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Prezydium Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” 
 

 

Temat: Powrót do tzw. wcześniejszych emerytur dla nauczycieli  

 

  

Rada Międzyregionalnej Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

w Gdańsku, na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2020 r. za korzystne dla nauczycieli uznała 

propozycje przywrócenia art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu uprawniającym do 

przejścia na emeryturę nauczycielom, którzy legitymują się odpowiednim okresem 

zatrudnienia i wykonania pracy o szczególnym charakterze (nauczyciele szkół powszechnych: 

30 lat pracy, w tym 20 lat o szczególnym charakterze; nauczyciele placówek i zakładów 

specjalnych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich: 25 lat pracy, w tym 20 lat 

o szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym).  

 (Jest zawarta w przesłanej do zaopiniowania przez NSZZ „Solidarność” petycji ws. 

podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przywrócenia uprawnień emerytalnych dla 

nauczycieli zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r.)     

 

W opinii Sekcji uprawnienie to nie powinno dotyczyć tylko nauczycieli, 

zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku. Nie chodzi tylko o zasadę respektowana praw 

nabytych (a zostały one zachowane w przypadku zawodowych wojskowych, policjantów oraz 

sędziów i prokuratorów), ale przede wszystkim potwierdzenia szczególnego charakteru pracy 

w oświacie. Ten trud nie ulega zmianie a nawet wzrasta, z uwagi na pojawiające się coraz 

trudniejsze wyzwania cywilizacyjne i wychowawcze. 

 

Zwracamy uwagę, że jest to zawód o szczególnym charakterze, wymagający 

specyficznych predyspozycji psycho-fizycznych, co zostało potwierdzone w 2006 roku przez 

Zespół Ekspertów Medycyny Pracy do Spraw Zweryfikowania Wykazu Prac w Szczególnych 

Warunkach i Wykazu Prac w Szczególnym Charakterze. Obecne, tzw. świadczenie 

kompensacyjne jest zazwyczaj mniej korzystne finansowo. 

 

Przywrócenie nauczycielom odrębnego miejsca w systemie emerytalnym nie jest 

szczególnym przywilejem, lecz racjonalnym uznaniem wyjątkowego charakteru tego 

zawodu i związanych z tym wymagań.  

 
W imieniu Sekcji: 
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