ZUS wyjaśnia
Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
I
Obowiązek opłacania składki
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka
na Fundusz Emerytur Pomostowych (zwana dalej składką na FEP), winna być opłacana za
okres od 1 stycznia 2010 r. 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.
Płatnik składek obowiązany jest więc opłacać składkę na FEP za wszystkich pracowników
spełniających powyższe warunki, w tym także za tych, którzy wykonują prace w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W myśl art. 35 ust. 2 ustawy, obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika, o którym
mowa w ust. 1, powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania
wykonywania tych prac. Okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze do dnia zaprzestania wykonywania takiej pracy
należy rozumieć jako okres od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy, na którym
wykonywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do dnia
ustania zatrudnienia na tym stanowisku pracy.
Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy
uważa się także ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy
zawodowych, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo
ciężkim wysiłkiem fizycznym.

1

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656).
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Składkę na FEP należy opłacić również za:


pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury
pomostowej na podstawie art. 11 ustawy, 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.,



zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu
Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i
Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art.13 ustawy, od uposażenia
wypłaconego po dniu 31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze służby.

II
Podstawa wymiaru i wysokość składek
1.

Zasady ogólne

Stopa procentowa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy jej wymiaru. Składka na FEP jest
finansowana w całości przez płatnika składek.
Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, określona w art. 18 ust. 1-2 i ust. 8 oraz w art. 21 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych 2 (zwanej dalej ustawą o sus). Przy ustalaniu podstawy wymiaru
składki na FEP (odmiennie niż ma to miejsce przy opłacaniu składek na Fundusz Pracy i
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) stosuje się ograniczenie, o którym
mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus. Tym samym:


składniki przychodu nie uwzględnione w podstawie wymiaru składek na podstawie
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe (Dz. U. Nr 161, poz.1106 ze zm.), nie stanowią również podstawy wymiaru
składek na FEP,

2

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009, nr 205, poz. 1585 z
późn. zm.)
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obowiązek opłacania składek na FEP ustaje wskutek osiągnięcia przez ubezpieczonego
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o
którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus,



jeżeli w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z
art. 18 ust. 1a ustawy o sus, uwzględniony został przychód z tytułu umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło zawartej z
własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz, to będzie on stanowił podstawę
wymiaru składek na FEP. Bez znaczenia jest czy przedmiotem takiej umowy
cywilnoprawnej jest wykonywanie prac określonych przez płatnika jako prace w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,



w przypadku osób wykonujących prace w szczególnych warunkach z tytułu działalności
twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, które zobowiązane są do opłacania za
siebie składek na FEP, podstawę wymiaru tych składek stanowi podstawa określona w
art. 18 ust. 8 ustawy o sus.

Składka na FEP powinna być opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres
zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Tym samym,
obowiązek opłacania składki na FEP nie dotyczy tych składników wynagrodzeń, które są
należne za okres pracy, w którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze nie była wykonywana.
W każdym przypadku, gdy od otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia za okres
zatrudnienia na stanowisku pracy, na którym wykonywana jest praca w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, istnieje obowiązek opłacenia składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, każdorazowo istnieje także obowiązek opłacenia składki
na FEP.
2.

Rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze w trakcie miesiąca

W przypadku, gdy rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze przypada w trakcie miesiąca (gdy data rozpoczęcia
lub zakończenia wykonywania tego rodzaju pracy nie jest tożsama odpowiednio z datą
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nawiązania lub ustania stosunku pracy), składka na FEP jest należna tylko od części
wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, przysługującego za ten miesiąc. Podstawę wymiaru tej składki należy ustalić
proporcjonalnie w stosunku do okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze w tym miesiącu.
Przykład 1
Pracownik jest zatrudniony u płatnika od 1.10.2010 r., przy czym prace w szczególnych
warunkach zaczął wykonywać od 25.10.2010 r. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z
wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane do 26. dnia miesiąca, za który jest ono
należne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za tego
ubezpieczonego za październik 2010 r. wynosiła 3 000 zł.
Za danego pracownika składka na FEP należna za październik powinna być naliczona od
podstawy, którą będzie stanowiła podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe za ten miesiąc, ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w warunkach
szczególnych w październiku, tj. od kwoty 677,42 zł. - (podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc, w którym nastąpiło rozpoczęcie wykonywania
pracy w szczególnych warunkach: liczba dni tego miesiąca) x liczba dni pracy w szczególnych
warunkach w tym miesiącu.
Przykład 2
Pracownik, który jest zatrudniony w warunkach szczególnych, od dnia 15.04.2010 r. zostaje
skierowany do innej pracy nie będącej pracą w warunkach szczególnych. Wynagrodzenie za
pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca
za miesiąc poprzedni.
W danym przypadku ostatnią składkę na FEP należną za danego pracownika pracodawca
powinien opłacić za maj 2010 r. Podstawę jej wymiaru będzie stanowiła podstawa wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc (tj. wynagrodzenie należne za
kwiecień) ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych w
kwietniu.
Za kwiecień składka na FEP powinna być naliczona od podstawy, którą będzie stanowiła
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc (tj.
wynagrodzenie należne za marzec).
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3.

Składka na FEP, a osiągnięcie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe określonej art. 19 ust. 1 ustawy o sus.
Jeżeli pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym

charakterze osiągnie roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, obowiązek opłacania składki na FEP za tego pracownika w danym roku ustaje.
Przykład 3
Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach w sierpniu 2010 r. osiągnął
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określoną art.19 ust.1
ustawy o sus. We wrześniu zostało mu wypłacone wynagrodzenie należne za sierpień.
W danym przypadku, począwszy od września do grudnia 2010 r. pracodawca nie ma
obowiązku opłacania składek na FEP za tego pracownika.
Jeżeli pracownik osiągnie roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w trakcie miesiąca, w którym nastąpiło rozpoczęcie lub zakończenie
wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, podstawę
wymiaru składki na FEP za ten miesiąc ustala się w oparciu o podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustaloną za ten miesiąc (po uwzględnieniu ograniczenia
wynikającego z art. 19 ust. 1 ustawy o sus) pomniejszoną stosownie do okresu wykonywania
tego rodzaju prac, na zasadach określonych w pkt 2.
Przykład 4
Pracownik, który 10 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek, określony
w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, od 16 września rozpoczął wykonywanie pracy w szczególnych
warunkach.
W tym przypadku nie ma obowiązku odprowadzania składki na FEP za wrzesień. Również za
kolejne miesiące tego roku składka na FEP nie jest już naliczana.
Przykład 5
Pracownik, który 17 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek określony w
art. 19 ust. 1 ustawy o sus, do 15 września wykonywał pracę w szczególnych warunkach.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres od 1 do 17
września, tj. do dnia zastosowania ograniczenia z art. 19 ust.1 ustawy o sus, wyniosła 3400 zł.
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W tym przypadku, podstawa wymiaru składki na FEP za wrzesień za tego pracownika wynosi
3000 zł, zgodnie z wyliczeniem – (3400 zł : 17) x 15, gdzie:
 3400 zł to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalona za
wrzesień po uwzględnieniu jej ograniczenia wynikającego z art.19 ust.1 ustawy o sus,
 17. to liczba dni liczona do dnia osiągnięcia pułapu rocznej podstawy wymiaru składek,
 15. to liczba dni przez które była wykonywana praca w szczególnych warunkach we
wrześniu.
Przykład 6
Pracownik, który 17 września 2010 r. osiągnął pułap podstawy wymiaru składek określony w
art. 19 ust. 1 ustawy o sus, od 15 września wykonuje pracę w szczególnych warunkach.
Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, tym samym otrzymane we wrześniu
wynagrodzenie jest wynagrodzeniem należnym za sierpień 2010 r.
W tym przypadku, składka na FEP za wrzesień za tego pracownika nie jest odprowadzana.
Podobnie za kolejne miesiące tego roku.
4.

Uzyskiwanie

przychodów

stanowiących

podstawę

wymiaru

składek

na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie wykonywania pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, w przypadku jeśli dany składnik
wynagrodzenia przysługuje za okres, w którym praca o takim charakterze nie była
wykonywana.
Składka na FEP jest opłacana od wszelkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w
warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Tym samym, obowiązek opłacania
składki na FEP nie dotyczy tych składników wynagrodzeń, które są należne za okres pracy, w
którym praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie była
wykonywana, nawet jeżeli ich wypłata następuje w okresie wykonywania tych prac. W
przypadku wypłat przysługujących w części za okres wykonywania prac w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, obowiązek opłacenia składki na FEP powstaje
tylko od części wynagrodzenia przysługującego za okres wykonywania takich prac.
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Przykład 7
Pracownik podejmuje zatrudnienie u danego pracodawcy od 1 lutego 2010 r. Od 1 kwietnia
2010 r. rozpoczyna wykonywanie prac w szczególnych warunkach. Wynagrodzenie za pracę
zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
W tym przypadku, od wynagrodzenia należnego za marzec a wypłaconego w kwietniu
pracodawca nie ma obowiązku opłacania składki na FEP. Pierwszą składkę na FEP za tego
pracownika, pracodawca zobowiązany jest rozliczyć w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
sporządzanej za maj 2010 r. od wynagrodzenia należnego za kwiecień a wypłacanego w
maju.
Przykład 8
Pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych od 1 kwietnia 2010 r. do 31 października
2010 r. w marcu 2011r. otrzymuje nagrodę roczną za 2010 r. w kwocie 3 000 zł.
W tym przypadku, w związku z wypłatą tej nagrody pracodawca zobowiązany jest opłacić
składkę na FEP od części tej nagrody, ustalonej proporcjonalnie za okres zatrudnienia w
szczególnych warunkach w 2010 r., a więc od kwoty: 1758,90 zł (3000 zł : 365 dni) x 214
(liczba dni, przez które świadczona była praca w warunkach szczególnych w 2010 r.).
Rozliczenie tej składki powinno nastąpić w deklaracji rozliczeniowej sporządzanej za marzec
2011 r.
Przykład 9
Pracownik dotychczas zatrudniony u danego pracodawcy w zwykłych warunkach, od dnia 1
października 2010 r. rozpoczyna pracę w szczególnych warunkach. W dniu 15 października
2010 r. otrzymał nagrodę za III kwartał 2010 r. stanowiącą podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W tym przypadku, od wypłacanej nagrody nie powstaje obowiązek opłacenia składki na FEP.

Przykład 10
Pracownik jest zatrudniony w warunkach szczególnych w okresie od 8 stycznia do 14 lutego
2010 r. Po ustaniu wykonywania tych prac nie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy
Wynagrodzenie za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami jest wypłacane 10. dnia
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następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Tym samym, pracownik ten 10 stycznia 2010 r.
otrzymał wynagrodzenie należne za grudzień, 10 lutego za styczeń, a 10 marca za luty.
W danym przypadku, od wypłaconego 10 stycznia wynagrodzenia należnego za grudzień
składka na FEP nie jest należna. Składkę tą należy natomiast opłacić od części:
 wypłaconego 10 lutego wynagrodzenia należnego za styczeń, ustalonego proporcjonalnie
do okresu pracy w szczególnych warunkach w styczniu (tj. od wynagrodzenia za okres od
8 do 31 stycznia),
 wypłaconego 10 marca wynagrodzenia należnego za luty, ustalonego proporcjonalnie do
okresu pracy w szczególnych warunkach w lutym (tj. od wynagrodzenia za okres od 1 do
14 lutego).
Przykład 11
Pracownik jest zatrudniony od 10 lutego 2009 r., pracę w szczególnych warunkach wykonuje
od 2 marca 2010 r. do 14 marca 2010 r. Pracownikowi temu wypłacono następujące
składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe:
 10.03.2010 r. – wynagrodzenie za luty w wysokości 2000 zł,
 13.03.2010 r. – nagrodę roczną 14-tą pensję za rok 2009 w wysokości 2500 zł,
 10.04.2010 r. – wynagrodzenie za marzec 2010 r. w wysokości 3000 zł.
W tym przypadku, składka na FEP będzie należna jedynie od części wynagrodzenia
wypłacanego w kwietniu, ustalonego proporcjonalnie do okresu pracy w szczególnych
warunkach w marcu (tj. od wynagrodzenia należnego za okres od 2 do 14 marca). Podstawę
wymiaru tej składki będzie stanowiła kwota: 1258,06 zł (3000 zł : 31 dni) x 13 (liczba dni,
przez które świadczona była praca w warunkach szczególnych).
Rozliczenie tej składki powinno nastąpić w deklaracji rozliczeniowej sporządzanej za
kwiecień 2010 r.
Pozostałe składniki wynagrodzenia wymienione w przykładzie nie stanowią podstawy
wymiaru składki na FEP.
5.

Ustalanie podstawy wymiaru składki na FEP w przypadku
wynagrodzenia przysługujących

składników

za okres wykonywania pracy w szczególnych

warunkach lub o szczególnym charakterze, których wypłata lub postawienie do
dyspozycji ubezpieczonego następuje

po ustaniu zatrudnienia lub ustaniu

wykonywania tych prac.
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Przykład 12
Pracodawca zatrudnia pracownika w warunkach szczególnych do 31 marca 2010 r., po tej
dacie praca danego pracownika nie nosi znamion zatrudnienia w warunkach szczególnych
ani o szczególnym charakterze. Wynagrodzenia za pracę zgodnie z wewnętrznymi
uregulowaniami są płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od
wynagrodzenia należnego za marzec, a wypłacanego w kwietniu, stanowiącego podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawca jest zobowiązany
odprowadzić składkę na FEP za tego pracownika.
Przykład 13
W wyniku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy,
pracownicy zatrudnieni w tym zakładzie z dniem 1 marca 2010 r. stali się pracownikami
pracodawcy przejmującego zakład. Zarówno w okresie sprzed przejęcia jak i po tej dacie
pracownicy ci wykonują prace w szczególnych warunkach. Dotychczasowy pracodawca
zobowiązany jest wypłacić tym pracownikom należne za luty wynagrodzenia w terminie do 10
marca. W takiej sytuacji pracodawca ten zobowiązany będzie odprowadzić od wypłacanych w
marcu przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe również składkę na FEP.
W przypadku, gdy wypłata wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest dokonywana po rozwiązaniu stosunku pracy,
pracodawca zobowiązany będzie odprowadzić składkę na FEP od tego wynagrodzenia jeżeli
jest ono należne za okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze.

Przykład 14
Pracodawca zatrudnia pracownika w warunkach szczególnych do 31 marca 2010 r.
Wynagrodzenia za pracę zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami płatne są do 10. dnia
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni i tym samym wynagrodzenie za marzec 2010 r.
wypłacone zostało w kwietniu, a więc po ustaniu zatrudnienia. Od tego wynagrodzenia
pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składki na FEP.
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Przykład 15
Pracownik był zatrudniony do 31 grudnia 2009 r. W okresie zatrudnienia wykonywał pracę w
szczególnych warunkach w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy. Należne za grudzień
wynagrodzenie zostało mu wypłacone w styczniu 2010 r. W takim przypadku pracodawca nie
miał obowiązku odprowadzenia składki na FEP od przychodów tego pracownika
stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za styczeń,
gdyż zatrudnienie ustało przed wejściem w życie przepisów dotyczących obowiązku opłacania
składek na FEP.
Przykład 16
Pracownik, który jest zatrudniony w warunkach szczególnych w rozumieniu art. 3 ust. 1
ustawy od 1 stycznia 2009 r., zostaje zwolniony z pracy 31 maja 2010 r. W czerwcu 2010 r.
pracownik ten otrzymuje wypłatę wynagrodzenia za maj 2010 r. oraz

ekwiwalent za

niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w tym za 5 dniu urlopu za rok 2009 oraz za 4 dniu
urlopu za rok 2010).
W danym przypadku, składka na FEP powinna być obliczona od wypłaconego w czerwcu
wynagrodzenia należnego za maj oraz od ekwiwalentu za niewykorzystane 4 dni urlopu
wypoczynkowego za rok 2010.
Przykład 17
Pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych zostaje zwolniony 31 maja 2010 r. W dniu
28 maja 2010 r. pracownik ten otrzymuje nagrodę roczną za 2009 r.
W danym przypadku, nagroda roczna za rok 2009 nie powinna być uwzględniona w
podstawie wymiaru składki na FEP.
Przykład 18
Pracownik jest zatrudniony w warunkach szczególnych do 20 maja 2010 r., po tej dacie
stosunek pracy ulega rozwiązaniu. W dniu 28 maja pracownik ten otrzymuje nagrodę roczną
za 2009 r.
W danym przypadku, nagroda roczna za 2009 r. nie powinna zostać uwzględniona

w

podstawie wymiaru składki na FEP.
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6.

Dwie umowy o pracę, z których tylko jedna dotyczy wykonywania pracy w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W przypadku, gdy pracownika łączą z pracodawcą dwie odrębne umowy o pracę, z których
tylko jedna dotyczy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, obowiązek odprowadzania składek na FEP obejmuje wyłącznie przychody
osiągane z umowy obejmującej obowiązek wykonywania tych prac.

III
Zasady rozliczania i opłacania składek
Składki na FEP za wszystkich pracowników, za których płatnik zobowiązany jest je opłacić
za dany miesiąc, są rozliczane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W bloku danych: IX
„Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych” płatnik wykazuje:
 w polu 01 – liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur
Pomostowych (w przypadku rozliczania składek na FEP za żołnierzy zawodowych oraz
funkcjonariuszy - liczbę tych osób uwzględnia się w tym polu),
 w polu 02 – liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze,
 w polu 03 – sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Składkę na FEP płatnik składek zobowiązany jest opłacać co miesiąc w terminie określonym
w art. 47 ustawy o sus. Składka ta powinna być opłacana na wskazany przez Zakład rachunek
bankowy odrębną wpłatą 3 .

W przypadku żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o których mowa w art. 13 ustawy,
składki na FEP opłaca się od uposażenia tych osób wypłaconego po dniu 31 grudnia 2009r.
do dnia zwolnienia ze służby, na zasadach i w trybie określonym dla składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazywanych za żołnierzy lub funkcjonariuszy
3

Wzór bankowego dokumentu płatniczego przy użyciu, którego są opłacane składki na FEP określa załącznik
do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu
płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. nr 202, poz. 1561)
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zwolnionych ze służby. Tym samym, składki ustalone od uposażeń wypłaconych w danym
roku kalendarzowym, przyjętych do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ustawy o sus), powinny
być wykazane i rozliczone w deklaracji rozliczeniowej przekazywanej za grudzień każdego
roku, za który wystąpił obowiązek ich opłacenia oraz za ostatni miesiąc pozostawania w
służbie.
Natomiast w przypadku pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo
do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy, składki na FEP powinny zostać
rozliczone i opłacone jednorazowo za cały okres wykonywania prac górniczych (nie
wcześniej jednak niż za okres od 1.01.2010 r.) w odpowiednim terminie miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ustalenie prawa do emerytury pomostowej.
Przykład 19
Pracownik, który nabył prawo do emerytury pomostowej w kwietniu 2010 r. Składki należne
na FEP za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art.50c ustawy o
emeryturach i rentach z FUS,

płatnik winien opłacić w terminie opłacania składek za

kwiecień 2010 r.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność ubezpieczone z tytułu działalności twórczej lub
artystycznej tancerzy zawodowych, wykonujące po dniu wejścia w życie ustawy prace
związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym, zobowiązane są samodzielnie opłacać
należną za siebie składkę na FEP od podstawy wymiaru określonej w art. 18 ust. 8 ustawy o
sus, w obowiązującym je terminie płatności składek na ubezpieczenia społeczne.
UWAGA:
Uprzejmie informujemy, że nie będzie kwestionowane odstąpienie od złożenia korekt
dokumentów rozliczeniowych za okres ubiegły w przypadkach omówionych w pkt 4 - część
II, w których przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na FEP płatnik zastosował się do
odmiennych zasad wynikających z uprzednich wyjaśnień.
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