PORADY PRAWNE
postanowienia art. 50 a nie pozwalają na doliczenie innego
okresu do pracy górniczej poza
okresem równorzędnym z pracą
górniczą do której nie zalicza się
okresu urlopu górniczego.
Tak więc decyzja organu
rentowego odmawiająca Panu
prawa do emerytury jest zgodna
z obowiązującymi przepisami.

Kiedy będę mógł przejść
na emeryturę?

Dlaczego ZUS odmawia mi przeliczenia
emerytury górniczej?
W bieżącym roku ukończyłem wiek 55 lat, na
emeryturze górniczej jestem od 5 lat, kiedy to
przyznano mi emeryturę górniczą po 5 letnim
urlopie górniczym. Zwróciłem się do ZUS-u
o przeliczenie mojej emerytury z uwagi na fakt,
że taka przysługuje po ukończeniu wieku 55
lat. Otrzymałem negatywną decyzję, z której
wynika, że posiadam staż pracy górniczej w wymiarze 20 lat, a więc brak jest podstaw do przyznania prawa do emerytury po ukończeniu
wieku 55 lat. Jak to jest, przecież przechodząc
na emeryturę udowodniłem, że mam 25 lat
pracy górniczej łącznie z urlopem górniczym?
Z.M.- Bytom
O przyznanie emerytury górniczej po
ukończeniu wieku 55 lat zwrócił się Pan
w bieżącym roku, a więc Pana prawo należy
rozpatrywać w oparciu o postanowienia obowiązujące obecnie.
Problem ten regulują postanowienia art.
50a ust.1 tj.
1. Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
2. ma okres pracy górniczej wynoszący
łącznie z okresami pracy równorzędnej, co
najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust.1;
3. 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.
Przypominamy, że od 01.01.2009 r nie
obowiązują już postanowienia art. 36, które
określały, jakie zatrudnienie uważa się za
pracę górniczą oraz ust. 2 który określał że :
2. Na równi z okresami pracy górniczej
określonej w ust.1 traktuje się okres urlopu
górniczego do 5 lat oraz świadczenia górniczego do 3 lat, przewidzianych w odrębnych przepisach.
Oznacza to, że organ rentowy przyznając
Panu wcześniej emeryturę z uwzględnieniem okresu urlopu górniczego zastosował
postanowienia uchylonego art. 36. Obecnie
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W wrześniu 2010 roku ukończyłem 50 lat. Posiadam dosyć
długi okres pracy górniczej oraz pracy na powierzchni. Zaczynam się zastanawiać, kiedy
będę mógł ubiegać się o prawo do emerytury
i jakiej? Oto przebieg mojej pracy:
1. 01.06.1978 r. do 03.09.1978 r. młodszy
monter, powierzchnia
2. 04.09.1978 r. do 31.05. 1983 r. - młodszy
monter, po ziemią
3. 01.06.1983 r. do 30.03.1985 r. - górnik,
pod ziemią
4. 29.04.1985 r. do 30.09.1986 r .- zwrotniczy PKP
5. 02.10.1986 r. do 10.02.1992 r. - górnik,
pod ziemią
6. 11.02.1992 r. do 30.06.2001 r. - robotnik na powierzchni, załad. materiałów na dół
7. 01.07.2001 r. do 30.09. 2010 r. - ślusarz
szybowy pod ziemią
Informuję, że dalej pracuję pod ziemią. Kiedy
zacząłem pracować na dole od 01.07.2001r na
zwolnieniu lekarskim byłem 284 dni, posiadam natomiast 1150 dniówek półtorakrotnych.
B.K. Pszów
Z przedstawionego przebiegu pracy
wynika, że na dzień 30.09.2010 r. posiada
Pan staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) w wymiarze 32 lat 2 miesięcy 26 dni,
w tym 23 lata 3 miesiące 20 dni pracy górniczej łącznie dniówkami półtora krotnymi.
Po odjęciu absencji chorobowej, legitymuje
się Pan stażem pracy górniczej w wymiarze
22 lat 6 miesięcy 11 dni.
Oznacza to, że o prawo do emerytury górniczej będzie Pan mógł ubiegać się po dopracowaniu brakującego okresu do pełnych 25 lat
pracy górniczej. Jeśli stan zdrowia nie pozwoli
Panu na dopracowanie do brakujących 25 lat
pracy górniczej, o prawo do emerytury będzie
Pan mógł ubiegać się dopiero po ukończeniu
wieku 60 lat na podstawie postanowień art.
11 ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych, która będzie wypłacana
do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, tj.
do wieku 65 lat, a następnie zostanie ustalona emerytura na podstawie art. 24 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS. W Pana
przypadku nie można przyznać emerytury
na podstawie postanowień art. 184 ustawy
tj. poprzez skracanie wieku emerytalnego
o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej,
bowiem w dniu wejścia w życie omawianej

ustawy tj. w dniu 01.01.1999 r. nie posiadał
Pan, co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Czy po ukończeniu wieku 50 lat mogę
ubiegać się o emeryturę górniczą?
Posiadam 23 letni staż pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo posiadam 3600
dniówek półtora krotnych.
W bieżącym roku ukończyłem 50 lat życia.
Czy będę mógł ubiegać się o prawo do emerytury górniczej, jeśli nie to kiedy? Dodatkowo
informuję że od 1991r posiadam bardzo małą
absencję chorobową.
Od 2 lat pełnię funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.
Żory
Stwierdzamy, że po przeliczeniu dniówek
półtorakrotnych posiada Pan łącznie 29 lat
9 miesięcy i 15dni pracy górniczej. Ten staż
pracy po odjęciu absencji chorobowej po dniu
14 listopada 1991r pozwoli Panu ubiegać się
o emeryturę górniczą w każdej chwili. Przypominamy, że aktualnie w Sejmie RP trwają
prace nad ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, którą ma zostać
wprowadzona między innymi zasada zobowiązująca ubezpieczonych do rozwiązania
stosunku pracy przed przejściem na emeryturę.

Czy po ukończeniu wieku 50 lat będę
mógł przejść na emeryturę?

W październiku 2011 r. będę miał 25 lat pracy
pod ziemią, a w lutym 2012 r. skończę 50 lat życia.
Moje pytanie dotyczy odróbki L-4. Zaznaczam, że
mam przepracowane około 6000 dniówek przodkowych.
M.F.
Zgodnie z postanowieniami art. 50a ust.2
ustawy emeryturach i rentach z FUS:
Wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej,
o której mowa w art. 50c ust.1, wynosi 50 lat.
W piśmie swoim stwierdza Pan, że posiada aż
6000 dniówek przodkowych – półtorakrotnych.
W tym stanie rzeczy ta ilość dniówek przodkowych powoduje doliczenie do faktycznych lat
pracy górniczej 11 lat 4 miesiące pracy górniczej. Oznacza to, że nawet gdyby Pan chorował
10 lat to i tak nabędzie Pan prawo do emerytury górniczej, gdyż wtedy udokumentowałby
Pan co najmniej 15 lat pracy górniczej i 11 lat
wynikających z przeliczenia dniówek przodkowych, co razem pozwoliłoby Pan udokumentować wymagane 25 lat pracy górniczej i równorzędnej. Tak więc po ukończeniu wieku 50 lat
będzie Pan mógł ubiegać się o prawo do emerytury górniczej.

Porad udziela: Józef Solich.

