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                                                                                   Szanowny Pan  

                                                                                   Marszałek Senatu RP 

          Szanowny Panie Marszałku w związku z procedowaniem przez Wysoką Izbę 

nowelizacji Ustawy Karta Nauczyciela ja i inni nauczyciele uważamy że, niezgodny jest 

przepis art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, w brzmieniu: 

„Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., 

zachowują prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, bez względu na wiek, w ciągu 

dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu 

emerytalnego”. 

            Wnioskujemy o przywrócenie stanu prawnego zgodnego z art. 2 i art. 32 ustawy 

zasadniczej dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia  1959r. a przed 1 stycznia 1969r. , 

którzy w obecnym stanie prawnym, zostali wykluczeni z możliwości skorzystania z 

przejścia na emeryturę z Karty Nauczyciela bez względu na wiek.  Arbitralne, definitywne 

ustanowienie takiego kryterium niemożliwego do spełnienia, dla osób będących w trakcie 

swej drogi zawodowej jest działaniem, które ustawodawca celowo i świadomie zastosował 

w celu wyłączenia dużej liczby nauczycieli opracowaniem art. 88 Karty Nauczyciela, 

pomimo że należą one do jednej z utworzonych grup znajdujących się w nowym systemie 

emerytalnym zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS. 

Art. 88 ust. 2a  Karty Nauczyciela jest ortodoksyjnie niesprawiedliwy ponieważ są 

nauczyciele, którzy mogli przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela i którzy przez ten 

artykuł nie mogli na nią przejść zostając początkowo zatrudnionych na tych samych 

warunkach. Dodatkowo Karta Nauczyciela powinna być dla wszystkich nauczycieli 

sprawiedliwa i traktować wszystkich nauczycieli jednakowo, jednakże w tym przypadku 

tak nie jest. Prosimy o uwzględnienie wydłużenie tego terminu w trakcie procedowania 

w/w Ustawy minimum o rok lub dwa lata czyli do 2009 lub 2010 roku albo dłużej.  

                                          Dokument został podpisany cyfrowym podpisem 

elektronicznym.  
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