Nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22.05.2009r
Dz. U. Nr 997,poz. 800

Od 1 lipca 2009r.obowiązują przepisy ustawy z dnia 22
maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach
kompensacyjnych, zwanej dalej ustawą.

• Ustawa uregulowała m .in. warunki
nabywania i utraty prawa do nauczycielskich
świadczeń kompensacyjnych, zasady
postępowania o ich przyznanie, a także
zasady ustalania wysokości oraz wypłaty
tych świadczeń.

Warunki nabycia prawa do NSK
Świadczenie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w
jednostkach wymienionych w art. 2 pkt 1 ustawy, którzy
spełnili łącznie następujące warunki:
1)
Osiągnęli wiek:
55 lat w latach 2009-2014( bez względu na płeć)
55 lat kobieta i 56 lat mężczyzna w latach 2015-2016
55 lat K i 57 lat M – w latach 2017-2018
55 lat K i 58 lat M – w latach 2019-2020
55 lat K i 59 lat M – w latach 2021-2022
55 lat K i 60 lat M – w latach 2023-2024
56 lat K i 61 lat M - w latach 2025-2026
57 lat K i 62 lata M- w latach 2027-2028
58 lat K i 63 lata M – w latach 2029-2030
59 lat K i 64 lata M - w latach 2031-2032

Cd. warunków prawa do NSK

2) Mają okres składkowy i nieskładkowy
30 lat w tym 20 letni okres pracy
nauczycielskiej wykonywanej w
wymiarze co najmniej ½
obowiązującego wymiaru zajęć (nie
zalicza się żadnych okresów rolnych)
3)Rozwiązali na swój wniosek stosunek
pracy.

• Dla ustalenia wieku wymaganego do
przyznania świadczenia kompensacyjnego
nie ma znaczenia data zgłoszenia wniosku o
to świadczenie.
• Nauczyciele, którzy do 31 grudnia 2032r. nie
ukończą wieku 59 lat dla kobiet i 64 lat dla
mężczyzn, nie będą mogli nabyć prawa do
świadczenia kompensacyjnego. Uzyskają oni
prawo do emerytury po ukończeniu wieku
powszechnego.

Świadczenie kompensacyjne może być
przyznane tylko takiemu nauczycielowi, który
ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o to
świadczenie pozostawał w stosunku pracy na
stanowisku nauczyciela w w/w
jednostkach.Jeśli więc po ustaniu tego
stosunku pracy, a jeszcze przed zgłoszeniem
tego wniosku nauczyciel podjął inne
zatrudnienie lub działalność, nie może nabyć
prawa do świadczenia kompensacyjnego.

• 30-letni okres składkowy, jak również 20-letni
okres pracy w placówkach, o których mowa
w art.2 pkt 1 ustawy w wymiarze co najmniej
½ obowiązkowego wymiaru zajęć, musi być
osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania
lub wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z
tą placówką.

Obliczenie wysokości NSK
NSK = POŚ /ŚDTŻ
*POŚ- podstawa obliczenia świadczenia ustalona w
sposób określony w art.. 25 ustawy emerytalnej
(zwaloryzowana kwota KP i zwaloryzowana kwota
składek)
*ŚDTŻ- średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku
60 lat przyjęte wg tablicy śdtż obowiązującej w dniu
zgłoszenia wniosku o przyznanie tego świadczenia
Jeżeli uprawniony jest członkiem OFE- przy ustalaniu
POŚ, składki na jego koncie w ZUS zwiększa się
przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym
19,52/12,22

* NSK - nie może być niższe niż kwota

najniższej emerytury, o której mowa w
art.85 ustawy emerytalnej
• NSK- podlega waloryzacji na zasadach i
w terminach przewidzianych dla
waloryzacji świadczeń emerytalnorentowych
• NSK- finansowane jest z budżetu
państwa

Powstanie prawa do NSK
• Prawo powstaje z dniem spełnienia
warunków wymaganych do nabycia
tego prawa, a w przypadku pobierania
zasiłku chorobowego lub św.
rehabilitacyjnego- z dniem zaprzestania
pobierania tego zasiłku lub
świadczenia.

Ustanie prawa do NSK
• Z dniem poprzedzającym dzień nabycia prawa do
emerytury, ustalonej decyzja organu rentowego lub
innego organu emerytalno-rentowego na podstawie
odrębnych przepisów
• Z dniem poprzedzającym dzień osiągnięcia przez
uprawnionego wieku:
kobieta - powszechnego wieku emerytalnego zgodnie
z art.24 ust.1a ustawy emerytalnej
- mężczyzna - powszechnego wieku emerytalnego
zgodnie z art.24 ust.1b ustawy emerytalnej
jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonej
decyzją organu rentowego lub innego organu
określonego w odrębnych przepisach.
* Z powodu śmierci uprawnionego

Zawieszenie prawa do NSK
• Prawo do NSK ulega zawieszeniu lub
zmniejszeniu na zasadach przewidzianych
dla emerytur i rent określonych w art. 103
ust.3 i art.. 104-106 ustawy emerytalnej.
• Prawo do NSK ulega zawieszeniu bez
względu na wysokość uzyskiwanego
przychodu w razie podjęcia przez
uprawnionego pracy na podstawie umowy o
pracę w jednostkach, o których mowa w art.
1 Karty Nauczyciela

• Wykonywanie pracy na rzecz tych jednostek
na podstawie innych umów niż umowa o
pracę, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło
nie powoduje zawieszenia prawa do
nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego. Natomiast na zawieszenie
lub zmniejszenie tego świadczenia ma wpływ
wysokość osiąganego przychodu z tytułu
wykonywania umowy zlecenia, z tytułu
wykonywania innej pracy lub działalności,
podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń
społecznych lub z tytułu służby.

* W przypadku skorzystania z NSK- nie

przysługuje prawo do rekompensaty, o której
mowa w ustawie pomostowej.

Ponowne ustalenie wysokości
NSK
• Do NSK nie ma zastosowania art..108 ustawy
emerytalnej, co oznacza, że jeżeli po
przyznaniu świadczenia uprawniony podlegał
nadal ubezpieczeniu emerytalno-rentowemuświadczenie nie podlega ponownemu
przeliczeniu.
• NSK ulega ponownemu przeliczeniu jedynie
w trybie przewidzianym w art. 114 ustawy
emerytalnej.

