ZUS informuje: Emerytura z Karty Nauczyciela po
31 sierpnia 2018r. już nie dla wszystkich
pedagogów
Komu Karta Nauczyciela do końca wakacji
Jeszcze tylko do końca sierpnia niektórzy nauczyciele mają czas na podjęcie decyzji czy chcą skorzystać z
przejścia na emeryturę i wyliczyć ją według starych zasad. Warto wiedzieć kogo ten termin dotyczy. O
emeryturę z Karty Nauczyciela można wystąpić przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Został
on obniżony 1 października 2017 r. Przepisy zachowały jednak pewien przywilej, by niektórzy pedagodzy nie
stracili z tym dniem szansy na nauczycielską emeryturę.
Ta sytuacja dotyczy dydaktyków, którzy spełnili określone warunki:
przed 1 października 2017 r. nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, ale osiągnęli wiek 60 lat dla
kobiet i 65 lat dla mężczyzn, albo wiek ten osiągną w okresie od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018
r.,
spełnili warunki stażowe do 31 grudnia 2008 r. tj. udowodnili 30 lat zatrudnienia, w tym 20 lat pracy
nauczycielskiej lub 25 lat zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym,
rozwiązałeś stosunek pracy,
wniosek o emeryturę z Karty Nauczyciela muszą złożyć do 31 sierpnia 2018 r. Jeśli tego nie zrobisz albo zrobią
to później zostanie im przyznana emerytura powszechna według nowych zasad.
Kto będzie miał prawo do emerytury nauczycielskiej po 31 sierpnia 2018 r.
Nie wszyscy nauczyciele, którzy chcą skorzystać z możliwości wyliczenia emerytury według starych zasad
muszą już w tym roku szkolnym rozwiązać umowę o pracę. Mowa tu o pedagogach, którzy skończą powszechny
wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) po 31 sierpnia 2018 r. Po tej dacie będą mogli
otrzymać emeryturę nauczycielską pod warunkiem, że spełnią wszystkie warunki wymagane do przyznania tego
świadczenia tj. stażowe i rozwiązania stosunku pracy i złożą wniosek o taką emeryturę przed ukończeniem
powszechnego wieku emerytalnego.
Jak będzie wyliczona emerytura
Emeryturę w wieku powszechnym wyliczamy, sumując zgromadzone w ZUS składki emerytalne i kapitał
początkowy, które są odpowiednio zwaloryzowane. Tak uzyskaną kwotę dzieli się przez średnie dalsze trwanie
życia liczone w miesiącach.
Obliczenie emerytury nauczycielskiej (z art. 88 Karty Nauczyciela) odbywa się natomiast tak jak były wyliczane
wszystkie świadczenie do końca 2008 r. Sumowane trzy składniki. Pierwszy to część socjalna, równa 24%
aktualnej kwoty bazowej. Drugi składnik to część składkowa (po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy
rok składkowy), a trzeci to część nieskładkowa (po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok
nieskładkowy). O podstawie wymiaru emerytury decydują zarobki nauczyciela osiągane w poszczególnych
latach w stosunku do przeciętnych wynagrodzeń krajowych.
Emerytura nauczycielska , a członkostwo w OFE
Jeśli nauczyciel jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego

świadczenie zostanie przyznane pod

warunkiem, że zgłoszony zostanie wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za
pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.
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