
 

Штомесячная кампенсацыя за работу ў асаблівых умовах працы. 

 

25 верасня 2013 г. Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь падпісаны Указ N 441 "Аб некаторых пытаннях 

прафесійнага пенсійнага страхавання і пенсійнага забеспячэння" (далей - Указ №441). 

 

Гэтым Указам №441 работнікам, занятым у асаблівых умовах працы або асобнымі відамі 

прафесійнай дзейнасці, якія да 1 студзені 2009 г. адпрацавалі менш за палову спецыяльнага стажу 

альбо не маюць такога стажу да названай даты (адпаведна не набудуць права на датэрміновую 

пенсію ў агульнай пенсійнай сістэме) даецца права выбраць кампенсацыю за работу з асаблівымі 

ўмовамі працы ў выглядзе штомесячнай даплаты да заработнай платы (далей - даплата). 

Пры выбары даплаты работнік атрымае дадатковы бягучы даход замест права на прафесійную 

пенсію ў будучыні. Выплата даплаты, як і выплата узносаў на прафесійнае пенсійнае страхаванне, 

вырабляецца толькі да дасягнення работнікам агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту. 

 

Выбар работнікам даплаты афармляецца шляхам падачы працадаўцу пісьмовай заявы. У заяве 

работнікам у абавязковым парадку павінны быць указаны звесткі пра перыяды наяўнага ў яго 

спецыяльнага стажу працы, выпрацаванага да 1 студзеня 2009 г. 

 

Форма заявы работніка, парадак яго падачы, рэгістрацыі і захоўвання вызначаюцца лакальным 

нарматыўным прававым актам працадаўцы. 

Рашэнне аб праве канкрэтнага работніка на даплату прымаецца працадаўцам па выніках вывучэння 

дакументаў, якія пацвярджаюць спецыяльны стаж гэтага работніка. 

 

У выпадку ўзнікнення спрэчных пытанняў аб працягласці спецыяльнага стажу работніка 

тлумачэнні працадаўцам даюцца упраўленнямі (аддзеламі) па працы, занятасцi i сацыяльнай 

абароне пры прадстаўленні дакументаў, якія пацвярджаюць спецыяльны стаж. 

 

Памер даплаты вызначаецца працадаўцам, але ён не можа быць менш за суму ўнёску на 

прафесійнае пенсійнае страхаванне за гэтага работніка. 

Са студзеня 2021 года ў некаторых катэгорый работнікаў, занятых у асаблівых умовах, прадбачыць 

рост памеру даплаты. 

 

17 студзеня 2020 г. Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь падпісаны Указ N 15 "Аб змяненні указаў 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь" (далей - Указ №15). 

Гэтым Указам №15 з 1 студзеня 2021 года прадугледжвае падвышэнне (больш чым у два 

разы) тарыфаў узносаў работадаўцаў на прафесійнае пенсійнае страхаванне работнікаў, 

занятых на работах з асаблівымі ўмовамі працы або асобнымі відамі прафесійнай дзейнасці 

(за выключэннем работнікаў, занятых на работах з асаблівымі ўмовамі працы па спісах N 1 і 

N 2). Работнікам, занятым на работах з асаблівымі ўмовамі працы па спісах N 1 і N 2, тарыфы 

узносаў на 9% і 6% адпаведна былі павялічаныя з 1 студзеня 2014 году ўказам №441.  
 
Тарифы взносов увеличиваются с 1 января 2021 г. 
 

Тарифы 

взносов, % 

Категории работников, подлежащих профессиональному пенсионному 

страхованию 

2020г.  2021г. 

4,8  9 работнiкi лётнага i лётна-выпрабавальнага складу грамадзянскай авіяцыі; работнiкi, якiя 
ажыццяўляюць непасрэднае кіраванне палётамі паветраных суднаў грамадзянскай авіяцыі; 
бортаператары і бортправаднікі паветраных суднаў грамадзянскай авіяцыі; 
артысты тэатраў і іншых тэатральна-відовішчных арганізацый, калектываў мастацкай творчасці, 
занятыя ў пасадах, якія даюць па характары творчай дзейнасці права на прафесійную пенсію 
раней дасягнення агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту на 15 гадоў; 
спартсмены, якія займаюцца прафесійным спортам і з'яўляюцца членамі нацыянальных каманд 
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2,6  6 артысты тэатраў і іншых тэатральна-відовішчных арганізацый, калектываў мастацкай творчасці, 
занятыя ў пасадах, якія даюць па характары творчай дзейнасці права на прафесійную пенсію 
раней дасягнення агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту на 10 гадоў; 
спартсмены, якія займаюцца прафесійным спортам 

2,3  6 работнікі інжынерна-тэхнічнага складу грамадзянскай авіяцыі; 
работніцы тэкстыльнай вытворчасці, занятыя на станках і машынах; 
жанчыны, якія працуюць трактарыстамі, трактарыстамі-машыністамі сельскагаспадарчай 
вытворчасці, машыністамі будаўнічых, дарожных і пагрузачна-разгрузачных машын; 
мужчыны, якія працуюць трактарыстамі-машыністамі сельскагаспадарчай вытворчасці, 
непасрэдна занятыя ў вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі; 
жанчыны, якія працуюць жывёлаводамі (аператарамі жывёлагадоўчых комплексаў і 
механізаваных ферм) і свінаводам (аператарамі свінагадоўчых комплексаў і механізаваных 
ферм), якія выконваюць пэўныя віды работ, а таксама працуючыя даяркамі (аператарамі 
машыннага даення); 
вадзіцелі пасажырскага транспарту (аўтобусаў, тралейбусаў, трамваяў) гарадскіх і асобных 
прыгарадных маршрутаў, па ўмовах працы прыраўнаваных да гарадскіх; 
работнікі экспедыцый, партый, атрадаў, участкаў і брыгад, непасрэдна занятыя на палявых 
геолагаразведачных, гідралагічных, лесаўпарадкавальных і пошукавых работах 

1,5  4 артысты тэатраў і іншых тэатральна-відовішчных арганізацый, калектываў мастацкай творчасці, 
занятыя ў пасадах, якія даюць па характары творчай дзейнасці права на прафесійную пенсію 
раней дасягнення агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту на 5 гадоў; 
асобныя катэгорыі медыцынскіх і педагагічных работнікаў 

 


