KARTA USŁUGI
USTALANIE UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ

Emerytura nauczycielska
bez względu na wiek

KOGO DOTYCZY?

Nauczyciela, ur. po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., który
nie ukończył wieku 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna, a spełnił łącznie poniżej
wymienione warunki:
1) do dnia 31 grudnia 2008 r. udowodnił:
• 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej
wykonywanej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć
albo
• 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej
wykonywanej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć
w szkolnictwie specjalnym jako nauczyciel szkół, placówek, zakładów specjalnych
oraz poprawczych i schronisk dla nieletnich
2) nie przystąpił do OFE lub zgłosi wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na
rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody
budżetu państwa (jeśli przystąpił do OFE)
3) rozwiązał na swój wniosek stosunek pracy lub stosunek pracy:
• zostanie rozwiązany z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo
w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów
w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie
nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć
• wygaśnie z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie
nieczynnym bądź na skutek odmowy podjęcia pracy w razie zaistnienia
możliwości przywrócenia nauczyciela do pracy w okresie pozostawania w stanie
nieczynnym
• zostanie rozwiązany lub wygaśnie w przypadkach, gdy nie jest możliwe dalsze
zatrudnienie w gimnazjum w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi
wygaszanie kształcenia w gimnazjach.
Prawo do emerytury nauczycielskiej przysługuje pod warunkiem rozwiązania wszystkich
stosunków pracy w charakterze nauczyciela.
UWAGA!
Nauczyciele, którzy spełnią ww. warunki mogą przejść na emeryturę nauczycielską
również po osiągnięciu:
• wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przed 1 października 2017 r. (czyli przed
dniem wejścia w życie ustawy obniżającej wiek), jeśli nie osiągnęli przed tym dniem
podwyższonego wieku emerytalnego, albo
• wieku 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2018 r.
jeżeli wniosek o emeryturę zgłoszą do 31 sierpnia 2018 r. i rozwiążą (na swój wniosek
lub wskutek wyżej wskazanych okoliczności) stosunek pracy do 31 sierpnia 2018 r.
Emerytura dla tej grupy nauczycieli będzie obliczona na dotychczasowych zasadach.

JAKIE
DOKUMENTY SĄ
WYMAGANE?

• Wniosek o emeryturę – pobierz ze strony www.zus.pl lub zaloguj się do Platformy
Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz
wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów
w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
• informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
• dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności
pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu
wychowawczego/ nauki w szkole wyższej
• dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w charakterze nauczyciela
• dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie.

Nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem ostatniego z warunków wymaganych do
przyznania świadczenia.
Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, organ rentowy wyda decyzję o odmowie
prawa do świadczenia, wskazując, które warunki nie zostały spełnione.

KIEDY ZŁOŻYĆ
DOKUMENTY?

Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków
do emerytury, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia
wniosku.
Przyznanie emerytury nauczycielskiej (obliczanej na tzw. dotychczasowych zasadach)
możliwe jest, o ile wniosek o jej przyznanie zostanie zgłoszony przed ukończeniem
powszechnego wieku emerytalnego. Od tej zasady istnieje wyjątek, który jest opisany
w sekcji KOGO DOTYCZY tej karty usługi.

GDZIE I W JAKI
SPOSÓB ZŁOŻYĆ
DOKUMENTY?

Wniosek można złożyć:
• osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS
(pisemnie lub ustnie do protokołu)
• za pośrednictwem: operatora pocztowego, płatnika składek, polskiego urzędu
konsularnego
• w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

JAK I KIEDY
ZUS ZAŁATWI
SPRAWĘ?

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez
Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję
w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania
decyzji.

CZY MOŻNA SIĘ
ODWOŁAĆ?

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu,
za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję,
do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca
od dnia doręczenia decyzji.
Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.
Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz obliczaniu jej wysokości okresy nieskładkowe
uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów
składkowych.
Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się
decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu –
w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

INFORMACJE
DODATKOWE

PODSTAWA
PRAWNA

Przy załatwianiu formalności można skorzystać z pomocy pracowników ZUS:
• w Centrum Obsługi Telefonicznej
—— pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem
taryfikacyjnym danego operatora)
—— za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl
—— przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
—— przez czat na stronie www.zus.pl
konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00
• w najbliższej jednostce organizacyjnej ZUS
lub uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

PODSTAWA
PRAWNA

• Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Niniejsza karta ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do wnoszenia roszczeń o świadczenia.

PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) to nowoczesna i wygodna forma kontaktu z ZUS. Dzięki PUE można
zrealizować wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet.
Klienci, którzy posiadają swój profil na PUE, mogą m.in. składać elektronicznie wnioski, otrzymywać elektronicznie
odpowiedzi z ZUS i zarezerwować wizytę w placówce Zakładu.
Jak rozpocząć korzystanie z PUE ZUS
Krok 1 – rejestracja
Aby założyć profil na PUE, należy się zarejestrować. Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło do
swojego profilu PUE. Aby się zarejestrować, wystarczy wejść na stronę www.zus.pl i wybrać opcję „Zarejestruj się”.
Krok 2 – potwierdzenie tożsamości
Ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych, które są dostępne na PUE, w ciągu 7 dni od dnia rejestracji,
należy potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić:
• osobiście w jednostce ZUS – wystarczy jedna krótka wizyta z dokumentem stwierdzającym tożsamość,
albo
• elektronicznie – osoby, które posiadają profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, mogą dokonać
potwierdzenia tożsamości już podczas rejestracji i w tym wypadku wizyta w placówce ZUS nie jest potrzebna.
Profil zaufany ePUAP jest bezpłatny. Aby go uzyskać, wystarczy założyć konto na stronie epuap.gov.pl, złożyć
wniosek o profil zaufany i potwierdzić tożsamość, np. w jednostce ZUS albo w urzędzie miasta lub gminy.
Podpis kwalifikowany wydają uprawnione centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu
ważności, na jaki certyfikat zostaje wydany. Każde z centrów prowadzi własną politykę cenową i dysponuje
odmienną ofertą handlową.
Krok 3 – logowanie
Aby zalogować się na swój profil na PUE, na stronie internetowej www.zus.pl należy wpisać login i hasło PUE,
a następnie wybrać przycisk „Zaloguj”. Można również logować się przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub
certyfikatu kwalifikowanego.
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