PORADY PRAWNE
Kiedy będę mógł przejść na emeryturę?

Urodziłem się 01.06.1958r. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpocząłem naukę
połączoną praktyką w ZSZ w systemie trzy
dni nauki i trzy dni praktyki. W zakładzie,
gdzie odbywałem praktyczną naukę zawodu
pozostałem po szkole aż do czerwca 1981r. Od
01.07.1981r. podjąłem pracę w innym zakładzie i pracowałem tam do kwietnia 1985r. Następnie na podstawie porozumienia stron podjąłem pracę na kopalni pod ziemią, gdzie pracowałem do 09.12.2002r. Posiadam ponadto
1806 dniówek półtorakrotnych. W związku
z wykrytą u mnie chorobą zawodową – utratę
słuchu, od 10.12.2002r rozpocząłem pracę na
powierzchni kopalni, gdzie pracuję nadal w oddziale pracy chronionej. Proszę o informację,
kiedy będę mógł przejść na emeryturę?
Szczęść Boże
Nie jesteśmy w stanie ustalić Pana okresu
zatrudnienia, ponieważ nie podał Pan
danych, od kiedy rozpoczął naukę, ani też
kiedy ją ukończył i czy posiadał Pan na ten
okres umowę o pracę w celu nauki zawodu.
Brak tych danych pozwala nam jednak
określić Pana uprawnienia emerytalne.
Z przedstawionego przebiegu pracy wynika,
że na dzień 01.01.1999r. posiadał Pan staż
pracy pod ziemią tzn. górniczej w wymiarze 13 lat 8 miesięcy i 4 dni, jednak na ten
dzień nie udowodnił Pan wymaganych co
najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
Na podstawie powyższego stwierdzamy, że uprawnienia emerytalne będzie Pan
mógł uzyskać na podstawie postanowień art.
11 ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr.237/1656) po
ukończeniu wieku 60 lat, bowiem z przedstawionego przebiegu pracy wynika, że obecnie
posiada Pan co najmniej 25 lat okresów
składkowych i nieskładkowych w tym co
najmniej 15 lat pracy górniczej.

Czy mogę ubiegać się o nagrodę
jubileuszową za 40 lat pracy?
Jestem pracownikiem kopalni, przebieg mojej
pracy wygląda następująco:
11.11.1970r.- 31.01.1994r. ślusarz na powierzchni
01.02.1994r.- 31.01.2008r ślusarz na powierzchni w firmie
11.02.2008r.- do nadal praca na płuczce
W listopadzie będę miał 40 lat pracy (bez
szkoły zawodowej), czy mogę ubiegać się
o wypłatę nagrody jubileuszowej. Zaznaczam, że w firmie nie wliczało się szkoły do
stażu pracy wymaganego do ustalenia prawa
do nagrody jubileuszowej.
M.H.- Rzuchów
W kopalniach węgla kamiennego prawo
do nagród jubileuszowych uregulowane jest
postanowieniami Układów Zbiorowych
Pracy lub Porozumieniami. Wszędzie jednak
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do okresów pracy uprawniających do nagrody
jubileuszowej zalicza się okresy nauki, przewidziane programem nauczania w wymiarze
nie wyższym niż 5 lat. Z pisma Pana wynika,
że posiada Pan 40 letni staż pracy bez wliczania okresów nauki w ZSZ, co oznacza
że w rozumieniu przepisów obowiązujących
na kopalni posiada Pan staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej w wymiarze 43 lat a więc brak jest podstaw do ubiegania się o wypłatę nagrody jubileuszowej
z tego tytułu.

Czy w pr zypadku zwolnienia
z pracy uzyskam możliwość przejścia
na emeryturę?
Przedstawiam przebieg mojej pracy
i proszę o informację czy, gdy zostanę
zwolniona z zakładu pracy uzyskam możliwość przejścia na emeryturę.
Informuję że urodziłam się 17.03.1955r..
Porada ta jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ firma moja ma kłopoty finansowe i działalność jej prawdopodobnie zakończy się w najbliższym czasie upadłością.
S.E. Radlin
Z przebiegu Pani pracy wynika, że posiada
Pani staż pracy w wymiarze 22 lat 5 miesięcy 27 dni oraz wiek 55 lat, w tym przypadku niestety, ale uprawnienia emerytalne uzyska Pani na podstawie postanowień
art.24 ust.1 ustawy emeryturach i rentach
z FUS po ukończeniu wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat. Wcześniej, gdyby została Pani zwolniona z pracy
z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy i do dnia zwolnienia ukończyłaby Pani wiek 56 lat mogłaby
Pani ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, bowiem w tym przypadku wymagany jest staż pracy w wymiarze co najmniej

20 lat dla kobiet, a Pani posiada staż pracy
w wymiarze około 23 lat.

Czy w przyszłości będę mógł ubiegać
się o emeryturę górniczą?
Witam, mam pytanie w sprawie emerytury
górniczej. Jestem urodzony 16.02.1969r. Po
ukończeniu przyzakładowej szkoły górniczej od
roku 1987 rozpocząłem pracę w górnictwie, na
stanowisku elektromonter pod ziemią do nadal.
W związku z ustawą nałożono na mnie obowiązek ubezpieczenia się w II filarze (AIG).
Proszę o wyjaśnienie, kiedy i czy w ogóle będę
mógł ubiegać się o świadczenia emerytalne po
25 latach pracy pod ziemią?
A.D.
Zgodnie z postanowieniami art. 50e
ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach
i rentach z FUS:
1. Prawo do górniczej emerytury, bez
względu na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje pracownikom, którzy pracę
górniczą wykonywali pod ziemią stale i w
pełnym wymiarze czasu pracy przez okres
wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Do okresów pracy górniczej, o których
mowa w ust.1 zalicza się także okresy:
1) niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy albo z tytułu choroby
zawodowej, za które wypłacone zostało
wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy
albo świadczenie rehabilitacyjne,
2) czasowego oddelegowania pracowników, o których mowa w art.50c ust.1 pkt.6,
do zawodowego pogotowia ratowniczego
wCentralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska
Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo - Hutniczego w Lubinie
lub w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego. bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod
ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu
pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy.
3. Prawo do emerytury, o której mowa
w ust.1, przysługuje pod warunkiem, że
pracownik nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył
wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem
Zakładu, na dochody budżetu państwa.
Celowo zacytowaliśmy pełny tekst postanowień dotyczących uprawnień do emerytury górniczej bez względu na wiek i zajmowane stanowisko bowiem łatwiej zrozumieć te postanowienia mając przed sobą
pełny tekst. Równocześnie stwierdzamy,
że postanowienia dotyczące uprawnień
do emerytury górniczej z wiekiem 50 lat
również nie zawierają żadnych ograniczeń dla osób urodzonych po 31.12.1968r.
Oznacza to że, w świetle obecnie obowiązujących przepisów po udokumentowaniu
pełnych 25 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze
czasu pracy będzie Pan mógł ubiegać się
o prawo do emerytury górniczej.
Ubiegając się o prawo do emerytury górniczej będzie Pan musiał oprócz
wniosku o emeryturę złożyć dodatkowy
wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody
budżetu państwa.

Porad udziela: Józef Solich

Zasiłki chorobowe
Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy na podstawie której wszyscy pracownicy, niezależnie od wieku, będą mieli wypłacane świadczenia za okres choroby w tej samej wysokości. Nowelizacja przewiduje zrównanie wynagrodzenia za cały czas choroby dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich wieku i czy chorują w domu, czy w szpitalu. Wynagrodzenie to miałoby wynosić 80 proc. pensji. Obecne przepisy przewidują, że pracownik po 50. roku życia otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby w wysokości 80 proc., ale
tylko do 14. dnia zwolnienia, lub dłużej - jeśli nie leży w szpitalu. Natomiast jeśli przebywa w szpitalu (po okresie 14 dni zwolnienia) może liczyć już tylko na zasiłek chorobowy
z ZUS w wysokości 70 proc. pensji. Natomiast młodsi pracownicy za cały czas choroby
otrzymują wynagrodzenie w wysokości 80 proc. pensji, także za czas pobytu w szpitalu.

