
 

 

NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE I EMERYTURY 

W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW  

INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy z zakresu emerytur nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem 
wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Prowadzący, wieloletni praktyk, uczestniczący 
w postępowaniach sądowych, przedstawi w przejrzysty sposób zawiłe kwestie dotyczące przepisów emerytalnych 
nauczycieli, zwróci uwagę na kwestie problemowe, podpowie jak je skutecznie rozwiązać. Wskazane zostaną także 
zmiany prawne w tym zakresie oraz ich praktyczne znaczenie. 

 

CELE I KORZYŚCI: 
• Przybliżenie problematyki dotyczącej przepisów emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu 

wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 

• Wskazanie warunków wiekowych, stażowych i innych, niezbędnych do uzyskania wcześniejszej emerytury, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 

• Omówienie okresów uprawniających do emerytury i ich obliczania, a także wymiaru tej emerytury. 

• Uzyskanie odpowiedzi na pytania oraz wskazówek od eksperta praktyka, uczestniczącego w postępowaniach 
sądowych związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli. 

PROGRAM: 
1. Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli bez względu na wiek: 

• warunki stażowe, 

• problem rozwiązania stosunku pracy (podstawa i termin). 

2. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne: 

• warunki wiekowe, 

• warunki stażowe, 

• tryb rozwiązania stosunku pracy, 

• odprawa emerytalna i świadczenia powiązane. 

3. Okresy uprawniające do emerytury: 

• okresy składkowe, 

• okresy nieskładkowe, 

• okresy uzupełniające, 

• okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. 

4. Emerytury powszechne: 

• rekompensata dla nauczycieli (zasady). 

5. Wymiar emerytury: 

• emerytury wcześniejsze, 

• emerytury powszechne, 

• świadczenia kompensacyjne. 

6. Odpowiedzi na pytania. 

ADRESACI: 
Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy jst, zajmujący się oświatą samorządową, kierownicy i pracownicy jednostek 

samorządowych obsługujących szkoły, pracownicy kadr, przedstawiciele związków zawodowych. 

PROWADZĄCY: 
Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, uczestniczący w postępowaniach sądowych 
związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i 

studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię 

prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.  

SZKOLENIE ON LINE 
12 l ipca 2022 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i emerytury w świetle aktualnych 
przepisów 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
12 lipca 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 698 343 042, fax: (42) 288 12 86 szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy: ………………………………………………………………………….…………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 lipca 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


