
Warszawa, dnia 18 lipca 2007 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

(druk nr 497)

I. Cel i przedmiot ustawy

Istotą zmian wprowadzanych niniejszą nowelizacją jest modyfikacja zasad

przechodzenia na emeryturę przez nauczycieli, w rozumieniu ustawy – Karta Nauczyciela,

urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. Osoby te, zgodnie

z rozwiązaniami proponowanymi w opiniowanej ustawie, mogą przejść na wcześniejszą

emeryturę w terminie dotychczas przewidzianym ustawą (w ciągu 9 lat od dnia wejścia w

życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych, tj. do dnia 31 grudnia 2007 r.), jeżeli najpóźniej do tego dnia spełnią warunki do

uzyskania emerytury określone w art. 88 ust. 1 (warunki dotyczące wymaganego stażu pracy)

bez konieczności spełnienia wymogu rozwiązania stosunku pracy przed tą datą. Z prawa

tego mogą skorzystać nauczyciele, którzy nie przystąpili do otwartych funduszy emerytalnych

albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym

funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych. Zmiany te mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy.

II. Przebieg prac legislacyjnych

W trakcie prac sejmowych poparty został wniosek legislacyjny, którego celem jest

stworzenie podstawy prawnej do przyjęcia na dotychczasowe stanowiska nauczycieli, którzy

w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji rozwiązali

stosunek pracy w celu skorzystania z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

III. Uwagi szczegółowe

Przepis art. 2 zobowiązuje pracodawców do zatrudnienia na dotychczasowych

stanowiskach nauczycieli, którzy spełniając warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę,
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rozwiązali stosunki pracy w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia wejścia w życie

niniejszej ustawy, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia jej wejścia w życie wyrażą wolę powrotu na

wcześniej zajmowane stanowisko. Powyższa regulacja budzi następujące wątpliwości:

- po pierwsze: nie są jasne motywy, dla których tą szczególną regulacją objęci zostali

nauczyciele, którzy rozwiązali stosunek pracy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia wejścia w

życie niniejszej ustawy. Należy zauważyć, iż przepis nie uwzględnia faktu, iż sytuacja prawna

osób objętych zakresem podmiotowym art. 2 może być zróżnicowana (osoby te mogą mieć

ustalone prawo do emerytury lub być w trakcie tej procedury). Objęcie normą art. 2 osób,

które rozwiązały stosunek pracy po 1 stycznia 2007 i w dniu wejścia w życie niniejszej

ustawy mają ustalone prawo do emerytury, a więc są w takiej samej sytuacji prawnej jak inne

osoby, które skorzystały z regulacji art. 88 ust. 2a przed tą datą, rodzi pytanie o konstytucyjną

dopuszczalność kryterium uzasadniającego różne traktowanie tych osób;

- po drugie: przepis nie tworzy mechanizmu prawnego, który umożliwiałby ponowne

zatrudnianie nauczycieli na dotychczasowych stanowiskach, a jednocześnie określał sytuację

prawną nauczycieli zatrudnionych w miejsce osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę;

- po trzecie: omawiana regulacja przyznając prawo powrotu do pracy na

dotychczasowym stanowisku nauczycielom, nie uwzględnia specyfiki zatrudnienia

dyrektorów szkół (konkursy), co rodzi pytanie o relację pomiędzy omawianym ar. 2,

a przepisami regulującymi zasady zatrudniania dyrektorów szkół;

- po czwarte: omawiana regulacja zawiera nieprecyzyjne odesłanie, gdyż nie odnosi się

do aktu prawnego, którego przepis został przywołany w art. 2 tj. nie wskazuje, że chodzi o

art. 88 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela.

IV. Propozycje poprawek

1) skreśla się art. 2;

albo

2) w art. 2 po wyrazach "art. 88 ust. 2a" dodaje się wyrazy "ustawy wymienionej

w art. 1".
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