
                               Druk nr 4377-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IV kadencja 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 
 

o poselskim i obywatelskim projektach ustaw o 
zmianie ustawy o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr  
3719 i 3864) oraz o poselskim projekcie ustawy 
o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (druk nr 3823). 
 

Sejm na 108. posiedzeniu w dniu 27 lipca 2005 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4377 do Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w 
dniu 27 lipca 2005 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji 
Europejskiej, że poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu nie są objęte zakresem 
prawa Unii Europejskiej 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m     raczy następujące poprawki: 
 

1) projektowi ustawy nadać brzmienie: 

„USTAWA 

z dnia   2005 r. 

o emeryturach pomostowych i rekompensatach 
 

Rozdział 1 
 

Przepisy ogólne 
 

Art.1 
 

1. Ustawa określa: 

1) warunki nabywania i utraty prawa do emerytur pomostowych i rekompensat z tytułu 
pracy w          szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze; 
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2) zasady wypłaty i finansowania emerytur pomostowych i rekompensat z  tytułu pracy 
w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze; 

3) zasady tworzenia i prowadzenia rejestru osób uprawnionych do emerytur 
pomostowych i zakładów pracy, w których występują szczególne warunki  pracy lub 
prace o szczególnym charakterze; 

4) organizację i zasady działania Funduszu Emerytur Pomostowych; 

5) zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

2. Wypłacalność świadczeń przewidzianych w ustawie gwarantowana jest przez państwo. 

 

Art. 2 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) prace w szczególnych warunkach – prace wykonywane stale i w pełnym wymiarze 
czasu pracy, w ekstremalnych warunkach środowiska determinowanych siłami 
natury lub procesami technologicznymi, mogące powodować trwałe, negatywne 
skutki zdrowotne, którym nie  można zapobiec stosując odpowiednie  środki 
profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, o których mowa w załączniku 
nr 1; 

2) prace o szczególnym charakterze – prace wymagające szczególnej sprawności 
psychofizycznej, której obniżenie spowodowane naturalnym procesem starzenia się 
uniemożliwia, po osiągnięciu określonego wieku, wykonywanie tej pracy w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo publiczne; w tym również prace polegające na 
bezpośrednim ratowaniu życia w warunkach zagrożenia własnego życia lub zdrowia, 
o których mowa w załączniku nr 2; 

3) płatnik składek – pracodawcę określonego w art. 4 pkt 2 lit a ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz.887, z 
późn. zm.1), zwanej dalej „ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych”; 

4) rekompensata – odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej 
emerytury  z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze 
dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej; 

5) uprawniony   - osobę mającą ustalone prawo do emerytury pomostowej; 

6) ubezpieczony – osobę podlegającą ubezpieczeniu  społecznemu z tytułu pracy w 
szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze a także osobę, która 
przed dniem wejścia w życie ustawy z tytułu takiej pracy podlegała ubezpieczeniu 
społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia 
społecznego rolników; 

7) organ rentowy - jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
właściwą do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, określoną w ustawie o 
systemie ubezpieczeń społecznych. 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r.  Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, 
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118,  Nr 95, 
poz. 1041, Nr 104, poz. 1104, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 
72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i  Nr 154, poz. 1792, z 
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 
1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr241,  poz. 2074 , z 2003 r. Nr 56, poz.498 i Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 
149, poz. 1450, Nr 166, poz.1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i 
Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz.1252. 
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Art. 3 
 

1. Prawo do emerytury pomostowej lub rekompensaty na warunkach i w wysokości 
określonych w ustawie przysługuje osobom objętym ubezpieczeniami emerytalnym i 
rentowymi określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.  

2. Emerytura pomostowa lub rekompensata na warunkach i w wysokości określonych w 
ustawie przysługuje: 

1) żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej; 

2) funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, którzy przed dniem wejścia w życie 
ustawy zostali zwolnieni ze służby, a następnie podjęli służbę w Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu,  

jeżeli nie spełniają oni warunków nabywania prawa do emerytury określonych w 
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób. 

 

Art. 4 
 

1. Ubezpieczonym uprawnionym do emerytury pomostowej jest osoba, która spełniła 
łącznie następujące warunki: 

1) urodziła się po dniu 31 grudnia 1948 r.; 

2) jest pracownikiem wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze; 

3) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub w 
szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
w emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 
39, poz. 353 z późn. zm.2), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z FUS”; 

4) nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. 

 

Art. 5 
Ubezpieczonym uprawnionym do rekompensaty jest osoba, która spełniła łącznie następujące 
warunki: 

1) urodziła się po dniu 31 grudnia 1948 r.; 

2) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywała w pełnym wymiarze czasu pracy pracę 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów 
ustawy  o emeryturach i rentach z FUS; 

3) nie jest pracownikiem, wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze, o których mowa w załączniku nr 1 i nr 2 . 

                                                           
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 i Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 3135 i Nr 
236, poz. 2355. 
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Art. 6 
1. Za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach uważa się 

pracowników wykonujących od dnia 1 stycznia 2006 r. stale i w pełnym wymiarze czasu 
pracy – prace określone w załączniku nr 1. 

2. Za pracowników wykonujących prace o  szczególnym charakterze uważa się 
pracowników wykonujących od dnia 1 stycznia 2006 r stale i w pełnym wymiarze czasu 
pracy prace określone w załączniku nr 2 do ustawy. 

3. Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze uważa się również pracowników wykonujących do dnia 31 grudnia 2005 r.  
pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu 
przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

  
Rozdział 2 

 

Emerytura pomostowa  

 

Art. 7 
Emerytura pomostowa przysługuje ubezpieczonemu, o którym mowa w art. 4, spełniającemu 
łącznie następujące warunki: 

1) ukończył wiek wynoszący co najmniej  55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla 
mężczyzn; 

2) ma okres składkowy i nieskładkowy określony w ustawie o emeryturach i rentach z 
FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; 

3) ma okres pracy  w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,  
wynoszący  co najmniej 15 lat. 

 

Art. 8 
 

1. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 4, wykonujący w górnictwie  prace w warunkach 
szczególnych lub o szczególnym charakterze wymienione w pkt. 1 – 6 i 9 załącznika nr 1 
oraz w pkt 16 załącznika nr 2, który nie spełnia warunków określonych w art. 6, nabywa 
prawo do emerytury pomostowej, jeżeli: 

1) ukończył wiek wynoszący co najmniej  55 lat; 

2) ma okres składkowy i nieskładkowy określony w ustawie o emeryturach i rentach z 
FUS, wynoszący  co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; 

3) ma okres pracy  w warunkach szczególnych w górnictwie,  wynoszący  co najmniej 
15 lat. 

 

Art. 9 
1. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 4, wykonujący na statkach żeglugi powietrznej 

prace o szczególnym charakterze wymienione w pkt. 1 załącznika nr 2, który nie spełnia 
warunków określonych w art. 6, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli: 
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1) ukończył wiek wynoszący co najmniej  50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla 
mężczyzn; 

2) ma okres składkowy i nieskładkowy określony w ustawie o emeryturach i rentach z 
FUS, wynoszący  co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; 

3) ma okres pracy  o szczególnym charakterze na statkach żeglugi  powietrznej,  
wynoszący  co   

      najmniej 15 lat; 

4) lekarz orzecznik Zakładu  wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy 
wymienionej w pkt .1 załącznika nr 2. 

 

Art. 10 
Ubezpieczony, o którym mowa w art. 4, wykonujący w morskich portach handlowych oraz 
przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz  tych portów, zwanych dalej portami 
morskimi, prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione w  
pkt. 30 załącznika nr 1 i  pkt. 10 załącznika nr 2, który nie spełnia warunków określonych w 
art. 6, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli: 

1) ukończył wiek wynoszący co najmniej  55 lat; 

2) ma okres składkowy i nieskładkowy określony w ustawie o emeryturach i rentach z 
FUS, wynoszący  co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; 

3) ma okres pracy  w szczególnych warunkach w portach morskich,  wynoszący  co 
najmniej 15  lat. 

 

Art. 11 
Ubezpieczony, o którym mowa w art. 4, wykonujący w hutnictwie prace w szczególnych 
warunkach   wymienione w pkt. 12 -  20 załącznika nr 1, który nie spełnia warunków 
określonych w art. 6, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli: 

1) ukończył wiek wynoszący co najmniej  55 lat; 

2) ma okres składkowy i nieskładkowy określony w ustawie o emeryturach i rentach z 
FUS, wynoszący  co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; 

3) ma okres pracy  w szczególnych warunkach w hutnictwie,  wynoszący  co najmniej 
15 lat; 

4) lekarz orzecznik Zakładu  wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac 
wymienionych w pkt. 12 – 20 załącznika nr 1. 

 
Art. 12 

Ubezpieczony, o którym mowa w art. 4, wykonujący prace w szczególnych warunkach 
wymienione w pkt. 29, 31 i 41 załącznika nr 1 , który nie spełnia warunków określonych w 
art. 6, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli: 

1) ukończył wiek wynoszący co najmniej  50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla 
mężczyzn; 

2) ma okres składkowy i nieskładkowy określony w ustawie o emeryturach i rentach z 
FUS, wynoszący  co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; 
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3) ma okres pracy  w szczególnych warunkach wymienionych w pkt. 29, 31 i 41 
załącznika nr 1 oraz w pkt. 16 załącznika nr 2,  wynoszący  co najmniej 10 lat. 

 

Art. 13 
Ubezpieczony, o którym mowa w art. 4, wykonujący prace w szczególnych warunkach 
wymienione w pkt. 10 – 11 załącznika nr 1, który nie spełnia warunków określonych w art. 6, 
nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli: 

1) ukończył wiek wynoszący co najmniej  50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla 
mężczyzn; 

2) ma okres składkowy i nieskładkowy określony w ustawie o emeryturach i rentach z 
FUS, wynoszący  co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; 

3) ma okres pracy  w szczególnych warunkach wymienionych w pkt. 10 – 11 załącznika 
nr 1,  wynoszący  co najmniej 20 lat. 

 

Art. 14 
Emerytura pomostowa przysługuje do osiągnięcia wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w 
przypadku mężczyzn. 

 

Art. 15 
1. Emerytura pomostowa wynosi 90% podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 

25 ustawy  o emeryturach i rentach z FUS, podzielonej przez dalsze oczekiwane trwanie 
życia osoby w wieku 62 lat, według tablic trwania życia obowiązujących w momencie 
zgłoszenia wniosku o emeryturę pomostową. 

2. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża w 
miesiącach. 

3. W przypadku ubezpieczonego będącego uczestnikiem otwartego funduszu emerytalnego 
podstawa obliczenia emerytury zwiększana jest do kwoty, jaka byłaby 
zaewidencjonowana  na jego indywidualnym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych, zwanym dalej „Zakładem”, przy założeniu, że cała składka emerytalna 
pozostawała w Zakładzie. 

4. Najniższa emerytura pomostowa wynosi 90% kwoty najniższej emerytury, o której mowa 
w art.85 ustawy  o emeryturach i rentach z FUS. 

5. Emerytura pomostowa podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych 
dla waloryzacji świadczeń w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. 

 

Art. 16 
1. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury pomostowej z prawem do emerytury 

lub renty przewidzianej w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z FUS wypłaca się 
jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również, w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury 
pomostowej z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu 
emerytalnym osób, o których mowa w art. 3 ust. 2. 
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3. Przepis ust. 1 stosuje się również w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury 
pomostowej z prawem do uposażenia w stanie spoczynku oraz zasiłku lub świadczenia 
przedemerytalnego. 

  

Art.17 
1. Prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do 

nabycia tego prawa – z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli zainteresowany pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub 
wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, prawo do emerytury pomostowej powstaje 
z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia rehabilitacyjnego lub 
wynagrodzenia. 

 
Art. 18 

Prawo do emerytury pomostowej ustaje: 

1) ze śmiercią uprawnionego; 

2) z dniem osiągnięcia wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. 

 

Art. 19 
 

1. Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega 
zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 104-106 ustawy o emeryturach i rentach z 
FUS. 

2. Prawo do emerytury pomostowej ulega także zawieszeniu w razie podjęcia przez 
uprawnionego pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. 

 

Art. 20 
1. W razie śmierci uprawnionego członkom rodziny przysługuje renta rodzinna na zasadach 

i w wysokości określonej w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

2. Renta rodzinna przysługuje  członkom rodziny także wówczas, gdy uprawniony, po 
którym przysługuje renta, zmarł po upływie 18 miesięcy od ustania okresów 
wymienionych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.  W takim 
przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy. 

3. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu po śmierci:  

1) uprawnionego; 

2) członka rodziny uprawnionego, spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej 

 - przysługuje zasiłek pogrzebowy na zasadach i w wysokości określonych w ustawie 
o emeryturach i rentach z FUS. 
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Rozdział 3 

Rekompensaty 

 

Art. 21 
1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu określonemu w art. 5, który ma okres pracy  

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów 
ustawy  o emeryturach i rentach z FUS,  wynoszący  co najmniej 5 lat. 

2. Rekompensata nie przysługuje osobie, które nabyła prawo do emerytury na podstawie 
przepisów art. art.46, 48 - 50 lub 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, albo na 
podstawie przepisu art. 88  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z  
2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)3, zwanej dalej Kartą Nauczyciela. 

 
Art. 22 

1. Rekompensatę stanowi równowartość kwoty obliczonej według  wzoru: 

 

     R = 64,32 * K * X 

 

gdzie: 

R    -   oznacza kwotę rekompensaty, 

K    -  oznacza kwotę  obliczoną według zasad określonych  w przepisach art. 174  ustawy o  

           emeryturach i rentach z FUS, 

X    -  oznacza współczynnik obliczony według wzoru określonego w ust. 2. 

 

2. Współczynnik X określający, jaka część wymogów do wcześniejszej emerytury została 
spełniona do 31 grudnia 2005 r. oblicza się według następującego wzoru: 

1) w przypadku kobiet, z zastrzeżeniem pkt.3: 

                                       X =   3
18
18*

15
*

20 −
−

s

wo

W
WSS  

2) w przypadku mężczyzn z zastrzeżeniem pkt. 4: 
 

                                      X =   3
18
18*

15
*

25 −
−

s

wo

W
WSS  

3) w przypadku nauczycieli kobiet: 

                                       X =  3

1894.760
18*

15
*

20 −−
−WSS po   

4)    w przypadku nauczycieli mężczyzn: 

                                                           
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 
203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 oraz z  2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845. 
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                                     X =  3

1894.765
18*

15
*

25 −−
−WSS po  

       gdzie: 
S o    -   oznacza okresy składkowe i nieskładkowe w rozumieniu przepisów ustawy o   
             emeryturach i rentach z FUS, osiągnięte przed 1 stycznia 1999 
S w   -  oznacza okres wykonywania przed 1 stycznia 2006r. pracy w szczególnych 

warunkach   
            lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i 

rentach   
            z FUS, 
 S p   -   oznacza staż pedagogiczny w rozumieniu   Karty Nauczyciela,    
             osiągnięty przed 1 stycznia 1999 
 W s   -  oznacza obniżony wiek emerytalny w rozumieniu przepisów ustawy o 

emeryturach   
             i rentach z FUS, 
 W    -  wiek ubezpieczonego w dniu 31 grudnia 1998 r. w pełnych latach 

zaokrąglonych  
            w górę. 

3. Jeżeli wartość któregokolwiek z ułamków, o których mowa w ust. 2 przekroczy 1, 
przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1. 

          
Art. 23 

1. Ustalenie rekompensaty następuje na wniosek ubezpieczonego o emeryturę. 

2. Rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego, o którym 
mowa w przepisach art. 173 i 174 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

 

Rozdział 4 

Postępowanie 

 

Art. 24 
1. Decyzje w sprawie emerytur pomostowych wydają i emerytury te wypłacają organy 

rentowe   właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. 

2. Od decyzji organu rentowego przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i 
według zasad określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Postępowanie w sprawie emerytur pomostowych wszczyna się na podstawie 
udokumentowanego wniosku zainteresowanego. 

4. Wnioski w sprawie przyznania emerytur pomostowych zgłasza się w organie rentowym 
bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek  na ubezpieczenie społeczne. 

5. Udokumentowany wniosek powinien zawierać dowody uzasadniające prawo do 
emerytury pomostowej i jej wysokości, a w szczególności dowody wymagane przepisami 
ustawy o emeryturach i rentach z FUS dla ustalenia wysokości emerytury.  

6. Jeżeli prawo do emerytury pomostowej zostało udowodnione, ale zainteresowany nie 
przedłożył dowodów niezbędnych do ustalenia jej wysokości, organ rentowy przyznaje 
emeryturę w kwocie zaliczkowej, nie niższej niż kwota najniższej emerytury 
pomostowej. 
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7. Przepisy ust. ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu rekompensat. 

 

Art. 25 
Emeryturę pomostową wypłaca się  za miesiące kalendarzowe w terminach przewidzianych 
dla wypłaty emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Art. 26 
W zakresie postępowania w sprawach o ustalenie prawa do emerytury pomostowej, jej 
podstawy wymiaru, zasad wypłaty, zmiany wysokości, zwrotu nienależnie pobranej 
emerytury, egzekucji i potrąceń, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i 
rentach z FUS. 

 

Art. 27 
1. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury pomostowej z prawem do: 

1) renty inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w 
związku ze służbą wojskową; 

2) renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach, o których 
mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. z  2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.4); 

3) renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, 
wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową; 

4) emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące emerytur z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Rozdział 5 

 

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 

 

Art. 28 

1. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych, zwany dalej „FEP”, jest obowiązkowa. 

2. Składka na FEP wynosi 8,12%  podstawy wymiaru. 

3. Składkę na FEP finansuje w całości z własnych środków płatnik składek. 

4. Składki na FEP za ubezpieczonych zgłoszonych do rejestru, o którym mowa w art. 37, 
ust. 2 niniejszej ustawy odprowadzane są przez płatnika składek 

5. W sprawach  składek na FEP stosuje się przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia 
rentowe. 

                                                           
4 Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515 oraz 

z 2003 r. Nr 72, poz. 658.  
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Art. 29 
Obowiązek odprowadzania składek na FEP powstaje z dniem 1 stycznia 2006 r., a w stosunku 
do osób o których mowa w art. 4 ust. 2 – z dniem podjęcia zatrudnienia, nie wcześniej jednak, 
niż z dniem 1 stycznia 2006r. a ustaje z dniem ustania obowiązku ubezpieczenia 
emerytalnego określonego w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

Art. 30 
Podstawę wymiaru składek na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe określona w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

Art. 31 
Do składek na FEP w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i 
dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich 
nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, stosowania ulg i umorzeń 
oraz przedawnienia należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o 
systemie ubezpieczeń społecznych. 
 

Rozdział 6 

 

Fundusz Emerytur Pomostowych 

 

Art. 32 
1. Fundusz Emerytur Pomostowych jest państwowym funduszem celowym powołanym w 

celu finansowania emerytur pomostowych i rekompensat. 

2. Dysponentem FEP jest Zakład. 

Art. 33 

 
1. 1. Przychody FEP pochodzą: 

1) ze składek na FEP; 

2) z dotacji budżetu państwa; 

3) z oprocentowania rachunków bankowych FEP; 

4) z odsetek od nieterminowo opłaconych składek na FEP; 

5) ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami; 

6) z innych tytułów. 

2.  Składkę na FEP zalicza się do przychodów FEP w miesiącu następującym po miesiącu, 
za który składka jest należna. 

 
Art. 34 

1. W granicach określonych w ustawie budżetowej FEP otrzymuje z budżetu państwa 
dotacje. 

2. Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie środków na wypłatę 
świadczeń określonych w niniejszej ustawie, jeżeli przychody przekazywane na rachunek 
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FEP nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z 
przychodów FEP. 

3. Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych FEP może zaciągać 
kredyty. 

 

Art. 35 
Ze środków zgromadzonych w FEP finansowane są: 

1) wypłaty emerytur pomostowych i rekompensat; 

2) wypłaty zasiłków pogrzebowych po śmierci uprawnionego lub członka jego rodziny; 

3) odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń; 

 4) koszty obsługi kredytów wraz z odsetkami; 

5) odpis stanowiący przychody Zakładu, ustalany według zasad określonych w art. 76 
ust. 1   

       pkt. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
 

Art. 36 
1. Zakład  prowadzi rejestr pracodawców zatrudniających ubezpieczonych. 

2. Zakład prowadzi rejestr ubezpieczonych. 

3. Zakład informuje ubezpieczonego o umieszczeniu w rejestrze ubezpieczonych. 

4. W przypadku nieumieszczenia  ubezpieczonego w rejestrze ubezpieczonych, 
ubezpieczonemu przysługuje odwołanie do sądu właściwego dla ubezpieczeń 
społecznych. 

5. Na płatniku składek ciąży obowiązek dostarczenia do Zakładu danych niezbędnych do 
prowadzenia rejestrów, o których  w ust. 1 i 2.  

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia 
szczegółowe zasady i tryb prowadzenia rejestrów  oraz zgłaszania do rejestrów, o których 
mowa w ust. 1 i  2. 

 
Art. 37 

 
W sprawach FEP nieuregulowanych niniejszą ustawą oraz w sprawach prowadzenia 
rejestrów, o których mowa w art. 37 stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 4. i 5. 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
 

Rozdział 7 
 

Zmiany w obowiązujących przepisach 
 

Art. 38 
 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2000r. Nr14, poz. 176, z późn. zm.5) w art. 21 po pkt 118 dodaje się pkt 119 w brzmieniu: 
                                                           
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, 
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228i Nr 122, poz. 1324, z 2001r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, 
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, 
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„119. Opłacane dobrowolnie  składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości 
odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu.” 
 

 
Rozdział 8 

 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
Art. 39 

 
Ilekroć w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, o emeryturach i rentach, a także w przepisach, które 
uzależniają uprawnienia od dochodu rodziny, mowa jest o emeryturze, należy przez to 
rozumieć również emeryturę pomostową. 
 

Art. 40 
Ustawa wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, 
z wyjątkiem: 

1) art. 28– 37, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 

2) art. 7 – 20,  które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 
Załącznik Nr 1 
 

WYKAZ RODZAJÓW PRAC W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH 
 
 

L.p. 
 

Wykaz rodzajów prac  
1 2 
 

1.  
 
Ratownictwo górnicze  

 
2. 

 
Prace przy urabianiu węgla lub rudy w przodkach ścianowych i wyrobiskach 
chodnikowych 

 
3 

 
Prace górnicze udostępniające pionowe i poziome: budowa szybów, roboty strzałowe, 
załadunek i transport urobku pionowy i poziomy, zakładanie obudowy szybów i wyrobisk 
poziomych, obsługa i konserwacja urządzeń szybowych oraz  maszyn i urządzeń 
górniczych przy robotach poziomych 
 

 
4. 

 
Prace przygotowawcze w wyrobiskach chodnikowych kopalni: roboty strzałowe, 
mechaniczny załadunek i odstawa urobku, wykonywanie obudowy wyrobisk, uzbrojenie 
wyrobisk w sieć elektryczną, wodną, urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, montaż 

                                                                                                                                                                                     
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002r. Nr 19, poz. 199, 
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. Poz. 79, Nr 45, 
poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 
1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217, i Nr 228, 
poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163 i 
Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207. 
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urządzeń transportu taśmowego 
 

  
  5. 
 

 
Transport dołowy pionowy i poziomy w kopalni: transport urobku od przodka do 
podszybia i nadszybia, transport urządzeń mechanicznych, obudowy kombajnów od 
podszybia do przodka i obsługa urządzeń transportu taśmowego 

 
6.  

 
Prace konserwacyjno-naprawcze pod ziemią związane z utrzymaniem urządzeń 
szybowych, maszyn i urządzeń górniczych: prace ślusarskie, spawalnicze, elektryczne 

 
7. 

 
Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali i ich wzbogacaniu
 

 
8. 

 
Prace udostępniające i eksploatacyjne bezpośrednio przy urabianiu minerałów skalnych  
 

 
9. 

 
Prace podziemne eksploatacyjne, zabezpieczające i konserwacyjno-naprawcze w 
kopalniach soli  
 

 
10. 

 
Prace udostępniające i eksploatacyjne bezpośrednio przy urabianiu, transporcie, 
zwałowaniu nadkładu lub węgla przy użyciu maszyn i urządzeń górniczych w kopalniach 
odkrywkowych węgla brunatnego   
 

 
11. 

 
Prace konserwacyjno-naprawcze związane bezpośrednio z utrzymaniem w ruchu ciągłym 
maszyn i urządzeń górniczych na odkrywce w kopalniach węgla brunatnego 
 

 
12. 

 
Zalewanie form odlewniczych, transportowanie naczyń  odlewniczych z płynnym, 
rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy) 
 

 
13. 

 
Ręczna obróbka wykańczająca odlewów: usuwanie elementów układu wlewowego, 
ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz malowanie na gorąco 
 
 

 
14. 

 
Prace związane z bezpośrednią obsługą wielkich pieców oraz pieców stalowniczych i 
odlewniczych  

 
15. 

 
Prace murarskie w piecach hutniczych, odlewniczych, ceramicznych i bateriach 
koksowniczych 
 

 
16. 

 
Prace przy ręcznym zestawianiu surowców i ręcznym formowaniu wyrobów  szklanych w 
hutnictwie szkła 
 

 
17. 

 
Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych 
 

18. Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych 
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19. 

 
Prace przy bezpośredniej obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie i dozorowanie 
pracy walców i samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów 
 

 
20. 

 
Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza i 
metali nieżelaznych 

 
21. 

 
Prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych i sortowanie koksu 

 
22. 
 

 
Prace przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych 
 

 
 
23. 

 
 
Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich i izolacyjno-egzotermicznych 
używanych w odlewnictwie i hutnictwie 
 

 
24. 

 
Prace przy ręcznym załadunku i wyładunku pieców komorowych wyrobami 
ogniotrwałymi 

 
25. 

 
Prace przy ręcznym załadunku i rozładunku wyrobów ceramicznych na wózki piecowe 
 

 
26. 

 
Formowanie wyrobów ogniotrwałych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych  

 
27. 

 
Prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu i szkliwieniu wyrobów 
ceramicznych 

 
28. 

   
   Ratownictwo morskie 

 
29. 

 
Prace nurka i kesoniarza 

 
30. 

 
Prace dokerów bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku 
 

 
31. 

 
Prace rybaków morskich 
 

 
32. 

 
Prace na statkach żeglugi morskiej 

 
33. 

 
Prace na morskich platformach wiertniczych  
 

 
34. 

 
Prace na urządzeniach wiertniczych bezpośrednio przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i 
gazu ziemnego  

 
35. 
 

 
Prace przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej, gazu ziemnego i 
siarki 

 
36. 

 
Prace przy obsłudze urządzeń wiertniczych w górnictwie otworowym  siarki 
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37. 

 
Spawanie łukowe i cięcie termiczne w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze,  z 
utrudnioną wentylacją, (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.) 
 

 
38. 

 
Malowanie, nitowanie i montowanie elementów wyposażenia w pomieszczeniach o 
bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury, 
itp.) 
 

 
39. 

 
Prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników po substancjach niebezpiecznych  
 

 
40. 

 
Prace przy ręcznym układaniu asfaltu 

 
41. 

 
Prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest i prace 
rozbiórkowe związane z ich usuwaniem.  

 
42. 

 
Prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór  

 
43. 

 
Prace bezpośrednio przy ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z  piłą łańcuchową. 

 
 
                                                                                                                                                      
Załącznik Nr 2 
 
 
 

 
 

Wykaz prac o szczególnym charakterze 

  
  1 

 
Piloci statków powietrznych 

  
  2 

 
Nawigatorzy na statkach i promach morskich oraz piloci morscy 

   
  3 

 
Kontrolerzy ruchu lotniczego 

  
  4 

 
Maszyniści pojazdów trakcyjnych w transporcie publicznym 

  
  5 

 
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu drogi przebiegu pociągu (nastawniczowie i 
dyżurni ruchu) 

  
  6 

 
Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych  

  
  7 

 
Kierowcy autobusów, trolejbusów oraz motorniczowie tramwajów w transporcie 
publicznym 

  
  8 

 
Kierowcy samochodów przewożących materiały niebezpieczne (wybuchowe, łatwopalne, 
toksyczne)  

  
  9 

 
Maszyniści wyciągowi w kopalniach głębinwych 
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10 

 
Operatorzy żurawi wieżowych, do obsługi których wymagane są uprawnienia kategorii 
IŻ, a także innych dźwignic w portach i stoczniach, do obsługi których wymagane są 
równorzędnie wysokie kategorie uprawnień  

 
11 

 
Operatorzy reaktorów jądrowych  

 
12 

 
Operatorzy przy obsłudze i nadzorze bloków energetycznych wytwarzających energię 
elektryczną i cieplną 
 

 
13 

 
Dyspozytorzy bezpośrednio sterujący procesami technologicznymi  mogącymi stwarzać 
nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska (NZŚ) lub bezpieczeństwa publicznego  

 
14 

 
Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy produkcji materiałów wybuchowych, środków 
strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu 
 

 
15 

 
Członkowie zespołów reanimacyjnych pogotowia ratunkowego 

 
16 

 
Członkowie zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego oraz górnictwa 
otworowego) 

 
17 

 
Pracownicy zakładowych straży pożarnych biorący udział w akcjach ratowniczych 

 
18 

 
Monterzy napowietrznych przesyłowych linii energetycznych zatrudnieni bezpośrednio 
przy usuwaniu awarii” 

- Klub parlamentarny PO 
- odrzucić 

2) tytułowi ustawy nadać brzmienie: 

 „o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz ustawy - Karta Nauczyciela”; 

- Klub parlamentarny SDPL 

- przyjąć 
3) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) w art. 46 w ust. 1: 

a) w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2007 
r.”, 

b) uchyla się pkt 3; 

- Klub parlamentarny SDPL 

- Klub parlamentarny PiS 

- przyjąć 
4) w art. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) w art. 50 w ust. 1: 

a) w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2007 
r.”, 
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b) uchyla się pkt 3; 

- Klub parlamentarny SDPL 

- Klub parlamentarny PiS 

- przyjąć 
5) po art. 1 dodać art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.) w art. 88 w ust. 2a wyrazy „ośmiu lat” 
zastępuje się wyrazami „dziewięciu lat”; 

- Klub parlamentarny SDPL 

- Klub parlamentarny PiS 

- przyjąć 
6) w art. 2: 

a) w ust. 1 wyrazy „Osobom, które do dnia 31 grudnia 2006 r.” zastąpić wyrazami 
„Osobom, które do dnia 31 grudnia 2007 r.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „31 grudnia 2006 r.” zastąpić wyrazami „31 grudnia 2007 r.”; 

- Klub parlamentarny SDPL 

 

- przyjąć 
7) w art. 3 wyrazy „art. 1 pkt 4 i 6 oraz art. 2” zastąpić wyrazami „art. 1 pkt 4 i 6 oraz art. 1a 

i 2”; 

- Klub parlamentarny SDPL 

- przyjąć 

Uwaga: poprawki zawarte w pkt 2-7 należy poddać łącznie pod głosowanie. 

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawek zmianie ulegnie numeracja ustawy. 
 
 
Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. 
 
 
 

 Sprawozdawca 
 
 

         /-/ Jacek Kasprzyk 

Przewodnicząca Komisji 
 
 

/-/ Anna Bańkowska 
  


