających, 

- obsługiwanie, nadzorowanie i kontrolowanie aparatury i instalacji do produkcji 

materiałów wybuchowych kruszących, inicjujących, pirotechnicznych oraz prochów i 

paliw rakietowych, 

- obsługiwanie, nadzorowanie i kontrolowanie urządzeń do produkcji materiałów 

wybuchowych będących mieszaninami utleniaczy i paliw, stosowanych w górnictwie. 

Prace te wykonywane są przez osoby zatrudnione na stanowisku operator urządzeń do 

produkcji materiałów wybuchowych (kod zawodu 8222, przyp. 42) lub na stanowisku o innej 

nazwie, lecz obejmującym identyczny zakres czynności i obowiązków. 

Podstawą zaliczenia tych prac jako prac o szczególnym charakterze jest występowanie 

konieczności działania w sytuacji "presji czasu" wymuszonej procesem produkcji, co z kolei 

nie ma miejsca w przypadku prowadzenia prac badawczych, czy dotyczących obsługi 

serwisowej. Przy kwalifikacji analizowanych prac nie powinno być również brane pod uwagę 

bezpieczeństwo związane z ewentualnym późniejszym użytkowaniem materiałów 
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wybuchowych.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że przepisy ustawy o emeryturach pomostowych obejmują 

operatorów urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych lub osoby wykonujące prace 

obejmujące identyczny zakres czynności i obowiązków w skali przemysłowej. 

Prace bezpośrednio przy produkcji to wykonywanie czynności związanych  

z przetwarzaniem surowca lub produktów przejściowych w wyrób lub produkt finalny. Do 

prac wykonywanych bezpośrednio przy produkcji możemy zaliczyć dostarczanie materiałów 

(surowców) lub półproduktów do stref obróbki, ich przetwarzanie ręczne lub z użyciem 

narzędzi, odbieranie wyrobów ze stref obróbki itp., jeśli w trakcie ich wykonywania 

występują czynniki ujęte w art. 3 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych. 

Konfekcjonowanie to czynności (prace) polegające na manualnym lub  

z użyciem narzędzi mieszaniu, odzyskiwaniu, rozdzielaniu (segregacji), znakowaniu, 

przygotowywaniu do dostawy materiałów (substancji, półwyrobów, elementów) z 

dostarczonych ładunków i elaborowaniu (zestawianiu, scalaniu, napełnianiu, montowaniu, 

wykonaniu) w zestawy o innej konfiguracji. Konfekcjonowanie to także zestawianie 

materiałów (towarów, produktów, elementów) pochodzących od różnych dostawców. 

 

• Prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi 

energię elektryczną lub cieplną. 

 

Blok energetyczny, inaczej turbogenerator (turbozespół), jest to zespół urządzeń 

współpracujących z kotłem parowym, stanowiący autonomiczny system energetyczny w 

elektrowni kondensacyjnej lub elektrociepłowni, wraz z indywidualnymi systemami 

dostarczania do kotła paliwa i powietrza, odprowadzenia spalin i popiołu oraz wyprowadzenia 

energii elektrycznej. 

Aby praca wykonywana przez np. mistrza ds. eksploatacji mogła być zakwalifikowana 

jako praca bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię 

elektryczną lub cieplną (pkt 16 zał. nr 2 do ustawy emeryturach pomostowych), wymagane 

jest, aby prace na wymienionym stanowisku były związane z bezpośrednim sterowaniem 

parametrami pracy bloku energetycznego, inaczej turbogeneratora (turbozespołu), 

rozumianymi jako takie oddziaływanie na obiekt sterowania, za pomocą elementów 

sterowniczych, aby jego sygnały wyjściowe osiągnęły pożądaną wartość. 
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• Prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji 

napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem. 

 

Zapis „w warunkach prac pod napięciem”, umieszczony w pkt 17 zał. nr 2 do ustawy  

o emeryturach pomostowych, należy rozumieć jako dotyczący prac elektromonterów 

wykonywanych: 

- bezpośrednio przy usuwaniu awarii napowietrznych sieci energetycznych, 

- bezpośrednio przy eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych 

prowadzonych w technologiach prac pod napięciem na podstawie szczegółowych 

instrukcji ich wykonywania. 

Nie dotyczy on zatem prac związanych z eksploatacją tych sieci (z wyjątkiem usuwania 

awarii) prowadzonych w pobliżu napięcia, tj. w warunkach wyłączenia napięcia  

i uziemienia urządzeń, na których te prace są wykonywane, a przy obecności napięcia  

w obwodach sąsiednich. 

Wykonywanie prac związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych  

w warunkach prac w pobliżu napięcia nie odbiega bowiem od wykonywania innych prac 

związanych z eksploatacją tych urządzeń. W obydwu przypadkach prace wykonywane są w 

warunkach narażenia na te same czynniki niebezpieczne i szkodliwe, które nie stawiają przed 

pracownikami wymagań przekraczających poziom ich możliwości ograniczony w wyniku 

starzenia się. Prace w pobliżu napięcia wymagają tylko odpowiedniego przygotowania 

miejsca pracy, czyli przede wszystkim: 

- zachowania dopuszczalnych, wg przepisów, odległości zbliżenia do obwodów pod 

napięciem lub zastosowania odpowiednich do nich osłon izolacyjnych, 

- powiadomienia i zapoznania pracowników wykonujących takie prace  

o warunkach ich wykonywania i zastosowanych zabezpieczeniach. 

Do prac elektromonterów wykonywanych bezpośrednio przy usuwaniu awarii 

napowietrznych sieci energetycznych, ze względu na specyfikę tych prac, należy zaliczyć nie 

tylko prace ( w ramach obowiązków pracowniczych) wykonywane bezpośrednio przy 

usuwaniu awarii napowietrznych sieci energetycznych (w trybie nagłym – w związku z 

zaistnieniem awarii), ale również innego rodzaju prace elektromonterów (w ramach 

obowiązków pracowniczych), które są wykonywane w ramach czasu pracy, kiedy pracownicy 

ci pozostają w gotowości do  podjęcia działań w trybie nagłym ( związanym z zaistnieniem 

awarii). 
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Za prace wykonywane pod napięciem rozumie się prace zdefiniowane jako prace pod 

napięciem w § 53 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

(Dz.U. Nr 80, poz. 912).”. 

 
• Prace członków zespołów ratownictwa medycznego. 

 

Do prac o szczególnym charakterze zostały zakwalifikowane w pkt 18 zał. 2 do ustawy o 

emeryturach pomostowych, jedynie prace członków zespołów ratownictwa medycznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410). 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 powyższej ustawy, w skład zespołów ratownictwa medycznego mogą 

wchodzić: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, pilot zawodowy, 

kierowca. 

  
• Prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla 

nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

 

W załączniku nr 2 pkt. 21 do ustawy o emeryturach pomostowych umieszczono jako 

prace w szczególnym charakterze prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach 

dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, które funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, 

poz. 109 z późn. zm.). Z tego względu składka na FEP z tytułu wykonywania prac o 

szczególnym charakterze powinna być opłacana jedynie za tych nauczycieli, wychowawców i 

innych pracowników pedagogicznych, którzy są zatrudnieni w placówkach, w  których  

przebywają nieletni, skierowani przez sąd rodzinny - wskutek zastosowania wobec nich 

środka wychowawczego, poprawczego lub środka tymczasowego (w postaci umieszczenia w 

schronisku dla nieletnich). 
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Bursa jest zakładem opiekuńczym dla młodzieży uczącej się poza miejscem 

zamieszkania, prowadzonym przez powiat i działającym na podstawie ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  

i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie 

rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci 

młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców 

za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.). 

Opiekę w bursie sprawują nauczyciele i wychowawcy, których prawa i obowiązki wynikają z 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.  

Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).  

Przepisy ustawy o emeryturach pomostowych nie obejmują tej grupy zawodowej,  

a zatem nie ma obowiązku odprowadzania za nich składki na Fundusz Emerytur 

Pomostowych. 

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nie jest ośrodkiem wychowawczym, o 

którym mowa w pkt. 21 zał. nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych.  

Ośrodek szkolno-wychowawczy, o którym mowa w przepisach ustawy o emeryturach 

pomostowych, to jeden ze środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

nieletnich, który mógł zastosować sąd rodzinny wobec nieletnich na podstawie art. 6 pkt 9 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w brzmieniu sprzed 23 sierpnia 2008 r.   

Tak więc ośrodek szkolno-wychowawczy, o którym mowa w ustawie o emeryturach 

pomostowych, to placówka dla nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z 

zasadami współżycia społecznego, wobec których sąd rodzinny zastosował środek 

wychowawczy w postaci umieszczenia w takiej placówce. Obecnie funkcje tych ośrodków 

pełnią  młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii. 

 Nieletni, wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci 

umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku 

socjoterapii, kierowany był do ośrodka wskazanego przez Centrum Metodyczne Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, przez starostę właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - starostę 

właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego. Z dniem 1 stycznia 2010 r. funkcję tę 

przejął Ośrodek Rozwoju Edukacji, który powstał  w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 
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Zasady kierowania nieletnich do tych ośrodków regulują przepisy rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym 

ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii . 

 Pojęcie „specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego” funkcjonuje na gruncie 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako jeden ze środków wychowawczych 

dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły, 

przedszkola w miejscu zamieszkania.  

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są prowadzone w szczególności dla dzieci i 

młodzieży: 

 1) niesłyszących i słabosłyszących; 

 2) niewidomych i słabowidzących; 

 3) z niepełnosprawnością ruchową; 

 4) z autyzmem; 

 5) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; 

6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. 

Kwestie te regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 

warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności 

wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach . 

Reasumując, składka na FEP z tytułu wykonywania prac o szczególnym charakterze 

powinna być opłacana jedynie za tych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych, którzy są zatrudnieni w placówkach, w których przebywają nieletni, 

skierowani przez sąd rodzinny – wskutek zastosowania wobec nich środka wychowawczego 

lub środka tymczasowego (w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich).  

Natomiast prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, 

wykonywane w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży, nie są 

pracami o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach 

pomostowych i nie rodzą obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Emerytur 

Pomostowych. 

 

• Prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy 

społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie 
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dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej 

 

W punkcie 22 zał nr 2 do ustawy, w którym wymieniono te prace występuje wyraźne 

odesłanie do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, 

poz. 728 z późn. zm.), a więc to przepisy tej ustawy powinny decydować (łącznie z 

przepisami wykonawczymi) zarówno o pojęciu personelu sprawującego opiekę nad 

mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, 

niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, jak i statusie (prawnym) 

domu pomocy społecznej. 

Zgodnie z art. 56 i 56 a ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, prace wymienione w pkt 

22 zał. nr 2 do ustawy, mogą być wykonywane w domach pomocy społecznej 

przeznaczonych dla: 

1) osób przewlekle psychicznie chorych, 

2) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 

3) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, lub 

4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

Warunkiem formalnoprawnym prowadzenia takich domów jest zezwolenie wojewody 

właściwego ze względu na położenie domu (art. 57 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), który 

prowadzi rejestr domów pomocy społecznej (art. 57 ust. 6 tej ustawy). 

W postępowaniu wyjaśniającym organ rentowy może więc dokonać sprawdzenia, czy 

dom pomocy społecznej, w którym są wykonywane prace, określone w pkt 22 zał. nr 2 do 

ustawy, ma status zgodny z postanowieniami art. 56 i 56a ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy 

społecznej. 

Przepisy ustawy o pomocy społecznej, w art. 55 określają również rodzaje usług, które 

świadczą domy pomocy społecznej. Należą do nich usługi bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające i edukacyjne. Natomiast § 5  rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 

dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej  Dz. U. Nr 217, poz. 

1837) wskazuje, na czym polegają poszczególne rodzaje usług. 

To  przy uwzględnieniu tych regulacji powinny zostać zakwalifikowane prace,  

o których jest mowa w pkt 22 zał. nr 2 do ustawy.  

Należy jednak podkreślić, że do prac o szczególnym charakterze, wypełniających kryteria, 

zawarte zarówno w art. 3 ust. 3, jak i pkt 22 zał. nr 2 do ustawy mogą być zaliczone 
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wyłącznie prace wykonywane na takich stanowiskach pracy, które wiążą się bezpośrednio ze 

sprawowaniem opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej.  

 

• Prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w 

bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

 

Pod pojęciem „personelu medycznego”, występującym w pkt 23 i 24 zał. nr 2 do ustawy 

o emeryturach pomostowych, należy rozumieć „osoby wykonujące zawód medyczny”, 

zdefiniowane w art. 18 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póź. zm.). Są to zatem osoby, które na 

podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 

osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.  

Z powyższego wynika, iż ustawodawca wyodrębnia dwie grupy osób wykonujących 

zawód medyczny. Jedną grupę stanowią osoby, które na podstawie odrębnych przepisów 

uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych. Do grupy tej zaliczyć należy: lekarzy, 

lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych, 

farmaceutów.  

Drugą grupę osób wykonujących zawód medyczny stanowią osoby, które legitymują się 

nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym 

zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. W przypadku tej grupy osób uzależniono 

zakwalifikowanie danej osoby do osób wykonujących zawód medyczny od posiadania 

fachowych kwalifikacji. Kwalifikacje te muszą być odpowiednie do udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. Brak jest jednak przepisów, które zawierałyby szczególne uregulowania 

dotyczące wykonywania zawodów medycznych, innych niż objęte pierwszą częścią definicji 

zawartej w art. 18d ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. 

Szczątkową regulację w tym zakresie stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 

poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. 

U. Nr 30, poz. 300 z późn. zm.), które w załączniku zawiera taryfikator kwalifikacyjny 

pracowników działalności podstawowej.  

Do czasu przyjęcia ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu 

specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, której projekt 
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był przedmiotem rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów, ww. rozporządzenie Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. może być posiłkowo stosowane przy 

wykładni pojęcia „osoby wykonującej zawód medyczny”.  

Przy interpretacji pojęcia „personelu medycznego” należy również wziąć pod uwagę 

elementy niezbędne do zakwalifikowania pracy tego personelu jako pracy o szczególnym 

charakterze, wymienione w definicji zawartej w art. 3. ust.3 ustawy o emeryturach 

pomostowych. Chodzi tu przede wszystkim o prace wymagające szczególnej sprawności 

psychofizycznej i szczególnej odpowiedzialności gwarantujących, że ich wykonywanie nie 

zagraża bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób. 

Przy interpretacji pojęcia „oddział psychiatryczny i leczenia uzależnień”, 

występującego w pkt 23 zał. nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych powinny być brane 

pod uwagę przede wszystkim (ze względu na wyraźne odesłanie występujące w tym punkcie 

załącznika) przepisy art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), gdzie wskazano, że  pojęcie 

„szpitala psychiatrycznego”, odnosi się również do : 

b) oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym, 

c) kliniki psychiatrycznej, 

d) sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

e) innego zakładu opieki zdrowotnej, sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub 

odwykową, niezależnie od podmiotu, który je tworzy i utrzymuje, 

Ponadto należy mieć na uwadze przepisy cz. 2 i 4 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w  sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla 

zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 

1797, z póź. zm.), w których zostały wymienione odpowiednie komórki organizacyjne 

ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej albo szpitali, zajmujących  się leczeniem 

psychiatrycznym i leczeniem uzależnień. 

Praca personelu izb wytrzeźwień nie spełnia ww. kryteriów stąd też nie została 

umieszczona w wykazie prac o szczególnym charakterze. 

 Izby wytrzeźwień jako całodobowe placówki, tworzone przez organy jednostek samorządu 

terytorialnego funkcjonującymi na podstawie przepisów ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) stanowią jedynie miejsce czasowego pobytu osób 

nietrzeźwych, które swoim zachowaniem zakłócają spokój, dają powód do zgorszenia w miejscach 
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publicznych, bądź na skutek nadużywania alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia lub 

zdrowia własnego. 

 

• Prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i 

anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru. 

 
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 22.07.2009 r. w sprawie rozumienia 

pojęcia "w warunkach ostrego dyżuru" zawartego w pkt 24 zał. nr 2 do ustawy o 

emeryturach pomostowych prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych 

dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru to nie tylko prace 

wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych, polegające na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych w trybie nagłym (wynikającym ze wskazań życiowych), ale również inne 

prace tego personelu (w ramach obowiązków pracowniczych), które są wykonywane w 

ramach czasu pracy, kiedy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, 

skutkującego koniecznością podjęcia działań w trybie nagłym.  

Pojęcie "w warunkach ostrego dyżuru" oznacza nieuchronność wystąpienia zdarzenia, które 

powoduje konieczność, udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym, ze wskazań 

życiowych. Nieuchronność występowania takich zdarzeń skutkuje tym, że od pracowników 

pracujących w tych warunkach wymagane są kryteria określone w art. 3 ust. 3 ustawy o 

emeryturach pomostowych (szczególna odpowiedzialność oraz szczególna sprawność 

psychofizyczna). 

 
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozumienia pojęcia „w warunkach ostrego 

dyżuru” zawartego w pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656)  

W dniu 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 

pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656). Pkt 24 załącznika nr 2 do tej ustawy „Wykaz prac o 

szczególnym charakterze” stanowi, że pracami o szczególnym charakterze są prace personelu 

medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach 

ostrego dyżuru. W związku z licznymi zapytaniami publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

dotyczącymi rozumienia pojęcia „w warunkach ostrego dyżuru”, Ministerstwo Zdrowia 

informuje, że prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i 

anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru to nie tylko prace wykonywane (w ramach 

obowiązków pracowniczych), polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w trybie 
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nagłym, ze wskazań życiowych, ale również inne prace tego personelu (w ramach obowiązków 

pracowniczych), które są wykonywane w ramach czasu pracy, kiedy istnieje bardzo duże 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, skutkującego koniecznością podjęcia działań w 

trybie nagłym. Pojecie „w warunkach ostrego dyżuru” oznacza nieuchronność wystąpienia 

zdarzenia, które powoduje konieczność udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym, ze 

wskazań życiowych. Nieuchronność występowania takich zdarzeń skutkuje tym, że od 

pracowników pracujących w tych warunkach wymagane są kryteria określone w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (szczególna odpowiedzialność 

oraz szczególna sprawność psychofizyczna). 

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ww. ustawy warunkiem zaliczenia wykonywania ww. prac do okresu, od 

którego zależy uzyskanie prawa do emerytury pomostowej jest ich wykonywanie w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

 

 
Opracowano: 

w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

w porozumieniu 

z Centralnym Instytutem 

Ochrony Pracy w Warszawie 

 


