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Imię i nazwisko/nazwa

Jarosław Kubrycz

Miejsce
zamieszkania/siedziba
Adres do
korespondencji
Adres e-mail
(w przypadku petycji
składanych drogą
elektroniczną)
Jeżeli podmiotem składającym petycję jest grupa podmiotów (np. organizacji, osób fizycznych) należy wskazać
osobę je reprezentującą oraz podać imię i nazwisko/nazwę oraz miejsce zamieszkania/siedzibę każdego z nich

DANE PODMIOTU TRZECIEGO, W KTÓREGO INTERESIE SKŁADANA JEST PETYCJA
Imię i nazwisko/nazwa

Nauczyciele podpisani pod petycją

Miejsce
zamieszkania/siedziba
Adres do
korespondencji/adres
poczty elektronicznej
Uwaga! Wymagane jest dołączenie do petycji zgody podmiotu trzeciego na jej złożenie. Podmiot,
w którego interesie składana jest petycja, może wyrazić też zgodę na ujawnienie jego imienia
i nazwiska/nazwy na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję
INFORMACJE DOTYCZĄCE PETYCJI
Adresat petycji
Tytuł petycji

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Przywrócenie praw nabytych nauczycielom zatrudnionym przed 1999
rokiem.
Ustawa zwana „Kartą Nauczyciela”

Akt prawa, w którym
postulowana jest zmiana
1 stycznia 1999 roku weszła w życie znowelizowana ustawa zwana „kartą nauczyciela”, która zabrała
nauczycielom możliwość odejścia na emeryturę po 30 latach pracy na starych zasadach.

Treść petycji

Posłowie, ministrowie obecnej i poprzednich kadencji twierdzą, że prawo nie może działać wstecz. Tak
też zdecydowano w przypadku służb mundurowych, kiedy im zaplanowano, tak jak nauczycielom,
zabrać wcześniejsze emerytury, wtedy to posłowie i osoby zainteresowane powołując się na to, że prawo
nie może działać wstecz, zostawili zapis w ustawie nie zmieniony. Zmiany dotyczą tylko nowo
zatrudnionych.
Dlatego, też żądamy zgodnie z art. 32 Konstytucji oraz stanowiskiem osób odpowiedzialnych za
stanowienie prawa, którzy twierdzą zgodnie, że prawo nie może działać wstecz, przywrócenia praw
emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 rokiem na zasadach obowiązujących przed
dniem wejścia w życie zmian w ustawie zwanej „kartą nauczyciela”.

Podpisy tysięcy osób zainteresowanych przywróceniem praw
nabytych pod petycją. Ilość złożonych podpisów rośnie każdego dnia.

https://www.petycjeonline.com/przywrocenia_praw_nabytych_zabra
Uzasadnienie

nych_nauczycielom_zatrudnionym_przed_1999_rokiem_z_naruszeni
em_obowizujcego_prawa?fbclid=IwAR2kEKdhLRXZ_satVQG5tKQW9Os6-bz8wSNg2vt4MYEasky8G0-d9iN930

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu
rozpatrującego petycję mojego imienia i nazwiska/nazwy, imienia i nazwiska/nazwy
reprezentowanego podmiotu/podmiotów*
*niewłaściwe skreślić

Podpis wnoszącego petycję
…Jarosław Kubrycz……
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