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530. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na 

stępującej treści: 

. ' -~,. 

Ustawa 
z dnia 1 lipca 1926 r. 

o stosunkach służbowych nauczycie~ 

ROZDZIAŁ I. 
Postanowienia wstępne. 

Art. 1. Przepisy ustawy niniejszej stosują się do 
m:anowanych przez właściwe władze państwowe 
nauczycieli podległych Ministrowi Wyznań Religij
nycli i Oświecenia Publicznego szkółpallstwowych 
i publicznych, z wyjątkiem nauczycieli szkół akade
mi.cki< ł. i szkół, uznanych za równorzędne ze szko-" 
łami akademickiemi, oraz nauczycieli publicznych lu
'dowych szkół rolniczych, podległych Ministrowi Rol
nictwa i Dóbr Państwowych. 

Postanowieniom ustawy niniejszej nie podlegają 
natomiast osoby, pełniące służbę nauczycielską na 
podstawie umowy (nanczyciele kont..·aktowi). Zasady 
umów dla nauczycieli tej kategorji określi rozporzą
dzeni.e Ministra. 

Przepisom ustawy niniejszej, mówiącym o nau
czycielach, podlegają również wychowawczynie 
ochronek; asystenci i instruktorzy szkolni oraz dy
rektorzy i kierownicy szkół, jeżeli ustawa niniejsza 
inaczej nie stanowi. - -

Prze&. nauczycieli rozumieć należy także nauczy- . 
cielki, asystentki i instruktorki, przez dyrektorów 
i kierowr.ików - także przełożone i k:erownicz,ki. 

Art. 2. Stosunek służbowy nauczycieli, podle .. ' 
gającyc~· ustawie niniejszej, ma charaIder publiczno. 
prawny, może być zmieniony, zawieszony lub rozwią
żany wyłącznie przy zastosowaniu przepisów prawa 
publicznego, a w szczególności postanowień niniej
ązeł< $ŁaW'y, ~ . , 

ROZDZIAŁ II. 
Zawiązanie stosunku służbowego. Ustalenie. 

Ar~ 3. Stosunek służbowy nauczyciela zawią· 
zuje się przez mianowanie z chwilą doręczenia pisma 
nominacyjnego. W piśmie nominacyjnem wymienia 
się stanowisko, szkołę, miejscowość, tytuł urzędowy, 
normy uposażenia służbowego oraz władzę, u której 
mianowany ma się zgłosić celem objęcia obowiązków 
służbowych. . 

Art. 4. Nauczycielem może ,być mianowany oby
watel polsk: o nieskazitelnej przeszłości, posiadający 
ZOl)lllOL do działań prawnych, który wykaże się do
WOd<'.l11i, stwierdzającemi wymagane dla danej kate
gorii szkół kwalifikacje zawodowe, posiada odpo-. 
wiednie do zawodu warunki fizyczne, oraz włada po
prawnie językiem polskim w słowie i p : śmie. 

Nauczyciele religji poza warunkami. wskazanemi 
wyżej w ustępie . poprzednim, posiadać powinni ze:' 
zwólcnie swej władzy duchownej, o ile wymagają 
tego właściwe przepisy kościelne lub wyznaniowe. 
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Nie mogą być mianowane osoby, karane sądow

nie za działalność na szkodę Państwa, za przestęp
stwa. popełnione z chęci zysku lub przeciwobyczaj
ności ppblicznej. 

Art. 5. Osoba, przeciw którei toczy się postę
pow anie · karno-sądowe, postępowanie upadłośCiowe 
lub o ubezwłasnowolnienie, nie może być mianowana 
nauczycielem, dopóki trwa to postępowanie. 

Art. 6. Kwalifikacje zawodowe oraz warunki 
fizyczne. jakim odpowiad~l.ć powinni ąanltydad ',na 
stanowiska nauczycielskie,okrdlają osobne prze .. 
pisy. 

Osobne przepisy określaią .róWQ.ież, w · jakich 
przypadkach osoby, nie posiadające kwalifikacyj za.,. 
,wQdowych, przepisanych dla danej kategorji szkół, 
będą mogły uzyskać nominację na nauczyciela. 

Arf, 1. Do przyjęCia do służby nauczycielskiej 
potrzeba zezwolenia Ministra, jeżeli kandydat:, 

a) ukończył lat 40 życia i bezpośrednio przedtem 
nie pracował w szkolnictwie, lub nie pozostawał 
,w służbie ' państwowej i 

b! był karany sądownie lub wydalony ze słuzby 
peństwowei (-rządowej lub samorządowej). 

Art , 8. Nauczyciel może być stały lub tymcza
sowy. 

Nauczyciel zosta;e stałym z chwilą, gdy odpowia
da trzenl następującym warunkom: 

1) ma trzy lata nieprzerwanej pracy nauczyciel-
skiej (art. 9) i ' 

2) posiada przepisane dla ustalenia kwalifikacje 
neukcwe i zawodowej 

3) w czasie służby wykazał się zadowalającą pra
cq nauczycielską (art. 23-26). 

Przez. pracę nauczycielską, wymaganą do usta
lenia, należy rozumieć pracę w szkoTach państwo
wych, publicznych i prywatnych, mających pełne łub 
nie pełne prawa szkół państwowych lub publicznych. 

Z pracy w szkołach prywatnych, mających wyżej 
wJmknicne prawa, uwzględnia się do ustalenia tył .. 
ko dwa lata, o ile nauczyctel uczył w nich przynaj
mniej po 14 godzin tygodniowo. W wypadkach, za
sł .. gujących na uwzględnienie, Minister może wliczyć 
i trzeci rok pracy w tych szkołach, 

Z pracy w szkołach prywatnych bez praw Mini
ster może w przypadkach wyjątkowych zaliczyć lata 
pracy pod tym samym warunkiem. 

Nauczyciel stały otrzymuje dekret ustalenia 
w ciągu trzech miesięcy od chwili ustalenia. 

Nauczyciel stały, posiadający studja wyższe, 7.a. 
kończone przepisanemi egzaminami, otrzymuje po 
trzech latach stałej służby tytuł "profesora". 

Art. 9. Przez nieprzerwany trzyletni okres pra
cy nauczycielskiej (art. BJ rozumie się czas faktycz.,. 
nego pdnienia obowiqzków nauczycielskich i ·,vy
chowawczych w szkołe. Za przerwę w faktycznem 
pełnkniu tych obowiązków nie uważa się przerw 
Z powodu choroby łub urlopu, jeżeli ich suma nie wy. 
Ilosi .więcej, niż dwa miesió\ce. W razie, gdyby nau
czycIel miał przerwy,trwające w sumie więcej nit 
dwa mieSIące, to okres frzylefni przed1uża się o czas 
przerwy, przewyższający dwa miesiące. 

Art. 10. Prawa, nabyte w służbie państwowej 
na podstawie art. S, nie przysługują zasadniczo nau;. 
czycielowi stałemu, który ustąpił ze służby państwo
wej i ponownie do niei wraca. Jednakże Minister 
może mu je przywrócić, zależnie od przyczyn, dla któ
rych nauczyciel wystąpił ze służby, i od sposobu, 
w jak to uczynił. 

Art. 11. Mianowanie na stałe posady nauczy
cieli, oraz na stanowiska dyrektorów i kierowników 
szkół odbywa się na podstawie konkursu. 

Na każdą nowoutworzót1ą-lub opróżnioną stałą 
p()sadę nauczyciela, czy stanowisko dyrektora i kie .. 
,rownika , szkoł~, o ile nie zostanie , zajęte, w drodze 
służbowej l~b dys.cyplinąrnej, ogłąs~~ się 'konkurs: : , 

a) na dyrektorów i kierowników szkół do dni 30j 
bJ na nauczycieli-najpóźniej ,\V przeciągu trzech 

miEdęcy, ,', , 
Terminy liczy się od dnia utworzenia lub opróż

nieni:t stanowiska. 
Posad i stanowisk, na które rozpisarlo konkurs, 

nie należy prżed jego rozstrzygnięciem nadawać na 
stałe osobom, przeniesionym vi drodze służbowej lub 
na własną prośbę. 

Przy podwyższeniu stopnia organizacyjnego szko
ły powsze~hnej z dwuklasowej na trzy i czteroklaso
wą, albo też z pięcioklasowej na sześcio i siedmio. 
kiagową nie należy rozpisywać konkursu na stanowi
sko kiero,wnika tei szkoły, lecz uważać je za zajęte 
nadal przez dotychczasowego kierownika, o ile ten .. 
że posiada wymagane kwalifikacje. 

Przy złączeniu kilku szkół w jedną szkołę wyż. 
szego stopnia organizacyjnego naJeży rozp:sać kon-
k~s ne jej kierownika. ' 
, Art. 12. Kierownikiem szkoły dwuklasowej łub 

szkoły wyższego stopnia organizacyjnego może zostac 
nauczyciel nie wcześniej, niż po dwóch latach pracy 
w charakterze nauczyciela stałego. 

Dyrektorem szkoły średniej może zostać nau
czyciel stały nie wcześniej, niż po 8 latach pracy 
nauczycielskiej. 

Dyrektorem szkoły zawodowej Minister może 
?ómianować wybitne~o' fachowca, nie mającego za 
sobą pracy nauczycielskiet, jeśli wzamian tego kan .. 
dydat ma co najmniej pięcioletnią praktykę zawo
dową. 

Dyrektorem państwowej szkoły średniej ogólno
kształcącej Minister Wyznań Religijnych i 'Oświece~ 
nra Publicznego może zamianować wybitnego kie-
rownika szkoły prywatnej, chociażby ten nie mial 
za sobą pracy w szkole państwowej, jeżeli odpowiada: 
warunkom art. 8 i ma za sobą 8 łat pracy nauczy-
cielskiej. 

Dyrektor szkoły, który otrzymał stanowisko 
w sposób, wskazany w ustępach 3 i 4 artykułu ni .. 
niejszego, uzyskuje ustalenie po trzech latach pra.. 
cy w charakterze dyrektora przy jednoczesnem' 
spełnieniu pozostałych warunków, określonych 
wart. 8. 

Art. 13. Objęcie służby ma nastąpić w dniu, wy-, 
znaczonym przez władzę, a jeśli ~o nie wyznaczyła., 
w ciągu dni piętnastu po doręczeniu pisma nominacyj .. 
nego. 
, Dla objęcia służby nauczyciel ma zgłosić się do 
bezpośrednio przełożonej władzy, która stwierdzi da .. 
tę objęcia służby na piśmie nominacyjneni. 
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W razie niezgłoszenia się w określonym termi
nie, nom~nacja (ustęp 1) traci ważność, jeżeli miano
wany w ciągu dalszych dni piętnastu nie usprawie
dliwił zwłąki na piśmie. 

Art. 14. Nauczyciel tymczasowy przy objęciu 
służby składa przyrzeczenie służbowe, nauczyciel 
stały przy ustaleniu - przysięgę służbową. 

Tekst przyrzeczen' a, względnie przysięgi, ustali 
drogą rozporządzenia Minister. 

Datę złożenia przyrzeczenia, względnie przysię
gi,zaznacza władza na piśmie nomnacyjnem i na de
krecie ustalenia. 

Ań. 15. Terminem, od którego lic~y się służba 
nauczycielska, o ile me była przerywana, Jest termin, 
oznaczony w · pierwszem piśmie nominacyjnem, lub 
w braku takiego oznaczenia dzień rzec~ywistego 
objęcia służby. 

Jeżeli służba była przerywana, to terminem, od 
którego liczyć się będzie, jest termin, oznaczony 
w pierwszem po ostatniej pl'Zerwie piśmie nominacyj
nem, lub w braku takiego oznaczenia dzień rzeczy
wistego objęcia służby w ostatnim jej okresie. 

C:as, spędzony w służbie nauczycielskiej przed 
przerwą, Minister może zaliczyć w całości lub części 
do służby nauczycielskiej. 

Czas pracy kontraktowej, podczas pełnienia któ
rej nauczyciel otrzymał nominację, zalicza się w ca
łości do służby nauczycielskiej wraz z przerwami wa
kacyjnemi, łączącemi się bezpośrednio z okresem 
pracy, jeżeli pracownik kontraktowy uczył przynaj
mniej 14 godzin tygodniowo. 

Okres pracy, podczas którego pracownik uczył 
mniej, aniżeli 14 godzin tygodniowo, oraz czas pracy 
kontraktowej przerywanej Minister może zaliczyć do 
służby nauczycielskiej w całości lub w części. 

Nauczycielom przedmiotów zawodowych w szko
łach zawodowych właściwy minister za zgodą Mini
stra Skarbu może w całości lub w części zaliczyć do 
służby nauczycielskiej czas pracy zawodowej zarów
no państwowej, jak prywatnej, poprzedzającej służbę 
nauczycielską, o ile ta praca zawodowa przysposobiła 
ich do wykonywania czynności w szkole zawodowej. 

Terminem, od którego liczy się stała, w rozu~ 
mieniu niniejszej ustawy, służba nauczycieIskil, jest 
termin, oznaczony w dekrecie ustalenia. 

Art. 16. W razie powrotu do służby nauczyciel
skiej ze służby w organach administracii szkolnej czas 
służby w administracji szkolnej wlicza się do czasu 
służby nauczycielskiej. 

. 
ROZDZIAŁ III. 

Wykaz stanu służby. 

Nauczyciel przy pierwszem objęciu obowiązków 
służbowych składa władzy służbowe dokumenty oso
biste, stwierdzające dane, wymienione w ustępie 2 
niniejszego artykułu, w dalszym ciągu z.aś służby 
obowiązany jest składać dokumenty, świadczące 
o wszelkich zmianach, zachodzących w tych stosun
kach, o ile zmiany te nie wynikają z zarządzeń władz 
przełożonych. 

Władza zatrzymuje w aktach urzędowych odpi
sy złożonych dokumentów, same zaś dokumenty 
zwraca właścicielowi. 

Nauczyciel ma prawo przeglądać swój wykaz 
stanu służby, czynić z niego odpisy i wnosić rekla-
macje. . 
. Wzór wykazu stanu służby, jako też sposób jego 
wypełnienia i prowadzenia, oraz władzę, która go 
p1;owadzi - ustali Minister. 

ROZDZIAŁ IV. 

Ocena pracy nauczyciela. 

Art. 18. Oznaczona przez Ministra władza szkol .. 
na prowadzi dla każdego nauczyciela wykaz kwalifi
kacyjny. 

Do wykazu kwalifikacyjnego należy wpisywać 
zasadnicze spostrzeżenia o pracy nauczyciela; oparte 
bezpośrednio na faktach, zbadanych podczas wizy-
tacji. . 

Wpisywać spostrzeżenia do wykazu kwalifika
cyjnego mają prawo: 

w ochronkach i szkołach powszechnych - in
spektor szkolny oraz wizytator; 

w szkołach średnich i seminarjach nauczyciel
skich - dyrektor oraz wizytator; 

w szkołach innych - oznaczone przez Ministra 
osoby. 

Art. 19. Nauczyciel ma prawo prżeglądać swój 
wykaz kwalifikacyjny i czynić z niego odpisy. Datę 
przejrzenia zaznacza się w wykazie. Przeciwko tre
ści spostrzeżeń nauczyciel ma prawo wnosić zażale
nia do władzy bezpośrednio wyższej od tej, która spo- . 
~trzeżenia wpisała. 

Art. 20. Każdy nauczyciel stały otrzymuje ·oce ... 
nę raz na trzy lata. . ' . 

Na żądanie władz szkolnych lub na wniosek za
interesowanego nauczyciela w poszczególnych przy
padkach ocena może być wydana iw innym terminie. 

Oce.na winna dotyczyć ogólnej wartości pracy_ 
nauczycIela według skali następującej: 

a) bardzo dobra, b) zadowalająca, c) niezadowa .. 
łająca. 

Ocenę wpisują do wykazu kwalifikacyjnego na 
pods~a:: .. ~ i~_ spostrzeżeń, w nim zapisanych: 

wychowawczyniom och:.ónek i nauczycielom 
szkół powszechnych - inspektor szkolny; 

Art. 17. Władze szkolne prowadzą wykaz stanu nauczycielom szkół średnich ogólnokształcących 
służby dla każdego nauczyciela. i seminarjów nauczycielskich - dyrektorj 

Do wykazu należy wpisywać wszystkie istotne nauczycielom szkół innych -osoby, wyznaczo-
'dane, dotyczące stosunków służbowych nauczyciela, ne przez Ministra. . 
oraz przebiegu jego służby, w szczególności zaś oko- Dyrektorom szkół, podległych kuratorowi, ocenę 
liczności, mające wpływ na przyznanie uposażenia pracy wpisuje do wykazu kurator, a dyrektorom 
służbowego, wymiar uposażenia em~rytalnego, pensji szkół, podległych bezpoorednio Ministrowi_osoby, 
:.wdowiej lJlb ~ięrocej.- ' " i1fy'~n,~<:~()Jle prz~z Mini~tra. "....-
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Art. 21. Jeżeli ocena jest niezadowalaiąca, wła
dza szkolna winna przesłać nauczycielowi orzeczenie 
pisemne drogą służbową. W takim razie może nau
czyciel w przeciągu dni 14 od dnia, następującego po 
doręczeniu mu or:zeczenia, wnieść odwołanie prze
ciw ocenie pracy do komisji kwalifikacyjnej, dyrek
tor zaś do Ministra. 

- Art. 22. · Zakres i sposób działania komisyj kwa-
lifikacyjnych, oraz sposób prowadzenia wykazu kwa
lifikacyjnego określi Minis!~r w ramach następują
cych zasad; 

- 1) Komisje kwalifikacyjne będą utworzone przy 
władzach drugiej,i trzeciej instancji. 

Powoła je dla wychowawczyń ochronek i dla 
nauczycieli szkół powszechnych kurator, dla nauczy
cieli szkół innych - Minister. 

2) W skład lsomisji dla nauczycieli szkół po
wszechnych wejdą; 

a) nauczyciel szkół powszechnych, powołany 
z pośród delegatów z wyboru do rad szkolnych po
wiatowych, względnie miejskich, lub gdy ocena do
tyczy wychowawczyni ochronki, jedna z wychowaw
czyń ochronek, powołana przez kuratora; 

b) inspektor szkolny; 
c) wizytator szkół. 

3) W skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczy
cieli innych szkół wejdą: 

a) nauczyciel tej kategorji szkoły, w które i inte
resowany pracuje, powołany z pośród kandydatów, 
wybranych po jednym od każdej rady pedagogicznej; 

b) dyrektor, względnie kierownik takiejże szkoły; 
c) wizytator szkół. 
Członkiem komisji kwalifikacyjnej nie może byc' 

ten, kto odwołującemu się wydawał ocenę. 

4) . Orzeczenie komisji kwalifikacyjnej będzi2 
ostateczne i zostanie wpisane do wykazu kwalifika
cyjnego bądź na podstawie dotychczasowych spo
strzeżeń, tam wpisanych, bądź też po zarządzonej 
przez komisję wizytacji, która odbyć się winna nie 
później niż w ciągu 3 miesięcy (z odliczeniem teryj 
wakacyjnych) od daty otrzymania pisma odwołują
cego. 

Art. 23. Nauczyciela tymczasowego należy wizy
tować corocznie, w szczególności zaś w trzecim roku 
służby praca jego winna być zbadana tak, by na pod
stawie spostrzeżeń wizytacyjnych właściwa . władza 
mo,gła ją ocenić ogólnie jako: zadowalającą lub nie
. zadowalającą. 

Ogólna ocena pracy nauczyciela tymczasowego 
opierać się winna nawszechstronnem zbadaniu 
i skrupulatnej ocenie: 

1) pilności i sumiennosci, 
2) uzdolnienia, 
3) wykształcenia zawodowego i pracy nad wła-

snem wykształceniem, . . 
4) metody i wyników pracy wychowawczej i nau-

czycielskiej, . . 
5) stosunku do dzieci szkolnych i ich rodziców. 

Stosownie do okoliczności mogą być wzięte pod roz
wagę także i inne momenty, uwydatniają<:e szczegół .. 

ne zdolności, wady, zasługi, przyczymające się do. 
charakterystyki nauczyciela pod względem służ
bowym. 

Art. 24. Oznaczona przez Ministra władza przed 
upływem nieprzerwanego trzyletniego. okresu czasu 
pełnienia obowiązków nauczycielskich (art 8 i 9) wy
daje o nauczycielu, mającym pełne, przepisane do. 
ustalenia kwalifikacje naukowe i zawodo.we, orze-
czenie w . formie : . 

a) ogólnao.cena pracy zadowalająca, łub 
b) ogólna ocena pracy n:ezadowałająca. 
Orzecze~ie to należy wpisać do wykazu kwali-

fikacyjnego, w razie zaś, gdy ocena jest n"eza-:l owa
lająca, przesłać pisemnie interesowanemu nauczycie
lowi w drodze służbowej. 

Art. 25. Jeżeli nauczyciel w-ko.ńcu nieprzerwa
nego trzyletniego okresu czasu pełnienia obowiąz
ków nauczycielskich (art. 8 i 9) nie posiada pełnych, 
przepisanych do ustalenia kwalifikacyj naukowych 
i zawodowych, wła:dza wstrzyma wydanie orzeczenia 
(art. ·24) aż do uzyskania przez niego tych kwalifi
kacyj. 

Orzeczenie to ma być wydane nie pozmeJ mz 
w trzy miesiące po uzyskaniu przez nauczyciela prze
pisanych do ustalenia kwalifikacyj naukowych i za
wodowych. 

Art. 26. Nauczycielowi tymczasowemu, który 
otrzymał ocenę pracy niezadowalającą, przysługuje 
prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia, następu
jącego po doręczeniu orzeczenia. 

Odwołanie wnosi nauczyciel w drodze służbowej 
do władzy bezpośrednio wyższej od tej, która wydała 
orzeczenie. 

Władza, będąca instancją odwoławczą, może po 
zasiągnięciu opinji komisji kwalifikacyjnej (art. 22) 
zatwierdzić lub zmienić orzeczenie, jako też odroczyć 
wydanie ostatecznego orzeczenia najwyżej na jeden 
rok. ' 

Jeżeli orzeczenie wydała władza trzeciej instan
cji, przysługuje nauczycielowi prawo wniesienia do 
tej władzy w ciągu dni 14 od dnia doręczenia orze
czenia umotywowane; prośby o ponowne rozważenie 
sprawy. 

ROZDZIAŁ V. 

Obowiązki. 

Art. 27. Nauczyciel obowiązany jest wiernie slu
zyc Rzeczypospolitej i w tym duchu wychowywać . 
młodzież, przestrzegać ściśle ustaw i rozporządzeń, 
pełnić obowiązki swego zawodu gorliwie, sumiennie 
i bezstronnie oraz dbać według najlepsźej woli i wie
dzy o dobro sprawy publicznej, szczególnie w zakre-' 
sie wychowania i nauczania powierzo.nej sobie mło
'clzieży, i spełniać, co temu dobru służy, a unika~ 
wszystkiego, coby mu mogło szkodzić. 

Art. 28. W wykonaniu praw obywatelskich nau .. 
czyciel winien kierować się zawsze względami na 
szczególne obowiązki, jakie nakłada nań piastowanie 
publicznego urzędu, a przede.wszystkiem stanowisko 
wychowawcy. . 
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W szczególności Wlmen nauczyciel dążyć do 

:utrzymywania stałej łączności i zgodnego stosunku 
~ rodz:cami uczniów swej szkoły bez względu na ich 
;wyznanie, narodowość, społeczne stanowisko i par
tyjno-polityczną przynależność. 

Przy wykonywaniu przysługującego mu prawa 
. pubHcznego omawiania spraw szkohiictwa, rozpórzą
.dzeń i zarządzeń władz sikolnych nauczyciel obo
:wiązany jest przestrzegać, by omaw:anie bylo , ściśle 
rzeczowe, a fo·rma jego nie uwłaczała powadze władz 
szkolnych. 

Art. 29. Nauczyciel obowiązany jest wypełniać 
,zlecenia służbowe swoich przełożonych, o ile one 
:wyraźnie nie sprzeciwiają się obowiązującym prze
pisom. 

Jeżeli zlecenie służbowe jest w przekonaniu nau
ezydeła przedwne dobruslużby, albo oobru: publicz
nemu w ogólności, albo też zawiera znamiona pomyłki 
co do faktu lub co do pra'Wa" nauczyciel powinien wy
ijawić swoje spostrzeżenie władzy, bezpośrednio prze. • 
łożonej. a gdyby mimo to ołrzvmał potlownie to samo 
.zlecenie, wykonać je. Jeżeli zlecenie hyłou5.tne.mo

'że zafądać, aby mu zostało powiórzone na pum'ie. 
i+lI przypadkach, kiedy znoszenie .się z władzą pocią
gnęłoby Za sobą niewykonalność lub bezprzedm.ioto~ 
:wość zlecenia, nauczyciel obowiązany jest wykonać 
-je, o He nie grozi stąd niepowetowana szkoda. Po 
wykonaniu takiego zarządzenia nauczyciel ma jed
i1.akże prawo zawiadomić władzę wyższej instancji 
o wykonaniu szkodliwego jego zdaniem zarządzenia~ 

Art. 30. Pisma w sprawach służbowych lub oso
b istych, tyczących się stosunku służbowego, nauczy~ 
ciel powinien składać bezpośrednio przełożonej wła
dzy służbowej. 

Art. 31. Nauczyciel jest obowiązany zachować 
w tajemnicy wszystkie sprawy, o kt órych powziął 
,wiadomość dzięki swemu stanowisku służbowemu, 
v ile sprawy te wyraźnie uznano za poufne, lub gdy 
utn:ymą.nia ich w tajemnicy wymaga dobro publicz
.ne, inne względy służbowe, albo interes uczniów lub 
ich rodziców. W szcżególności zaś nauczyciel wi
n~en . zachować w tajemnicy przebieg obrad rad pe
dagogicznych (pełnych lub klasowych). 

Nauczyciel powinien zachować tajemnicę wobec 
każdego, komu nie jest ooowiązany donosić o tych 
sprawach służbowo, o ile właściwa władza w po
szczególnym wypadku nie uwolni g.o od tego obo-
wiązku. . 

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno 
w czasie czynnej służby, jak też po przejściu w star
nieczynny, pozasłużbowy i na. emeryturę oraz po roz
wiązaniu swsunku służboweg<> z jakieg.okolwiek po
;wodu. 

' Art. 32. Nauczyciel obowiązany jest zarówno 
.w wyk.onywaniu obowiązków zawodowych, jak i po
ża służbą nauczycielską strzec p'owagi stanu nauczy
:cie1skiego, zachowywać się zawsze zgodnie . z wyma
ganiami karności służbowej i unikać wszystkieg.o, co 
mogłoby obniżyć godność i zaufanie, którego stano-

. .-uko nauczycielskie wymaga. 
W szezeg6łD06ci: 

. f~ Nie wolno nauczyciel.owi żądać, ani przyjm o
~a~ darów, ani inDyda korzyści, cłśarowaaych mu 

bezpośrednio lub pośrednio z powodu czynności służ
bowych, związanych z jego stanowiskiem. 

2) Nie wolno nauczycielowi oddawać się takiemu 
zajęciu ubocznemu, które mogłoby przeszkadzać 
w spełnianiu powinności nauczycielskich, nie odpo
wiada powadze stanu nauczycielskiego, albo też mo
głoby wywołać uzasadnione przypuszczenia stronni
czości lub interesowności. 

O kawern uOOcznem zajęciu, przynoszącem mu 
korzyści materjalne, z wyjątkiem prac kulturalno
spole-cznych, naukowych, \iterackich i artystycznych, 
nauczyciel winien donIeść swe; władzy przełożonej 
i zaniechać zajęć, które ta władza uzna za niedo-' 
puszczalne. 

Od orżeczenia w tym względzie , przysługuje nau~ 
czycielowi prawo odwołania się do władzy wyższej. 
W niesienie takiego odwołania wstrzymuje zarządze
nie władzy bezpośredniej aż do czasu załatwienia od
wolania. 

3) Nie wolno nauczycielowi wchodzić w związki 
lub zmowy. mogące zakłócić należyty bieg zarządu 
pań.stwowego, łub normalne spełnianie obowiązków 
nauczycielskich .. 

4) !łez zezwolenia władzy przełożonej nie wolno 
nauczyciel.owi należeć do żadnych związków zagra-
nicznych. . 

Również p.o przeniesieniu w stan nieczynny lub 
pozasłużbowy winien nauczyciel zachowywać się 
w sposób, któryby powwze jego stanowiska nie 
ubliżał. 

Art. 33. Nauczyciel obowiązany jes t ' wybrać 
stałe miejsce zamieszkania ' tak, by mógł podołać 
punktualnie wszystkim obowiązkom służhowym. 

Powinien podać do wiadomości władzy, bezpo
średnio przełoźonej, adres swego zamiesJ;kania i zgło
sić każdą jego zmianę. To samo obowi ązuje co do 
~iej~ca pobyt~ poza miejscem ~tałe~o~~mi::szkania, 

. Jeżeh nauCZyCiel prtebywa w mem dłuze) mz 2 tygo
' dnie. Nauczyciel w stanie n:eczynnyrn łub poza
służbowym powinien podać adres swego zamieszka~ 
nia do wiadomości władzy, której 'ostatnio podlegał. 

Art. 34. Nauczyciel jest obowiązany najpóźniej 
do dni 14 po zawarciu małżeństwa donięść o tern 
władży przełożonej., 

Art. 35. Nauczyciel obowiązany ! jest donieść 
możliwie rychło przełożonej władzy o każdej prze
szkodzie w wykonaniu obowiązków służbowych z po

,daniem przypuszczalnego ' czasu irwania tej prze
szkody. 

, Władza może zażądać odpowiednich dowodów, 
stwierdzających istnienie przeszkody, a jeżeli jest nią 
choroba, zarządzić urzędowe badanie lekarskie cho
rego w miejscu jego pobytu lub przyjąć do wiadomo
ści świadectwo o chorobie, wystawione przez lekarza 
ordynujące~o. 

Na czas połogu należy się nauczycielce z ' reguły 
sześciotygodniowy urlop. Urlop dłuższy winien hyć 
udzielony na podstawie świadectwa lekarza urzę-
dówego. _ 

Świadeełwo lekarza urzęd.owego o ch.orobie nau
czvc;ela winoo być de~ydujące dla postanowienia 
władzy. . 
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Nieobecność w służbie nauczycielki. spowodowa
na okresem połogu, nie pociąga żadnej zmiany w jej 
uprawnieniach służbowych. 

Nauczyciel, którego nieobecność na służbie 
z powodu choroby trwa dłużej niż rok, może być za
rządzeniem władzy zwolniony ze stanowIska przy 
ewentualne m zastosowaniu postanowień ustawy eme
rytalnej. 

O ile stan zdrowia nauczyciela, wymagający od
poczynku lub leczenia, nie wyklucza możliwości peł
nienia obowiązków służbowych, nauczyciel może 
wstrzymać się od pełnienia służby nieinaczej, jak po 
otrzymaniu urlopu. Prośba o taki urlop ma być do 
dni 30 rozpatrzona i rozstrzygnięta. 

Za czas samowolnej, nieusprawiedliwionej nie
obecności w służbie nauczyciel traci uposażenie. 

,Wypłacone uposażenie winno być potrącone przy 
najbliższej wypłacie uposażenia. Oprócz tego wła
dza przełożona może wytoczyć nauczycielowi docho
dzenie dyscyplinarne. 

W wypadku, gdy nauczyciel zostanie przez ko
misję dyscyplinarną uwolniony od zarzutu samowol
nej, nieusprawiedliwionej nieobecności, potrąconą 
część uposażenia należy mu zwrócić. 

Art. 36. Wym1ar godzin nauczania, oraz innych 
zajęć obowiązkowych w szkole, normują osobne 
przepisy. 

W niedziele i święta nauczyciel jest zasadniczo 
,wolny od zajęć służbowych. Minister wyda rozpo
rządzenie , określające, w jakich wypadkach i którzy 
nauczyciele będą obowiązani do uczęszczania na na
bożeństwa szkolne, oraz do urządzania konferencyj 
z rodzicami, jeżeli nie będzie można ich urządzić 
w dni powszednie. 

Art. 37. Ze względu na cel, lata służby, lub 
szczególne warunki nauczania lub warunki osobiste 

" oznaczpI)ą pize~ Ministra władza szkolna może bądź 
z utzędu, bądź ', na prośbę obniżyć nauczycielowi wy
'miar godzin nauczania orąz inqy.chza:jęć . obowiązko-
:wych w szkole (art. 36). ' '. ' 

, W tym przypadku nauczyciel nie może doznać 
:t,lszczerbkuani w uposażeniu, ani w innych prawach 
$łużbowych. 

Art. 38. W razie potrzeby nauczycielowi, po
zostającemu na ' etacie jednej szkoły, władza może 
polecić równOCześnie spełnianie obowiązków w innęj 
szkole, a to łącznie w obu szkołach w liczbie godzin, 
nie przekraczającej odpowiedniej normy, o której mo
,wa w ustępie pierwszym artykułu36, jeżeli obie szko
, ły są tej samej ~ategorji i znajdują się w tej samej 
miejscowości. . ' 

Jeżeli szkoły są różnych kategoryj ido szkoły, 
na której etacie znajduje się nauczyciel, jest przy
wiązany niższy wymiar 'godzin, wymiar ten stosuje 
się i do obowiązków nauczyciela w drugiej szkole, 
jeżeli zaś do szkoły, na której etacie znajduje się nau
czyciel, jest przywiązany wyższy wymiar godzin, 
wówczas do obowiązków nauczyciela w drugiej szko
le stosuje się niższy wymiar, przywiązany do tej 
szkoły. 

Nauczyciela nie moźna zmuszać dó nauczania 
przedmiotów, nieobjętych jego kwalifikacjami. 

Art. 39. Stosunki służbowe nauczycieli pod
czas pełnienia służby wojskpwej normuje osobna 
ustawa. ' 

ROZDZIAŁ VI. 

Prawa. 

Art. 40. Nauczyciel jest uprawniony do 'używa ... 
nia należnego mu stosownie do pisma nom:nacyjne
go tytułu urzędowego i ma prawo, by zarówno w sto ... 
sunkach służbowych, jak i w ogłoszeniach urzędo ... 
wych określano go tym tytułem. Tytuły są nastę ... 
pujące: dyrektor (przełożona), kierownik (czka), pro..: 
'fesor (ka), nauczyciel (ka), nauczyciel (ka) religji, 
prefekt, asystent (kaJ, instruktor (ka), wychowaw
czyni ochronki. 

Ar,t. 41. Uposażenie nauczyciela oraz normy 
wynagrodzenia za dodatkowe czynności ponad wy ... 
miar godzin obowiązkowych normuje osobna ustawa. 

Art. 42. Nauczycielowi i jego najbliższej rodzi
nie Skarb Państwa zapewnia należytą opiekę lekar .. 
ską i środki lecznicze w ?akresie, przewidzianym 

' w osobnej ustawie. 
Przepisy osobnej ustawy regulują również spra ... 

wę udzielania zaliczl;k z funduszów państwowych, 
sprawę diet, normalnych kosztów podróży służbowej" 
kosztów przeniesienia, wreszcie kosztów kształcenia: 
dzieci. 

Art. 43. Nauczycielowi służy prawo do zaopa~ 
trzenia emerytalnego, a wdowie i sierotom po riitll do 
zaopatrzenia wdowiegą i sierocego, zgodnie z ustawą 

, emerytalną. 

Art. 44. Jeżeli w razie wypadku choroby zakaź
nej nauczyciel na życzenie władzy zgodzi się odosool 
bnić od chorych swej rodziny, to należy mu się zwrot 
powstałych stąd wydatków koniecznych. , 

Art. 45. Prawo do uposażenia i wynagrodze", 
nia nie może być pod rygorem nieważności przenie... 
siane na inne osoby. 

Art. 46. Uposażenie i dodatkowe wynagrodze'" 
nie nauczyciela ulega zajęciu administracyj,nemu tu.
dzież zapowiedzeniu i zajęciu sądowemu · ~ie więcej 
niż do wysokości jednej piątej części sumy uposaże"i 
nia i wynagrodzenia, przypadającego , do wypłaty. 

Art. 47. Tytułem wyjątku od powyższej zasa.
dy ogólnej (art. 46) uposażenie i wynagrodzenie do
datkowe nauczycieli ulega· zapowiedzeniu i zajęciu 
sądowemu za alimenty do wysokości dwóch piątycn 
sumy uposażenia i wynagrodzenia, przyczem pozosta ... 
łe trzy piąte są wolne od wszelkich zapowiedzeń 
i zajęć. 

Przy zbiegu zapowiedzeń za alimenty i za inne 
należności lub długi, jedna piąta część sumy uposa .. 
żenia i dodatkowego wynagrodzenia staje się przed", 
miotem stosunkowego podziału zarówno na alim en ... 
ty, jak i inne należności lub długi, drugą zaś piąt~ 
część przekazuje się wyłącznie na zaspokojenie sa'" 
mych tylko alimentów, o ile by pierwsza jedna piąta; 
część na nie przy zbiegu innych wierzycieli n:e wy .. 
starczała. 

Art. 48. Wyłącza się zupełnie z pod zapowię'" 
dzeń i zajęć, określonych w artykułach 46 i 47: 

, . a) diety i koszty podróży w sprawachsłużbO'l 
'WJch oraz koszty przeniesienia; 
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b) wszelkie wsparcia i zapomogi, przyznane nau- . 

czycielowi poza jego uposażeniem służbowem, jako 
to: na leczenie jego lub jego rodziny, na pogrzeb je
go rodziców, żony lub dzieci, z powodu klęski ele
mentarnej lub innego nieszczęśliwego wypadku, albo 
też w innych szczególnych, zasługujących na uwzględ-

· nienie wypadkach. 

Art. 49. Nauczyciele, z wyjątkiem dyrektorów 
· i kierowników, mają prawo podczas feryj szkolnych 
oddalić się z miejsca zamieszkania, o ile nie przeszka
dzają temi1 szczególne obowiązki, jako to: zastępstwo 
'dyrek tora lub kierownika, odbywanie egzaminów 
i t. p., przyczem winni podać bezpośrednio przełożo
nej władzy adres i jego zmianę, zgodnie z postano-
wieniami art. 33. .' 

Dyrektorowie i kierownicy po należy tern zala. 
twieniu pilnych czynności urzędowych, jeżeli szcze
gólne względy służbowe nie wymagają ich obecno
ści w miejscu służby, mają prawo do urlopu w cza
sie feryj szkolnych, z tern ograniczeniem, że urlop ich 

\w czasie feryj głównych kończy się na 5 dni przed 
początkiem następnego roku szkolnego. 

Rozporządzenie Ministra ureguluje sprawę za
· stępstwa dyrektorów i kierowników podczas ferYj. 

Art. 50. Władza przełożona może w każdej 
chwili wstrzymać rozpoczęcie albo zarządzić przer
.wanie urlopu lub wypoczynku ferjalnego na czas, 
'Yi' którym wymagają tego ważne i niecierpiące zwło
ki względy służbowe. Podróż, spowodowaną odwo
łaniem, należy traktować. jako podróż służbową. 

Art. 51. Jeżeli skutkiem zarządzenia, o które m 
mowa w artykule poprzednim, nauczyciel nie miał
by w czasie feryj wypoczynku nawet w wymiarze ur
lopu wypoczynkowego, przepisanego dla urzędrii
ków państwowych (art. 36 ustawy o państwowej słu
żbie cywilnej z dnia 17 lutego 1922 r. Dz. U. R. P. 
Nr. 21 poz. 164), służy mu prawo do uzupełniającego 
urlopu wypoczynkow~go y;. ciągu roku ~zko.ląego. 

. Art. 52. Poza ferjami natJ.czyciel możeoŁr.zy-
; mać płatny lub b'ezpłatny urlop: ' . . 
<- ' .' , aj dla pora,łowaniazdrowia (ust. 7 art. 35); 

i ' h) dla załatwieniawai~y~r sprawos6bi'styĆh, 
rodzitiliych ' r tnafątkdwychj .. ' . 

c) dla dalszego kształCenia się ' zawodow'egd( 
, d) dla ćelów naukowych lub oświatowych. 

Art. 53. Jeżeli urlop dla poratowania zdrowia 
trwa nieprzerwanie dłużej niż rok, a urlop dla załat
,wienia spraw osobistych, rodzinnych i majątkowych 
niepr.zerwanie dłużej niż dwa mieaiące, to za dal
szy czas urlopu wstrzymuje się uposażenie służbowe. 

Czas trwania takiego urlopu bez uposażenia nie 
może przenosić lat dwóch; czasu tego nie wlicza 
:się do czasu służby czynnej. 

Minister może . od przepisów, podanych wyżeł 
~w ustępie pierwszym, odstąpić z wyjątkowo ważnych 
powodów. ' 

Przy obliczeniu rocżnego, względnie dwumie· 
~ięcznego czasu trwania urlopu, liczy się jako ' przer .. 
~y w urlopie . tylko te okresy " odbywania czYnneJ 
,lułby, które ' ,wynosżą puynajmniei połowę czasu, 

spędzonego bezpośrednio przedtem na urlopie. O ile 
służba czynna trwa krócej, nie stanowi ona przerwy 
w urlopie, a poszczególne okresy urlopu liczy się ra" 
zem. 

Art. 54. Nauczyciel sŁały w ciągu pierwszych 
20 lat swej służby czynnej może otrzymać pięciornie
sięczny lub wyjątkowo dłuższy urlop płatny dla ce .. 
lów dalszego kształcenia się zawodowego. 

Art. 55. Przekroczenie urlopu bez należytego 
usprawiedliwienia uważa się za samowolne uchyle
nie się od służby. 

Art. 56. Nauczyciel z chwilą wyboru do ciała 
ustawodawczego otrzymuje na czas trwania manda .. 
tu urlop bezpłatny. 

Czas sprawowania mandatu zalicza się do cza.; 
su służby i do wysługi emerytalnej. 

Nauczyciela nie można pociągnąć do odpowie .. 
dzialności służbowej za jego działalność w charakte
rze członka ciała ustawodawczego. Po wygaśnięciu 
mandatu nauczyciel powraca: na poprzednie stanOoó 
wisko. 

Art. 57. Nauczycielom służy przy pełnieniu 
obowiązków służbowych prawo do ochrony, przy .. 
znanej ustawami karnemi urzędnikom państwowym. 

ROZDZIAŁ VII. 

Zmiany w stosunku służbowym. 

Art. 58. Właściwa władza, nie niższa niż drugiej 
instancji, może przenieść z urzędu stałego nauczy
ciela (art. 8) na równorzędne stanowisko do ' innej 
szkoły lub miejscowości, jeżeli tego wymaga zmiana 
organizacji szkoły. . ' . 

Minister może przenieść . dyrektora.kier{)wnika 
ltibtiaucZyCiela; mającego stałą posad~ '(art.t1)', " jeżeli 
tego Wymaga 'zmiana:"hrganizacji szkoły. · ·· " ' 

Minister może przenieść po wysłuchaniu 'opinji 
rady szkolnejoki:ęgowej dyrektora, kierownika lub 
nauczyciela stałego (art. 8) lub maiącegostałą posa
d,ę (art 11) na równąrzędąe stanowisko w innej miei~ 

c: $ęowoś'ci,rieźeliJ wymagat~go dobrO' szkoły. 
' . : , "' Przy.ptzeiiieśi'iniil:c'h';'z, u~żędu 'lub ' w d,rodze 'kon .. 
• ']{)1isii' należą' ': się ' natićzydhlowi 'koszfy ' ptienie~ienia. 

Nauczycielce zamężne), ' ktÓra w wypadku przenie .. 
sienia ' służbowego lub dyscyplinarnego ' musiałaby 
opuścić miejsce stałego zamieszkania swego męża, 
służy prawo przejścia na własną prośbę w stan p<t" 
zasłużbowy (art. 61). 

Art. 59. Do przesiedlenia się należy wyznaczyć 
nauczycielowi odpowiedni czas i uwolnić go w odpo
wiednim terminie od pełnienia służby, . uwzględniając 
w miarę możności jego warunki osobiste" rodzinne 
i komunikacyjne. Dla objęcia nowego ' stanowiska 
nauczyciel ma się zgłosić do bezpośrednio przełożo-. 
nej władzy służbowej, która stwierdzi datę objęcia 
służby na dekrecie przeniesienia. 

Art. 60. Jdeli wskutek . zmiany organizacji . 
szkół niema możności żatrudn:ienia nadal nauczycie .. 
la stałego (art. 8), . lub też jeżeli zajdą okoliczności, 
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nie pozwalające ze względu na dobro służby na dal
• ze zatrudnienie nauczyciela stałego na posadzie,od:. 
powiadającej jego stanowisku służbowemu, Minister 
może go przenieść w stan nieczynny. 

Przez cały czas poz.ostawania w stanie nieczyn
nym nauczyciel pobiera przysługujące mu pełne upo:' 
sażenie służbowe. 

Czas, spędzony w stanie nie czynnym, wlicza się 
tylko do wymiaru emetytury. 

Nauczyciel w stanie nieczynnym może być kaź!" 
dego czasu powołany zpoWTotemdo służby czyn-

I nej. O ile jednak powołanie to nie nastąpi VI ciągu 
pół roku od chwili przejścia w stan nieczynny, 'nale
ży nauczyciela zwolnić przy zastosowaniu odnośnych 
przepisów ustawy emerytalnej. ' 

Art. 61. Nauczycielce zamężnej, która wniosła 
podanie o przeniesienie do miejscowości, 'będącej 
miejscem stałego zamieszkania jej męża, służy prawo 
przejścia na własną prośbę w stan pozasłużbowy, je
żeli podanie jej o przeniesienie nie zostanie przez 
:władze uwzględnione (art. ,58). ' 

Art. 62. Nauczycielka zamężna, pożostająca 
w stanie pozasłużbowym, nie pobiera uposażenia 
$łużbowego, a . czasu, spędzonego w tym stanie, nie 
.wlicza się jej ani do czasu służby czynnej, ani do wy
miaru emerytury. 

Art. 63. Nauczycielka w stanie pozasłużbowym , 
może być każdego czasu powołana do służby czyn .. 
nej albo wtedy,gdy w miejscu stałego zamieszkania 
jej męża okaże się możność nadania jej stanowiska 

,.służbowego, albo też wtedy, gdy zgodzi się objąć sta
nowisko w innej, niż miejsce stałego zamieszkania 

, męża, miejscowości. 
O ile jednak w ciągu 5 lat od chwili przejścia 

w stan . pozasłużbowy nauczycielka zamężna nie ob .. 
jęła ponownie " stanowiska służbowego, lub o ile 
,w tym czasie nie przeszła w stan spoczynku z powo
idu niezdolności do pracy, należy rozwiązać z nią sto
sunek służbowy i przyznać jej odprawę w wysoko
lei, określonej art. 69 ust. 2. 

Art. 64. Nauczycielowi można powierzyć cza
: sowo czynności w urzędach administra:cji szkolnej 
. tylko za jego zgodą. Odnośnie do tej służby podlega 
on przepisom ustawy o państwowej służbie cywilnej. 

Ań. 65. Do przejścia nauczyciela do innego 
'działu służby państwowej potrzeba zezwolenia wła
ściwej władzy szkolnej. 

ROZDZIAŁ VIII. 

Rozwiązanie stosunku służbowego. 

Art. 66. Stosunek służbowy nauczyciela stałe" 
,go, poza przypadkami, przewidzianemi wart. 60, 63 
i 73, oraz w przepisach dyscyplinarnych, może być 
rozwiązany przez dobrowolne wystąpienie . jego ze 
służby państwowej. 

Stosunek służbowy nauczyciela tymczasowego 
może być rozwiązany albo przez jednostronne 2arzą
dzenie władzy pod warunkami, ustawą · niniefSzą. 

określonemi, albo też przez dobrowolne wystąpienie 
nauczyciela ze służby . 

Ań • . 67. Zamiar dobrowolnego wystąpienia ze 
służby nauczyciel powinien zgłosić na piśmie u . swej 
przełożonej władzy. 

Rozwiązanie stosunku następuje przez przyję~ 
cie zgłoszenia o wystąpieniu ze służby przez tę wła
dzę, która nauczyciela zamianowała. 

Przyjęcie zgłoszenia o ' wystąpieniu ze służby; 
możnauzależni~ od należytego <Xidania, urzędowania" 
.ostateczną zaś decyzję co do ' zgłósźenia o wYstąpie~ 
niu ze służby .0drąq:yĆ lylkowtedYrgdy nauczyciel 
pozostaje w . śledztwie karnemalbo ·dys~yplinarnem. 
lub zalega z zoboWiąząniąmipien.iężnellli, wynikłemi: 
ze stosunku służbowego. 

Art. 68. O ile nauczycielowi nie zakomunikOol 
wano żadnej decyzji w sprawie jego zgłoszenia o wy ... 
stąpieniu ze służby w ciągu czterech tygodni,zgło" 
szenie to uważa się za przyjęte. 

Przeciwko warunkowemu przyjęciu lub odrocze... 
niu przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu ze służby nau", 
czrciel może wnieść w ciągu dni 14 od dnia doręcze"! 
nia decyzji za pośrednictwem swej władzy służbo~ 
wej zażalenie do władzy bezpośrednio wyższej, któ"" 
ra najdalej w ciągu sześciu tygodni wyda ostateczn~ 
decyzję. . 

Zwolnienie w zasadzie następuje w końcu roku: 
szkolnego. 

Art. 69. Stosunek służbowy nauczycieli tym", 
czasowych może władza rozwiązać każdej chwili. 

Jeżeli taki nauczyciel służył więcej niż rok nie"! 
nagannie, należy mu się odprawa w wysokości jednOol 
miesięcznego, pełnego ostatnio pobieranego uposaże .. 
nia służbowego za każdy pełny przesłużony rok, o il~ 
nie mają zastosowania przepisy art. 152. 

Art. 70~ Z nauczycielem tymczasowym, któlY1 
otrzymał ogólną ocenę pracy niezadowalającą (art .. 
25 lub 26), należy rozwiązać stosunek służbowy,. 
przyczem ma zastosowanie postanowienie drngiegd 
ustępu art. 69. 

Art. 71. W przypadku, przewidzianym w art~ 
69 i 70, należy nauczycielowi wypowiedzieć stosuneli 
służbowy na trzy miesiące naprzód . 

Art. 72. Nauczyciel i jego rodzina tracą wszeJ ... 
kie prawa, wynikające ze stosunku służbowego: 

a} przez dobrowolne wystąpienie nauczyciela z~ 
służbYj 

b) skutkiem rozwiązania stosunku służbowegd 
w myśl art. 69 z wyjątkiem praw, zastrzeżonycli 
w ustępie drugim art. 69i wart. 152j 

c) w razie wydalenia ze służby, o ile orzeczeni~ 
dyscyplinarne inaczej nie stanowi. ' 

W przypadku ponownego wstąpienia do służbjj 
państwowej może Minister przywrócić prawa, naby .. 
te poprzednią służbą, 

Art. 73. Mianowanie nauczyciela będzie uznan~ . 
za nieważne, a nauczyciel będzie wydaJony ze służ", 
by, jeżeli mianowanie uZyskał na podstawie ~ 
mentów' fałszywych 'lub niewaiQych, lub fałszyweg~ 

.:. zeznania o posia.dąnycJt ~ąJifika~aęh ~qk~,!~ . 
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i z.awodowych, albo wyjdą na jaw okoliczności, 
. 'N myśl obowiązujących przepisów nie do;usz~zają
ce mianowania. 

Orzeczenie (j unieważnieniu nominacji i wyda
tl'llill ze służby wyda władza, która dokonała .nomi
nacji. 

ROZDZIAŁ IX. 

Odpowiedzialność służbowa. Postanowienia ogólne. 

Art. 74. Bezpośrednio i pośrednio przełożona 
właaza ma prawo wytykać i ganić podległym nau
czycielom niewlaściwości w zachowaniu się oraz 
uchybiema: niedbalstwo w wykonaniu obowiązków 
słui 1-owych. . 

Nauczyciel, który przez czyn, zaniechanie lub 
zaniedbanie uchybia ' obowiązkowi . swego stanowi-

. sk a (Rozdzillł V) w służb:e i poza służbą, podlega 
pozasądową odpowiedzialnością karną lub cywilną 
iakże odpowiedzialności porządkowej lub dyscypli-
mtrnej. . 

Do odpowiedzialności tej winien być pociągnię
ty nauczyciel, który . w wykaiie kwalifikacyjnym 
otrzymał ocenę niezadowalającą (art. 20). 

Art. 75. Minister wyda osobne rozporządze ... 
nie; normujące odpowredzialJiość dyscyplinarną nau
czycieli tymczasowych. 

Art. 76. Przeciw nauczycielowi, będącemu 
członkiem ciała ustawodawczego, nie wolno pod
czas trwania mandatu bez zgody tegoż ciała wdra
zać postępowania porządkowego lub dyscyplinarne
go, ani wdrożonego dalej prowadzić. 

Art. 77. Jeżeli wina nauczyciela ma znamio .. 
na czynu karygodnego, zagrożonego ustawami kar .. 
nemi, władza ' lub komisja dyscyplinarna czyni do..; 
niesienie karne. Jeżeli doniesienie karne czyni wła
dza przełożona, zawiadomi o tern równocześnie wh
'ściwą komisję dyscyplinarną, a jeżeli doniesienie kar
ne czyni komisja dyscyplinarna, zawiadomi o tem 
włEldzę przełożoną nauczyciela. 

Aż , do . prawomocnego zakończenia postępowa,:" 
nia karno-sądowego , postępowanie dyscyplinarne 
może być 'zawieszone. ' . 

Art. 78. Sądy karne zawiadamiają o wdrożeniu 
postępowania karnego przeciw nauczycielowi wła
dzę służbową · obwinionego, która zawiadamia o tem 
komisję dyscyplinarną. Po prawomocnem ukończeniu 
postępowania karnego sąd karny przesyła odpis wy
roku władzy służbowej obwinionego, która przesyła: 
.ten odpis właściwej komisji dyscyplinarnej. 

Art. 79. Nauczyciel, skazany prawoinocnym 
wyrokiem sądu karnego, podlega wydaleniu ze służ
hy bez postępowania dyscyplinarnego, jeżeli wyrok! 
pozbawia go zdolności do piastowania urzędu p\14i 
blicznego. ' 

Ań. 80. Za występki służbowe ponosi nau..: 
ezyciel odpowiedzialność dyscyplinarną, zaś za Wy..: 
kkroczenia sł~bp~~ _~J~~pp~iedzi~ln~~ę:.-_ p'~!!ą4, 
. ow~-' , 

Występkiem służbowym jest takie naruszenie 
obowiązków służbowych, które powoduje obrazę in. 
teresu publicznego, lub naraża dobro publiczne na 
szkodę. 

Wykroczeniein służbowem jest , każde narusze
nie obowiązku służbowego, nie posiadające wyżej 
podanych znamion występku służbowego. 

Zbieg kilku wykroczeń służbowych lub ich po
wtarzanie się, jak również wykroczenie wśród oko
liczności, szczególnie obciążających, uważa się za 
występek służbowy. 

Do postępowania porządkowego i dyscyplinarne .. 
go nie należy rozstrzyganie o pretensjach cywilnych. 

Odpowiedzialność porządkowa za przekroczenia 
służbowe ulega przedawnieniu po trzech latach. 
W innych wypadkach stosować należy odnośne prze
pisy kode~su karnego. 

Kary. 

Art. 81. Karą porządkową jest upomnienie. Ka. 
ry tej nie wpisui,e się do wykazu stanu służby. 
. Przed udzieleniem upomnienia należy dać nau .. 
czycielowi możność usprawiedliwienia się na piśmie. 

Upomnienia udziela na piśmie z podaniem 
motywów bezpośrednia władza służbowa lub prze
łożona władza wyższa, o ile sprawa nie zostałaprze. 
kazana komisji dyscyplinarnej; upomnienie może być 
również udzielone i przez komisję dyscyplinarną. 

Przeciwko upomnieniu, udzielonemu przez ko
misję dyscyplinarną lub przez Ministra, niema od. 
wołania; przeciwko upomnieniu, udzielonemu przez 
inne władze szkolne, nauczyciel może wnieść w cią
gu 14 dni odwołanie do władzy bezpośrednio wyż
szej. 

Art. 82. Karami dyscyplinarnemi są: 

1) nagana; 

2) potrącenie jednorazowe, nie , przekraczające 
20 % miesięcznego uposażenia; 

3) potrącenie części uposażenia na określony 
przeciąg czasu, nie więcej wszakże niż 20 % mie
sięcznie; 

4) nagana z pozbawieniem prawa awansu i wy ... 
bieralności na czas od jednego roku do dwóch; 

5) przeniesienie za zwrotem kosztów przesied
lenia na inne miejsce służbowe, wyznaczone przez 
Ministra lub władze, którym to pr'awo zostanie prze .. . 
kazane: 

a) w obrębie okręgu szkolnego; 
h) poza obręb okręgu szkolnego; 

6) przeniesienie bez zwrotu kosztów przesiedle
nia na inne miejsce służbowe, wyznaczone przez Mi
nistra lub władze, . którym to prawo zostanie' przeka .. 
zane: 

a) w obrębie okręgu szkolnego; . 
b) poza obręb okręgu szkolnego; 

7) odlicze~ie lat służby od roku do trzech; 

8) przeniesienie z pozbawieniem urzędu dyr eli
'~~':' ltlb kierownika p.rzy równoczesnem powierze..: 
niu obowiązków nauczyciela (w ściślejszem znacze"" 

" Ili»l_~j!2.-~1 9~~~?:p»ePl p'rzez Ministra lub :wła"", 
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dze, którym to prawo zostanie przez' Ministra prze
kazanej 

9} zwolnienie ze służby państwowej z zachowa~ 
niem praw do uposażenia emerytalnego w stosunktl 
do lat rzeczywiście wysłużonych, lub do odprawy; 

10) wydalenie z państwowej służby nauczyciel
skiej; 

11) wydalenie z zawodu nauczycielskiego z po-' 
zbawieniem prawa zajmowania jakiegokolwiek sta
nowiska w szkolnictwie państwowem, publicznem . 
lub prywatnem. 

Kary, wymienione w punktach 5, 6, 7 i 8, pocią
gają za sobą na przeciąg lat dwóch utratę prawa 
miLnowania na wyźsze stanowisko oraz prawa wy
boru i wybieralności do wszystkich władz i ciał, 
tworzonych lub zasilanych drogą wybor1:l z pośród 
nauczycielstwa w zakresie administracji szkolnej. 

Gdy nauczyciel , który popełnił wykroczenie, 
podlegające ukaraniu w drodze dyscyplinarnej z ustę
pów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszego artykułu, zasłu- . 
guje na szczególne względy wobec okoliczności i po
budek czynu, oraz wobec swej poprzedniej nieskazi
telnej pracy zawodowej, komisja dyscyplinarna mo
te, orzekając winę oskarźonego, kary nie wymie
rzać. 

Gdyby jednak w przeciągu lat trzech od daty 
zapadnięcia orzeczenia nauczyciel został uznany 
w drodze dyscyplinarnej winnym nowego uchybienia, 
ulega karze o stopień wyższej od wymierzonej za po
wtórne uchybienie. 

Art. 83. Kary dyscyplinarne na nauczycieli sta
łych może nakładać jedynie komisja dyscyplinarna 
w drodze orzeczenia, wydanego na podstawie wyni
ku postępowania dyscyplinarnego, przeprowadzone
go zgodnie z niniejszą ustawą. 

Przy wymierzaniu kar dyscyplinarnych, wymie
nionych wart. 82, należy w każdym poszczególnym 
wypadku mieć na względzie doniosłość występku 
słuźbowego i powstałych z tego powodu szkód, sto
pień winy, jako też dotychczasowe zachowanie się 
nauczyciela. 

Kary dyscyplinarne wpisuje się do wykazu stanu 
służby. . 

Orzeczenia dyscyplinarnef.!o nie można znieść, 
ani zmienić zarządzeniem administracyjnem. 

Po wydaniu przez komisję dyscyplinarną orze
czenia, uwalniającego od kary, władze szkolne nie 
mogą udzielać nauczycielom kary porządkowej 
upomnienia za uchybienia, które zostały stwierdzo
ne w czasie rozprawy dyscyplinarnej, lub za inne 
uchybienia, dokonane i znane władzom przed roz
prawą· 

Art. 84. Wydalenie z państwowej służby nau-
. czycielskiej lub z zawodu nauczycielskiego (art. 82 
p. 10 i 11) pociąga za sobą utratę wszystkich praw, 
związanych z piastowaniem stanowislra, a również 
prawa do emerytury. 

Art. 85. Członkom · rodziny wydalonego należy 
w razie okoliczilości,zasługujllcych na uwzględnie
nie, przyztiać w orzeczeniu dyscyplinarne m odpo
wiedni stały zasiłek na utrzymanie; który jednak nie 

może przewyższać normalnego ich zaopatrzenia 
wdowie PO lub sierocego. 

Zasiłek taki przyznać można albo już z chwilą 
wstrzymania wypłaty uposażenia nauczyciela wyda
lonego, albo od chwili jego śmierci. 

Do zasiłku powyższego mają zastosowanie po
stanowienia ustawy emerytalnej o zawieszeniu lub 
utracie prawa do zaopatrzenia wdowiego i sierocego. 

Komisie dyscyplinarne. 

Art. 86. Komisje dyscyplinarne są następujące: 
1) okręgowe komisje dyscyplinarne dla nauczy

cieli, rozstrzygające w I instancji sprawy nauczycieli 
szkół, podległych bezpośrednio inspektorowi szkolne
mu i kuratorowi okręgu szkolnego; 

2) ministerjalna komisja dyscyplinarna dla nau
czycieli, rozstrzygająca w II i ostatecznej instancji 
sprawy nauczycieli szkół, podległych bezpośrednio 
inspektorowi szkolnemu i kuratorowi, oraz w I in
stancji ~prawy nauczycieli szkół, podległych bezpo
średnio Ministrowi j 

3) Najwyższa Komisja Dyscyplinarna dla nau- ' 
czycieli, rozstrzygająca w II i ostatecznej instancji 
sprawy nauczycieli szkół, podległych bezpośrednio 
Ministrowi. 

Art. 87. Okręgowe komisje dyscyplinarne dla 
nauczycieli składają się z 36 członków; z tej liczby: 

1) 10 członków powołuje rada szkolna okręgowa 
z pośr6d osób, nie będących nauczycielami, a mie
szkających w miejscu urzędowania komisji dyscypli
narnej; 

2) 24 członków mianuje Minister Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego na wniosek kurato_ . 
ra z pośród stałych nauczycieli szkół, istniejących' 
na obszarze okręgu szkolnego, a mianowicie: 

a) 8 z pośród nauczycieli szkół, podległych bez .. 
pośrednio inspektorom szkolnym; 

b) 8 z pośród nauczycieli szkół średnich ogóloo .. 
kształcących; 

c) 4 z pośród nauczycieli seminarjów nauczy_ 
cielskich, seminarjów wychowawczyń dla ochron, in_ 
stytutów nauczycielskich, wyższych kursów nauczy
cielskich, szkół ·speclalnych i preparand; 

d) 4 z pośród . natlczycieli szkół zawodowyell 
i seminarjów dla kszhłCenia natlczycieH szkół zawo
dowych; 

3) 2 sędziów państwowych, jako członków, i 2, 
jako zastępców, deleguje prezes właściwego si\du 
apelacyjnego. 

. Art. 88. Ministerjalna komisja dyscypl~narna 
dla nauczycieli szkół; podległych Ministrowi Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, składa się z 24 
osób; z tej liczby: . 

1) 8 członków mianuje Minister Wyznali Reli4! 
gijnych i Oświecenia Publicznego z pośród osób, nie 
będących nauczycielami; 

. 2) 12 członków z pośród nauczycieli stałych mia~ 
nuje Minister · Wyznań Religijnych i Oświecenia. Pu
blicznego, a mianowicie: 

a) 4 członków z pośród pa:~czycieli s.zkół.śl"ed~ 
nich ogólnokształc,\cychj . ' . 'v ... · ;. .,. . . .. , ' . . . . . • 



N~ 92. Dziennik Ustaw. PO'Z. 530. 1021 

CzłO'nkowie komisyj dyscyplinarnych, pełniący 
swe obO'wiązki poza miejscem stałego zamieszkania, 
O'trzymują diety i zwrO't kostów podróży, przyczern, 
o ile są nauczycielami w szkołach państwowych lub 
publicznych - według stawek, odpowiadających ich 
stanowisku nauczycielskiemu, o ile zaś nimi nie są -
według sławek, przysługujących urzędnikom pań" 
stwowym VI i V stopnia służbowego stosownie do 
tego; czy są członkami okręgO'wej, czy ministerjal
nej, względnie Najwyższej Komisji Dyscyplinarnej. 

Art. 94. Komisje dyscyplinarne ' obradują w kom
pletach, złożO'nych z przewodniczącego lub jego za; .. 
stępcy i czterech członków, powołanych dla każde' 
sprawy przez przewodniczącegO'. 

Przewodniczącym kO'misji dyscyplinarnej jest sę
dzia państwowy, delegowany przez odpO'wiedniego 
prezesa. sądu na człO'nka komisji dyscyplinarnej, za" 
stępcą przewodniczącegO' jesŁ sędzia państwowy, de
legowany na zastępcę członka komisji dyscyplinar .. 
nej. W komplecie obradującym oprócz przewodni .. 
czącego zasiadają: 

dwóch członków, nie będących nauczycielami. 
i 2 nauczycieli. Jeżeli obwiniony jest nauczycielem 
szkoły, pO'dległej Ministrowi Wyznań Religijnych 
i .oświecenia Publicznego, jeden z człO'nków co naj .. 
mniej powinien być nauczycielem szkoły, wchodzącej 
w myśl punktu 2-gO' artykułu 87 do tej samej grupy; 
szkół, co szkoła, w której uczy O'bwiniony nauczy-
ciel. ' 

Jeżeli do O'dpowiedzialności dyscyplinarnej , jest 
pociągnięty, duchowny nauczyciel religji, a w skład 
właściwej komisji dysGyplinarąej nie wchodzi du
chowny tegoż wyznania, Minister, względnie kurator 
okręgu szkolnego, powoła specjalnie dla tego wypad. 
ku duchownego tego wyznania, jako jednego z człon
ków kO'mpletu O'cekającego. 

Art. 95. Wyp~sażenie komisyj dyscyplinarnych 
'W potrzeby rzeczowe i załatwianie czynności kance .. , 
laryjnych należy do odpowiednich władz szkolnyctl. 

Władze te również wyznaczą protokólantów do, 
rO'zpraw dyscyplinarnych z pośród podległych im 
urzędników. 

Rzecznik dyscyplinarny. 

Art. 96. W celu strzeżenia ,dobra służby, naru .. 
szonego przez u'chybienie obO'wiązkom służbowym, 
władza, przy której istnieje kO'misja, wyznacza. 
z grona podległych sobie urzędników rzecznika dy .. 
scyplinarnego z odpO'wiednią ilością zastępców. ' 

Obowiązkiem rzecznika dyscyplinarnego jest . 
przy przeprowadzeniu , postępowania dyscyplinarne- ' 
go stać na straży godności i powagi stanowiska .urzęd~ 
niczego, oraz ścisłego wykonywania obowiązków: 
służl:: )wych. Komisja dyscyplinarna przedsiębierz~ 
każdą uchwałę nie inaczej, jak po wysłuchaniu zda", 
nia rzecznika dyscyplinarnego. 

Obrona. 

Art. 97. Obwiniony ma prawo powO'łać obrO'ńct 
w osobie nauczyciela, lub adwokata. " 

Na prośbę obwinionego wyznacza , obrO'ńc'l 
z urzędu z pośród nauc'zycieli kurator okręgu szkol~l 

, Jl,ego, gdy sprawę ma rózpatrywać okręgDwa komisj:t; 
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dyscyplinarna, a Min1ster, gdy sprawa podlega ko
misji ministerjalnej lub Najwyższej. Nauczycielowi 
czynnemu, o ile tego zachodzi potrzeba, należy udzie
lić urlopu dla czynności, połączonych z obroną. 

Nauczycielowi obrońcy nie wolno przyjmować 
wynagrodzenia za prowadzenie obrony. Koszty, po
niesione istotnie w interesie obrony, zwraca mu 
Skarb Państwa. . 

Jeżeli obwiniony wybierze sobie na obrońcę 
nauczydela, zamieszkałego poza obszarem danego 
okręgu szkolnego, to Skarb Państwa nie zwraca ko
sztów przejazdu. 

Nauczyciel obrońca obowiązany jest zachować 
w tajemnicy wszystkie poufne informacje, udzielo
ne mu jako obrońcy. 

Art. 98. Członkowie komisyj odwoławczych nie 
mogą być obrońcami, inni członkowie nie mogą być 
obrońcami przed komisją, której są członkami. 

Delegacja. 

Art. 99. Jeżeli komisja dyscyplinarna okręgo-
. wa, do której sprawędyscyolinarną skie~owano, uzna 
się czy to z własnej inicjatywy, czy tona wniosek 
obwinionepo lub rzecznika dyscyplinarnego niekom
petentną do przeprowadzenia danej sprawy, wów
czas rozstrzyga co do jej kompetencji lub niekompe
tencji właściwa komisja odwoławcza, przekazując 
ewentualnie sprawę innej komisji dyscyplinarnej. 

{ " 

Wyłączenie. 

Art. 100. Członków komisji dyscyplinarnej 
ł rzecznika dyscyplinarnego można wyłączyć od 
udziału w sprawie w wypadkach i na zasadach, prze
widzianych w ustawie postępowania karnegn przy 
'wYłączaniu sędziów i prokuratorów. ' 

Ponadto obwinionynąllczyciel ma prawo w cią
gu dni 8 . PQ ' .. otrzymanitl: :za'\Viadómienia . ołerminie 
rozprawy z listy ćzłnnków kolilpleit{ dyscyPlłnarne~ 
go wyłączyć dwóch członków (z wY1ątkiem sędziego 
państwowego), nie podając motywów wy~ączenia. 

Rzecznikowi dyscyplinarne.mu przysługuje pra
wo wyłączenia członkakOlnisji dyscyplinarnej. w ta4 

kich samych granicach, : w .·· jakichi'odnośha; ustawa 
'karna daje prokuratorowi prawo wyłączenia .czlOon
ka sądu. 

_" Taje,mnica postępowania dyscyplinarnego. 

" Art. 101. Całe postępowanie dyscyplinarne p(}4 
. .winno być otoczone jaknajściślejszą tajemnicą. 

" Uchwały i orzeczenia komisyj dyscyplinarnych 
tnogą być ogłaszane przez władze przełożone jedynie 
za zezwoleniem Ministra. 

Dochodzenie dyscyplinarne. 

Art. 102. Władza służbowa lub przełożona 
władza wyższa w razie dostrzeżenia lub otrzymania 
w1adooności o naruszeniu obowiązków służbowych 
przez nauczyciela, względnie na prośbę nauczyciela. 
przeprowadza dochodzenie wstępne. 

" . O il~ dochodzenie wstępne nie zakończy się 
um~rzem.em sprawy lupnałożenieril przez władzę 
kary porządkowej upomnienia. właściwa" władza 

szkolna, nie mzsza jednak niż II instancji, wdraża 
dochodzenie dyscyplinarne, powierzając jego prowa
dzenie jednemu z podległych sobie urzędników, oraz 
zawiadamia interesowanego nauczyciela o wdroże4 

niu dochodzenia dyscyplinarnego. Prowadzący do .. 
chodzen;e dyscyplinarne nie może być powołany do 
innej czynności w postępowaniu dyscyplinarnem. 

Prowadzący dochodzenie dyscyplinarne przesłu .. 
chuje świadków, a w razie potrzeby i znawców, nie 
odb:erając od nich przysięgi, oraz bada wszystkie 
do wyjaśnienia sprawy potrzebne okoliczności i środ. 
ki dowodowe. Jeżeli zacho:łzi potrzeba przesłucha ... 
nia poszczególnych świadków lub znawców pod 
przysięgą, prowadzący dochodzenie dyscyplinarne 
może zwrócić się do właściwego sądu pierwszej in ... 
stancji o przesłuchanie tych osób pod przysięgą. Do 
przesłuchania i wynagrodzenia świadków i znawców, 
o ile przesłuchują ich sądy, należy stosować analo. 
gicznie przepisy ustawowe o postępowaniu karnenl 
z tą różnicą, iż koszty zalicza się nie na 'rachunek 
zarządu wym:aru sprawiedliwości, lecz na rachunek 
właściwego ministerstwa. . 

Prowadzący dochodzenie dyscyplinarne Jlloże 
zażądać współdziałania władz administracyjnych i or .. 
ganów policyjnych, w szczególności wtedy, gdy, 
świadkowie lub znawcy mieszkają poza obrębem pOool 
wiatu, w którym przebywa prowadzący dochodzenie: 
dyscyplinarne, a nie czynią zadość jego wezwaniom, 
lub bez ustawowego powodu uchylają się od zeznań .. 
Władze administracyjne i organa pOlicyjne stosuj~ 
przytem obowiązujące w postępowaniu administraot 
cyjnem przepisy o wzywaniu i przesłuchiwaniu stron .. 

. Art. 103. Prowadzący dochodzenie dyscyplinaro! 
ne winien dać nauczycielowi tak w ciągu dochodze .. 
nia, jak i po jego zakończeniu, sposobność do ustne .. 
go protokółowanego lub pisemnego oświadczenia się: 
co do wszystkich zarzutów, jak również co do wyni .. 
lt-u dochodzenia. NatOmi.ast na przejrzenie aktów doo! 
chodzenia może zezw,Otić nauczycielowi tylko o tyle; 
o ile uzna to za nie$zkodliwe dla celów dochodzenia~ 

Odmowa lub fizyczna niemożność udzhtłu z~ 
strony nauczyciela nie wstrzymuje dochodzenia. " 

Przekazanie dÓ~zPraWY •. ' · ' 

Art. 104. Po ukończeniu czynności przez prOo! 
wadzącego dochodzenie dyscyplinarne rzecznik dyo! 
scyplinarny przygotowuje wnioski (akt oskarżenia)'. ' 
które władza wraz z aktami sprawy przesyła do ko"; 
misji dyscyplinarnej na ręce przewodniczącego. ! 

Pr~ewodnicząc~ komisji dyscyplinarnej wydaje : 
wszelkIe zarządzema celem przygotowania ustneJ 
rozprawy tak obliczonej, by obwiniony mógł skorzy:" I 
stać z przysługującego mu prawa wyłączenia w myśl 
art. 100. . 

Czynności przygotowawcze do rozprawy (pOWOOJi 
ływanie świadków i znawców, uznanie stawienni"" 
ctwa obwinionego za obowiązkowe i t. p.) załatwia; 
przewodniczący komisji dyscyplinarnej. 

Do rozprawy wzywa się obwinionego, doręcza; 
się mu równocześnie akt oskarżenia i udziela listY.! 
członków kompletu orzekającego. . ! 

" Komisja dyscyplinar,na może zarządzić, by o~ 
winiony stawił się na rozprawę osobiście z zastrze~ 
że niem, że W, J'a~ę ".~eusprawied1iwioneg<) nie,sta.-t 
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wiennictwa obrońca może nie być dopuszczony do 
udziału w sprawie, a rozprawa ustna będzie przepro
wadzona i orzeczenie wydane zaoczn:e. 

Art. 105. Po otrzymaniu wezwania na rozpra
wę, obwiniony lub jego obrońca ma .prawo przeglą
dan:a aktów sprawy i czynienia z nich odpisów. 

Art. 106. Jeżeli przewodniczący komisji dyscy
plinarnej uzna potrzebę przeprowadzenia dochodze-

. nia dodatkoweg.o, wówczas przedstawi sprawę na 
posiedzeniu komisji bez udziału stron. Komisja dy
scyplinarna może zwrócić się do przełożonej władzy 
rzecznika o uzupełnienie dochodzenia bądź przez te
goż rzecznika, bądź przez inną osobę, delegowaną 
w charakterze komisarza śledczego. 

Komisarzowi śledczemu przysługują te upraw
nienia, które są przyznane rzecznikowi dyscyplinar
nemu w ustępach trzecim i czwartym art. 102. 

Po ukończeniu dodatkowego dochodzenia rzecz
nik dyscyplinarny, względnie komisarz śledczy, skła
da przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej proto
kół dokonanych czynności oraz ewentualnie doku
menty. 

Art. 111. Odstąpienie rzecznika dyscyplinarne
go od oskarżenia podczas rozprawy nie krępuje ko
misji dyscyplinarnej w dalszem rozpoznaniu sprawy 
i wydaniu orzeczenia. 

Art. 112. Komisja dyscyplinarna może przy 
rozstrzyganiu sprawy opierać się tylko na tych fak

. tac h i okolicznościach; które ujawniono na rozpra
wie dyscyplinarnej, i tylko na ich podstawie wydaje 
orzeczenia według swego przekonania . 

W orzeczeniu swem komisja dyscyplinarna albo 
uwalnia nauczyciela od zarzuconej mu winy; albo 
uznaje go winnym. W tym ostatnim wypadku komi
sja dyscyplinarna nakłada karę porządkową, albo 
dyscyplinarną. 

Orzeczenie. 

Art. 113. Narada i głosowanie kompletu orze- . 
kającego odbywa się bez udziału stron. 

Sentencja orzeczenia winna być podpisana przez 
przewodniczącego i przynajmniej połowę członków 
kompletu orzekającego. 

. Zaraz po naradz;e i głosowaniu kompletu orze
kającego przewodniczący komisji dyscyp!inarre; ogła-

Rozprawa. sza stronom (obwinionemu, względnie jego obroilcy, 
i rzecznikowi dyscyplinarnemu) orzeczenie i wyiaś

Art. 107. Rozprawa dyscyplinarna odbywa się nia tryb odwołania, określony w artykułach 117 i 118 
wyłączn'e przy udziale osób, niniejszą ustawą niniejszej ustawy. 
uprawnionych - do udziału w sprawie. 

Art • . 108. Rozprawę dyscyplinarną w miarę Art. 114. Orzeczenie ma zawierać: 
możności przeprowadza się w jednym ciągu z u:- 1) oznal~zenie komisji ,dyscypI:narnej; 
uwzględnieniem koniecznych 'przerw, można jednak 2) imiona i nazwiska członków kompletu orze-
uchwałą kompletu z ważnych powodów rozprawę kającego, protokólanta i rzecznika dyscyplinarnego; 
odroczyć: 3) dzień wydania orzeczenia; 

W razie odroczenia postępowanie dowodowe 4) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, tytuł 
przeprowadza się ponownie', o ile w składzie kom- i siedzibę urzędową obwinionego; 
pletn orzekającego zajdzie :tmiana. , 5) sentencję orzeczenia ze wskazaniem ustawy, 

Art. 109. Rozprawą kieruje przewodniczący_ na której pods.tawie~ostało wyfłane; ,w. j ; ,l '_<, 

który przestrzega porządku wyjaśnień, replik i uwą,$: " 61 ·urn,otywow~e~p;zst,r;lygrij~c,ia." , ., .:' '. 
usuwa i wywodów stron i zeznaIiswiadków i zna w- " Qr4ec-?;~ni~ : .pł.s.ęm,ne: -pądpislJJe, przewodruczący ' 
ców wszystko,' co nie mabezpośre.dniego związku ' kompletuor;zekającego i protokólant. . ' 
ze sprawą, r wogóle ,nadaJe sprawie bieg,najbard;ziej Odpis or;zec;zenia przesyła przew09p,iczącyko-, 
sprzyjający" rzeczowemu wykryciu prawdy. misji dyscyplinarnej z urzędu rzecznikowi dyscypli

narnemu iw,drodze służbowej obwinionemu nauczy-
Art. 110. Rozpr~:w:ęJ;q,zpQ.CzypapJ:ze:w_odniczą- cielowi' Iiie" późnieNdliż w :przeciągu dni 14 po ,1"oz-

.cy komisji dyscyplinarne} oa przedsławiEmia stanu strzygnięc.iuśprawyl -;",'·, '.-, ".;, ,i ,', \ 
rzeczy, a w szczególności odczytania akfuoskarże. 
nia, względnie orzeczenia komisji dyscyplinarnej I in,:, 
'~tancji i odwołania, przesłuchuje obwinionego, świa~
ków i znawców oraz w miarę potrzeby odczytuJe 
.protokóły dochodzeń wstępnych i śledztwa, jak rów
nież 'innych wa:żniejszych dla sprawy aktów i doku
mentów; 

Członkowie komisji dyscyplinarnej mają prawo 
U zezwoleniem przewodniczącego stawiać pytania 
obwinionemu, świadkom i znawcom. 

Obwinionemu, względnie jego obrońcy, oraz 
rzecznikowi dyscyplinarnemu służy prawo oświadcze
~asi~co do poszczególnyc~ ś.rodków ~o~~owych 

ł odwodowych . oraz s.tawlama :py. t:lD sWladkom 
znawcom za zezwolemem przewodmczącego. 

~ fa przeprowadzeniu postępowania dowodowego 
następują wywody i wnioski rzecznika dyscyplinarne· 
~o. co do natury, stopnia winy i kary, wreszcieobro-
1ia obwinionego i. jego obrońcy; po replikach obwi .. 
'bionemu przysługuje , głos ostatni."> ; , . ,', 

Protokół rozprawy. 

Art. 115. Z przeb:egu rozprawy dyscyplinar
nejsporządza się protokół, który ma zawierać datę, 
miejsce rozprawy, imiona i nazwiska cz~onków kom
pletu, protokólanta, stron i ich zastępców, streszczać 
przebieg rozprawy, zeznania i dowody stron i zazna
czyć, że tryb odwołania był wyjaśn:ony. 

Protokół podpisuje przewodn:czący kompletu 
orzekającego oraz protokólant. 

Przechowywanie aktów sprawy. 

, .' Art. 116~Akta spra~y przy orzeczeniach osta~ 
tecznych, lub w razie.umorzenia P?~!ępowania .dyscy-: 
plinarnego przewodmczący komlsJl dyscyplmarneJ 
prze~yła władzy służbowej obwinionego. '. 

, Na żądanie obwinionego władza wyda mu ?ry
ginały dokumentów i pism, złożonych przez mego 
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w czasie rozprawy; odpis protokółu rozprawy oraz 
inne dowody w oryginale lub odpisie, nie złożone 
przez obwinionego, nie mogą być mu wydane. 

W razie wydania dokumentów oryginalnych za
chowu;e się w aktach ich odpisy. 

Odwołanie. 

Art. 117. Przeciwko orzeczeniu komisji dyscy
plinarnej I instancji służy odwołanie do właściwe i ko
misji dyscyplinarnej II instancji, przyczem rzeczni_ 
kowi 'dyscyplinarnemu służy to prawo we wszyst
kich wypadkach, gdy orzeczenie nie jest zgodne z je
go wnioskami, odwołanie zaś ze strony obwinionego 
jest wykluczone, jeżeli komisja dyscyplinarna I in
stancji nałożyła karę porządkową. 

Odwo:anie ze strony obwinionego wnieś~ mogą: 
1) obwiniony lub za zgodą jego - obrońca; 
2) w razie śmierci obwinionego przed uprawo

II'.o::nieniem orzeczenia ustawowi spadkobiercy. 

Art. 118. Odwołan'e wnosi się na ręce prze
wodniczącego komisji dyscyplinarnej I instancji 
w przeciągu dni 14, licząc od 'dnia następnego po 
otrzyman:u odpisu orzeczenia. 

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie 
orzeczenia. 

Przewodniczący kom:sji dyscyplinarnej I in
stancji skierowuje odwołanie do władzy służbowej 
nauczyciela, która, dołączywszy do niego akta spra
wy obwinionego, najdale} w ciągu dni 14 po otrzy
man:u 'przesy~a je do władzy, przy której urzęduje 
właściwa komis;a dyscyplinarna odwoławcza. 

Ta ostatnia władza przesyła odwołanie wraz 
z aktami sprawy przewodn!czącemu komisii dyscy
plinarnej odwo~awćżej, podając jednocześnie imię, 
nazwisko i stanowisko służbowe rzecznika dyscypli
narnego. 

bdwołanie rzecznika dygcyplinarnego I instan
cji może być przez tę władzę zanulowane i jeżeli ze 
strony obwinionego niema skargi odwoławczej, spra
wa tra być uważana za skończoną, a akta jej zwró
cone władzy służbowej nauczyciela. 

Art. 119. Przewodniczący komisji odwoławczej 
odrzuca odwołanie, gdy odwołanie jest niedopu~zczaI
ne (art. 117), spóźnione lub wniesione przez osobę 
nieuprawnioną. 

W raz!e wątpliwości przewodniczący przedsta
wia sprawę odrzucenia odwołania komisji dyscypli
narnei, która na posiedzeniu bez udziału stron roz
strzyga ją ostatecznie. 

Art. 120. Jeżeli przewodniczący komisji odwo
ławczej uzna za potrzebne uzupełnić dochodzenia, 
przedstawia sprawę na posiedzeniu komisji odwo
ławczej bez udziału stron i w razie uzyskania jej zgo
dy zwraca sprawę władzy, przy której urzęduje ko
misja odwoławcza, celem przeprowadzenia uzupeł-
niającego dochodzenia. . 

We wszystkich innych . przypadkach komisja od .. 
woław,cza przeprowadza rozprawę dyscyplinar~ 
i wydaje orzeczenie, stosując. analogiczne posŁano
wienia o rozprawie dyscyplinarnej i Q or~elcani1.! 
w I instancji. '" - - . ~ ) 

Umorzenie. 

Art. 121. W razie śmierci obwinionego postę
powanie dyscyplinarne bez względu na stadjum. 
w któremsię znajduje, podlega umorzen:u, może 
być jednak przeprowadzone na żądanie ustawowych 
spadkobierców ·zmarłego. . 

Uprawomocnienie orzeczenia. 

Art. 122. Orzeczenia komisji dyscypEnarnej, 
wydane w pierwszej instancji, a n:e zaskarżone 
w terminie przepisanym, stają się prawomocne 
z dniem upływu tego terminu, orzeczenia zaś komisji 
dyscyplinarnej w drugiej instancji ~ niezwłocznie 
po ich ogłoszeniu. 

Wykonanie orzeczenia. 

Art. 123. Prawomocne orzeczenia dyscyplinar .. 
ne podlegaią wykonaniu przez właściwą władzę. 

W tym celu przewodniczący komisji dyscypli"" 
narnej przesyła tej władzy odpis orzeczenia dyscy .. 
plinarnego, stwierdzając prawomocność orzeczenia. 

Wznowienie. 

Art •. 124. Na żądanie nauczyciela, skazanego 
prawomocnie na karę dyscyplinarną, lub na żądanie 
jego ustawowych spadkobierców można wznowić po"" 
stępowanie nawet po wykonaniu kary, jeżelizosta .. 
ną przedstawione takie nowe fakty lub środki dow~ 
dowe, nieznane w poprzedniem postępowaniu, które: 
same przez się lub w związku z faktami, poprzednio 
ustalonemi, albo z dowodami, poprzednio zebranemi. 
mogą spowodować uwolnienie lub też łagodniejszy 
wymiar kary. . 

.Art. 125. Żądanie wznowienia postępowania 
wnosi się do komisji dyscyplinarnej, która wydaje 
orze.czenie ostateczne. Komisja ta rozstrzyga bez 
udziału stron o dopuszczalności wznowienia. 

Przeciw rozstrzy~nięciu komisii 'dyscyplinarneJ 
pierwsżej instancji służy prawo wniesienia zażalenia: 
do instancji odwoławczej w ciągu dni 14 od dnia na ... 
stępnego po doręczeniu uchwałykomisjt. 

Art. 126. W przypadkach dopuszczenia wzno-. 
wienia postępowania komisja dyscyplinarna pierw .. 
szej instancji zarządza w razie potrzeby uzupełnieni~ 
lub przeprowadzenie nowego dochodzenia, poczell( 
przekazuje sprawę do rozprawy dyscyplinarnej. 

Art. 127. Jeżeli nauczyciela, na którego ko .. 
rzyść dozwolono wznowienie postępowania dyscy .. 
plinarnego, uznano ponownie winnym, nie możnai 
orzec kary surowszej od nałożonej w poprzedniem;. 
postępowaniu. Przy wykonywaniu orzeczenia kar .. 
nego należy uwzględniać karę już poniesioną. 

. Art. 128.0 ile. po wznowieniu postępowani. 
dyscyplinarnego uwolniono nauczyciela, pierwotnie! 
skazanego na karę dyscyplinarną, albo nałożono naj 
nieJlo łagodniejszą karę dyscyplinarną, lub karę po-! 
rządkową, Skarb Państwa obowiązany jest zwróci4 
mu lub w razie jego śmierci członkom. je~o rodzinY4I' 
uprawnionym do zaopaŁrżenia wdowiego lub 8ier~ 
cego, Ło, co nauczyciel lubwymienieniczłonk.owu. 
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rodzfny wskutek poprzedniego skazania stracili z po
borów służbowych lub zaopatrzenia. 

Zawieszenie w pełnieniu służby. 

Art. 129. Komisja dyscyplinarna może kaid ej 
chwili zawiesić nauczyciela w pełnieniu służby, je
żeli wdrożono przeciw niemu postępowanie sądowo
karne lub dyscyplinarne, o ile jest to wskazane ze 
względu na rodzaj i doniosłość podniesionych zarzu
tóv . 

, Art. 130. Jeieli co do nauczyciela zarządzono 
areszt sądowo-śledczy (prewencyjny), jest obowiąz. 
kiem władzy służbowej zarządzić natychmiast tym
czasowe zawieszenie w służbie aresztowanego. ' 

Każdy przełoiony, powołany do wykonywania 
bezpośrednio lub . pośrednio nadzoru służbowego, ma 
prawo zawiesić tymczasowo nauczyciela w pełnie
niu służby, gdy nauczyciel odmówił jawnie posłuszeń
stwa służbowego wśród szczególnie ważnych oko
liczności, albo gdy ze względu na jakość zarzucone- ' 
go mu uchybienia obowiązkom służbowym lub god
ności stanu nauczycielskiego dalsze pozostawienie 
go w służbie naraziłoby powagę szkoły lub groziło 
dobru służby. 

Art. 131. O każde m tymczasowem zawieszeniu 
nauczyciela w pełnieniu służby należy do dni sied
miu zawiadomić w drodze służbowej właściwą ko
misję dyscyplinarną, która bezzwłocznie, a najdalej 
w ciągu dalszych dni trzydziestu poweźmie uchwałę, 
zatwierdzającą lub uchylającą zawieszenie. Uchwałę 
taką należy natychmiast zakomunikować właściwej 
władzy celem wykonania. 

Art. 132. Komisja dyscyplinarna, zarządzając 
lub zatwierdzając zawieszen\e, może ograniczyć na 
czas jego trwania uposażenie nauczyciela najwyżej 
'do połowy. " 

Art. 133. Zawieszenie nauczyciela w służbIe 
kOńczy się najpóźniej z chwilą prawomocnego ukoń
czenia postępowania dyscyplinarnego. 

Jeżeli, jednak przyczyny, które spowodowały 
zawieszenie, odpadną wcześniej, komisja dyscypli
narna uchyli bezzwłocznie zawieszenie. 

\ 

Art. 134. Komisja dyscyplinarna rozstrzyg~ 
ostatecznie bez udziału stron o zarządzeniu, zatwier .. 
'd%eniu lub uchyleniu zawieszenia. 

Art. 135. Gdy nauczyciela skazano na karę dy .. 
scyplinarną, czasu zawieszenia w służbie nie zalicza 
się do czasu służby czynnej. 

W tych wypadkach oraz wówczas, gdy nauczy
ciela wydalono w drodze administracyjnej wskutek 
zasądzenia go wyrokiem sądu karnego (art. 79), nie 
służy mu prawo otrzymania części uposażenia, kt6-
rej wypłatę wst~zymano na czas zawieszenia go 
w pełnieniu służby. 

O ile natomiast postępowanie dyscyplinarne 
Un1otzono, obwinionego nauczyciela' uwolniono od 

, odpowiedzialności lub nałożono na niego jedynie ka .. 
'tę porządkową, czas zawieszenia liczy się do czasu 
słtdby c!yńnej, a oprócz tego należy wypłacić mu 

, :c~ęś~ ' UP',QS!*!.ąi~ł ,k!6!e:ws~1:zy~~o na Cz~ zą.Wie-
8Z~nt~. ' , 

Rehabilitacja. 

Art. 136. Jeżeli wciągu dwóch lat po nałoże
niu kary dyscyplinarnej, przewidzianej w punktach 
1, 2, 3, .4, 5, 6, 7 i 8 art. 82, nauczyciel zachowywał 
się pod każdym względem poprawnie, Minister może 
zarządzić wykreślenie kary z nauczycielskiego wy
kazu służbowego. Następstwem rehabilitacji jest 
umorzenie skutków kary, przewidzianych artykułem 
82 i ustępem trzecim art. 92. 

Doręczenie. 

, Art. 137. Wsz~lkie doręczenia, które mają na
stąpić według postanowień ustawy mnreJszej, są 
ważne i powodują bieg terminów, jeżeli uskutecznio
no je bezpośrednio lub listem poleconym do rąk ob
winionego lub jego obrońcy, tudzież rzecznika dy- ' 
scyplinarnego lub jego .zastępcy. -

Jeżeli miejsce pobytu obwinionego nie jest zna
ne, a nie ustanowił on obrońcy, komisja dyscyplinar
na ustali trzymiesięczny termin rozprawy i ogłosi go 
drogą publikacji w Monitorze Polskim z zaznacze
niem, iż, o ile obwiniony nie stawi się na rozprawę ' 
w oznaczonym terminie, będzie wydany wyrok za
oczny. 

Zażalenie. 

Art. 138. O ile ustawa niniejsza inaczej nie sta
nowi, zażalenie przeciwko zarządzeniom i uchwałom 
komisji dyscyplinarnej I instancji lub jej przewodni
czącego można wnosić tylko łącznie z zażaleniem, 
podawanem na ostateczne zarządzenie lub uchwałę, 
albo z odwołaniem od orzeczenia komisji dyscypli
narne;' 

Zażalenie należy wnosić na ręce przewodniczą
cego komisji dyscyplinarnej I instancji, który, o ile 
ustawa niniejsza inaczej nie stanowi, przesyła je 
wraz z aktami sprawy do instancji odwoławczej 
w drodze, przepisanej artykułem' 118. Instancja od
woławcza rozstrzyga zażalenie bez udziału stron. 

Bieg terminów i przywrócenie terminu. 

Arf. 139. Bieg terminów rozpoczyna się z dniem, 
następującym po doręczeniu. 

Niedziele i dni świąteczne nie wstrzymują ani 
rozpoczęcia, ani biegu terminów, o ile koniec tenni
nu , przypada na niedzielę lub dzień świąteczny -
kończy się termin następnego dnia powszedniego. 

Przepisy, obowiązujące sądy, postanawiają, któ
re dni uważać należy za świąteczne. 

Dzień nadania zażalenia lub odwołania na pocz
tę uważa się za dzień ich wniesienia. 

Art. 140. W razie spóźnienia terminu do wnie
sienia zażalenia lub odwołania instancja odwoław
cza może na prośbę obwin'onego zezwolić na przy
wrócenie , terminu, o ile obwiniony wykaże, że nie
zależnie od~ego woli i winy okoliczności niepozwo-
liIy dotrzymać mu terminu. ' 

Prośbę o przywrócenie terminu z równoczesnem 
.złożeniem zażalenia lub odwołania wnosić należy do 
właściwej komisji dyscyplinarnej I instancji, która 
W drodze przepisanej z wnioskiem rzecznika dyscy
plinarnego przesyła ją do iilstancji odwoławczej. 
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Instancja odwoławcza, zezwoliwszy na przywró
cenie terminu, może zaraz wydać orzeczenie mery
toryczne. 

Stosunek do postępowania sądowo-karnego. 

Arf. 141. O ile ustawa niniejsza nie stanowi ina
czej, należy w postępowaniu dyscyplinarnem stoso
wać analogicznie przepisy ustawy postępowania kar
nego. 

Opłaty skarbowe. 

Art. 146. Nauc.zyciele, którzy w chwili wejścia 
w zycie niniejszej ustawy posiadają pełne przepisane 
dla ustalenia w zawodzie kwalifikacje naukowe i za
wodowe, ukończyli trzyletni ·okres czasu, przepisany 
w punkcie 1) art. 8, odpowiadają innym przepsom 
niniejszej ustawy i otrzymali zadowalającą ocenę pra
cy (art. 24), stają się z dniem wejścia w życie niniej
szej ustawy stałymi w rozumieniu art. 8. 

Nauczyciele zaś, którzy o:::eny pracy nie posia
dają, winni być w cią~u sześciu miesięcy od chwili 
wejścia w życie niniejszej ustawy zwizytowani i, o ile 
otrzymają ocenę pracy zadowalającą; zaliczeni do 
D'łuczycieli stałych. 

Art. 142. Pisma, dotyczące postępowania dy- Dekret ustalenia (art. 8) otrzymują najdalej do 
scyplinarnego, wolne są od wszelkich opłat skar- trzech miesięcy od chwili wydania orzeczenia, za-
bowych. wierające~o zadowalającą ocenę pracy. 

Odpowiedzialność nauczycieli w stanie nieczynnym, Art. 147. Nauczyciele, objęci art. 150, którzy 
zostali przejęci prze~ władze polskie od władz oku-

pozasłużbowym i w stanie spoczynku. pacyjilych i pracują w zawodzie nauczycielskim co 
Art. 143. Nauczyciele w stanie nieczynnym i pó- najmniej lat 12, licząc wstecz od daty wejścia w ży

zasłużbowym podlegają odpowiedzialności dyscypli- cie niniejszej ustawy, mogą zostać kierownikami 
narnej z powodu: . szkół (att. 12) z chwilą, gdy złożą przepisane egzami-

1) naruszenia obowiązków służbowych, którego ny uzupełniające lub zostaną 0:1 nich . zwolnieni. 
dopuścili się jeszcze w czasie służby czynnej; Art. 148. Nauczyciel stały, czynny w chwili 

. 2) rażącego naruszenia obowiązków, ciążących vrejścia w życie niniejszej ustawy (art. 149) otrzymuol 
na nich w myśl ustawy niniejszej. je dekret ustalenia (art. 8). 

Nauczyciele; przeniesierii w stan spoczynku, Art. 149. Jeżeli nauczyciel stały (art. 145 i 146) 
podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej z powo- zaJ'muje w chwili weJ'ścia w życie u~tawy posadę, 
du naruszenia obow;ązków służbowych, które~o do- uzyskaną dro~ą konkursu, lub też zajmuje ją nie prze-
puścili się w czasie służby czynnej. d l rwanie nie mniej niż wa . ata, zostaje uznany za 

Art. 144. Odnośnie do nauczycieli, będących mianowanego na stałe na posadzie (art. 11), o ile ta 
w stanie nie czynnym, pozasłużbowym lub spoczynku, posada zostanie uznana za stałą. 
mają analogiczrie zastosowanie postanowienia, doty- Art. 150. Nauczyciele tymczasowi, którzy w chwi
czące dochodzenia i postępowania dyscyplinarnego li wejścia w życie niniejszej ustawy korzystali z praw, 
wzgledem nauczycieli czynnych. . . przyznanych im postanowieniami § 7 artykułu 22 

Na nauczycieli tych nakłada się następujące kary (dawniej 23) ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o ustala-
Jyscyplinarne: niu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół 

1) naganę; .. . powszechnych (Dz. P. P. P. Nr. 44 poz. 311), zmienio..: 
2) stałe lub czasowe zm.niejs?enie uposatenia ' ; nej ustawą z dnia 18 gntdnia 1919 r. (Dz. U. R. P. 

najwyżej 025 %; . z roku 1920 Nr. 2, poz. 6) i ustawą z dnia 1"5 stycznia 
3j w razie okoliczności, szczególnie obciążają- 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 88) zachowują; 

cych, utratę wszelkich praw, wypływających z ich te prawa nadal aż do dnia 31 sierpnia 1927 r. 
stosunku do Państwa, w tej liczbie uposażenia i za
opatrzenia dla członków rodziny z możnością zasto
sowania analogicznego postanowienia artykułu 85 ni
niejszej ustawy. 

Właściwą do . przeprowadzenia postępowania 
dyscyplinarnego przeciwko nauczycielowi w stanie 
pozasłużbowym lub spoczynku jest komisja dyscypli
narna, która była właściwą w chwili przeiścia nau
czyciela w stan pozasłużbowy lub stan spoczynku. 

ROZDZIAŁ X. 

Postanowienia przejśCiowe. 

Art. 145. Nauczycieli, którzy w chwili wejścia 
w żyd e nin:ejszej ustawy na podstawie dotychczas 
o1:owiązujących przepisów posiadają charakter nau
czvcieli stałych, · uważa się za stałych w rozumieniu 
art. 8 n~nieiszej ustawy, o ile posiadają obowiązujące 
w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy kwalifika
cje naukowe i zawodowe. 

Art. 151~ Nauczycielowiczynnem.u w chwili 
wejścia w życie tej ustawy, który bezpośrednio 'po 
służbie wojskowej objął stanowisko w szkolnictwie, 
Minister może zaliczyć do wymiaru uposażenia i wy ... 
sługi emerytalnej cały czas służby wojskowej, z wy..: 
jątUem czasu pełnienia obowiązkowej służby woj .. 
skowej w szeregach. - . 

Art. 152. Nauczyciel tymczasowy, . czynnYi 
w chwili wejścia w życie ustawy niniejszej, który nie. 
posiada przepisanych dla danej kategorji szkół kwa<4 
lifikacyj zawodowych, uzyskuje wszelkie prawa z U<4 
stawy emerytalnej narówni z nauczycielem stałym;, 
jeżeli władza nie rozwiąże z nim stosunku służbowe<4 
go przed upływem czasu, w którym. funkcjonarju'32! 
państwowy, mianowany na stałe, nabywa prawo dl;) 
emerytury. 

Art. 153. Na czas trudnOści mieszkaniowyclI 
przepisy art. 33 należy stośować priy .uwzględnianiu 
miejsco'!Ylch ~!:..Z:»l\k~JPię_s.z~!!ljo~Sb. ~_ ~.s.ąbi8~J:cli nauczycle a. . . . ~~, .. _ .. . ~ 
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Art. 154. Na czas przejściowy aż do odwołania 
prze~ ~inistra zawiesza się moc obowiązującą posta~ 
nOWlema art. 54, które będzie wykonywane w grani
cach faktycznej możliwości. 

Art: 1~5. ~złonków komisji kwalifikacyjnej dh 
nauczycleh szkol powszechnych rart. 22) wybiera ku
r..;..~ :: r okręgu szk?lnego z pośród kandydatów, wybra .. 
nYL? przez powIatowe konferencje stałych nauczy
CIelI sz~ół, podległych bezpośrednio inspektorowi 
szkolnemu. ' . . ' 

' - '': < ; 

Att •. 156. Tam, gd~ierada szkolna okręgowa nic 
zost~ł~ Jeszc~~.z9rga~lzowan.a,~złoIlków okręgowej 
komIsJI . dyscypTmar,neJ, . wymtentonych . w punkcie 1 
~rt., 8y, p.owołttj~ ' .Minister Wyznań Religijnych 
1 ~swlecema Pubhcznego z pośród 8 osób, ' przedsta~ 
,WlOnych przez kuratora właściwego okręgu szkol
nego, 

, Art. 157. Sprawy dyscyplinarne, przed wej
ściem w życie niniejszej ustawy przekazane do roz
prawy w I lub II instancji w istniejących na mocy do
,ty~hczasowych prz:pi~ów. organach dla spraw dyscy
,plmarnych nauczycIelt, wmny być do trzech miesięcy 
od chwili wejścia w życie niniejszej ushwy doprowa
'dzone w zakresie działania tych organów do końca 
na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. 

, W razie nie doprowadzenia tych spraw do końca 
W terminie, wyżej wskazanym, lub w razie, gdy wy
'dane orzeczenie (względnie wyrok) nie jest ostatecz
ne, postępowanie dyscyplinarne winno być przeka
%ane zorganizowanym na zasadzie przepisów ustawy 
niniejszej komisjom dyscyplinarnym i pr7.ez nie przy 
%astosowaniu przepisów proceduralnych ustawy ni
niejszej w dalszym ciągu prowadzone. 

Art. 158. We wszelkich innych, poza wskaza
nemi w ustępie pierwszym artykułu 157, przypadkach, 
,wszczęte przed wejściem w życie ustawy n' niejsze; 
iS~rawy dyscyplinarne po dniu wejścia jej w życie 
~:nny być prowadzone przy zastosowaniu jej prze:
plSÓW. 

Art. 159. Od orzeczeń dyscyplinarnych, wyda-' 
.nych w I instancji w odniesieniu do nauczycieli na 
,podstawie pruskiej ustawy dyscyplinarnej z dnia 21 
;lipca 1852 r. w przedmiocie wykroczeń służbowych 
urzędników niesędziowskich (Zbiór Praw pruskich 
'str. 465), zmienionej rozporządzeniem Komisariatu 
Naczelnego Rady Ludowej w Poznaniu z dnia 19 mar
ca 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Nr. 4), o ile orzecze
nia te zapadły w okresie ostatnich dwóch lat, licząc 
;wstecz od dnia wejścia w życie ustawy niniejszej, 
'służy skazanym prawo wn;esienia odwołania do wła
'ściwych odwoławczych komisyj dyscyplinarnych, 
utworzonych na mocy postanowień tej ustawy w ter
tninie czterech tygodni od dnia wejścia jej w życie. 

, Art. 160. O ile w usta wie niniejszej poWołano 
~ę na postanowienia ustaw karnych (postępowania 
karnego), należy do czasu wprowadzenia jednolitych 
:!przepisów na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej 
jlW każdej z byłych dzielnic stosować przepisy usta w . 
',karnych (po~tępQwania karnego), dotychczas w tej 
'łzielnicyobowi~zuiących .. 

ROZDZIAŁ XI. 

Postanowienia końcowe. 

Art. 161. W wypadkach, gdy w przepisach ni", 
niejszej ustawy użyto wyrazu: ".Minister" bez bliższe
go określenia, należy rozumieć: .Minister Wyznań Re
li&ijny~h i Oświec.eni,a Publicznego, gdy zaś odpo
~ledm: post,,;nowleme ma zastosowanie do nauczy
CIela (h) pubhcznych ludowych szkół rolniczych, na
leży rozumieć: .Minister Rolnictwa i Dóbr Państwo
wych. 

Art. 162. Wykon~~ie ustawy Diniejszej powie
rza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego i .Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwo- , 
wych oraz Ministrom: Sprawiedliwości i Skarbu we '" 
właściwym każdemu z riich zakresie działania. 

Art. 163. Ustawa ni:niejsza wchodzi w życie rią; 
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z pierw
~Z;":n dnie~ czwartego miesiąca, następującego po 
Jej ogłoszemu. 

Z chwilą wejścia w życie ustawy niniejszej tra q 
moc obowiązującą wszelkie przepisy, wydane 
w przedmiotach, unormowanych tą ustawą. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

. Prezes Rady Ministrów: K. Bar/el 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego: A. Sujkowski 

.Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
Dr. A. Raczyński 

Minister Sprawiedliwosci: W. Makowski 

Minister Skarbu: C. Klarner 


