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USTAWA 
; 

z dnia 27 kwietnia 1956 r. 

o prawach i obowiązkach nauczycieli. 

I. Postanowienia wstępne. 

rł. 1. l. Ustawie niniejszej podlegają następujący pca
cown cy pedagogi czni państwowych szkół, zakładów i placó
wek ychowa,wczych i szkoleniowych, zakładów leczniczych 

iczo-\vychowawczych i poprawczych, schronisk dla nie
letni h, przedszkoli, internatów i burs, świetlic szkolnych i 
międ yszkolnych, bibliotek szkolnych i pedagogicznych ornz 
ośro ków doskona)enia kadr: 

nauczyciele , nauczyciele zawodu i wychowawcy, 

dyrektorzy , zaslępcy dyrektorów, kierownicy i zastęp
cy kie rowników, 
kierownicy wydziałów i działó'w , sekcji, warsztatów, 
pracowni i zajęć praktycznych , 

. ) bibliotekarze, 

) instruktorzy, 
J przewodnicy drużyn harcerskich, 

Ustawie niniejszej nie podlegają pracowni,cy studiów 
szkół wyższych, instytutów i placówek 

Ft. 2. L Ilekroć w ustawie mówi się o nauczycielu, do
to wszystkich pracowników wymienionych wart 1 

. Ilekroć w. ustawie mówi się o szkole, dotyczy to 
stkich zakładów i placówek wymienionych wart. 1 ust. 1. 

( 

. Ilekroć w ustawie mówi się o władzy szkolnej, należy 
prze to ro:z;l1luieć prezydia rad narodowych w stosunku do 
nau zycieli szkół podporządkowanych tym prezydiom, a w sto
sun u do nauczycieli szkół nie podporządkowanych prezy
dio rad narodowych - właściwego ministra lub kierownika 
urz~u centralnego. 

II. jego zadania oraz sposób zawiązywania 

stosunku pracy. ' 

Art. 3. 1. Zadaniem nauczyciela jest wychowywać dzieci 
, I ' m odzież na ideowych, wykształconych i kulturalnych oby

wat Ii, patriotów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej , odda
nye sprawie budownictwa socjalizmu i pokoju . Aby wyko
nać to zadanie, nauczyciel obowiązany jest: 

reali zować ' programy nałl czania i wychowania, stale 
dąż yć: , do os i ągania jak najl epszych wyników w prdcy, 
udoskonalać metody nauczania i wychowania, 
trośzczy ć się o zdrowie i bezpieczellstwo młodzieży po
wit!fzonej jego opiece, 
dbać o godność: i przykładną pos tawę moralną wycho
wawcy młodego pokolen ia, 

systematycznie podnosić swój poziom ideologiczny, 
naukowy i zawodowy, 

współpracować z rodzicaJUi uc.zniów i ś r odowiskiem 

społecznym. 

2. Nauczyciel sprawujący kiero\,lUiczą funkcję obowiąza

ny jest dbać o dobrą organizację pracy w powierzonej mu 
6zk le i udzielać w.spółpracownikom, w szczególności nauczy-

cleJom początkuj ącym, pomocy 'VI wypełnianiu Ich obowiąz
ków, 

'Art. 4.. 1. Na'uczycielem luoże być osoba posiadająca 
przepisane kwalifikacje. 

2. K walifikacje do nauczania i wychowywania określone 
są odrębnymi przepisami, 

3. Właściw y minister lub Prezes Centralnegó 'Urzędu 

Szkolenia Zawodow ego w stos un ku do szkolnictwa podległe
go okreś lą w drodze zarządz enia, w jak'ich przypadkach, i do 

.jakiego terminu dopuszczalne b ędz i e zatrudniani e w charak
terze nauczyci eli osób nie posiadających- przepisanych kW_tli- ' 
fikac}i. Zarządzenia yv tych sprawach w stosunku doszkolnic
twa przez śiebie . nadzorowanego wyda Minister Oświaly 
i Prezes Centralnego Urżędu Szkolenia Zawodowego w porozu
mieniu z zainteresovranymi ministrami i kierownikami urzę

dów centralnych. 

Art. 5. Właściwy minister lub Prezes Centralnego Urzp.du 
Szkolenia Zawodowego w stosunku ·do szkolnictwa popległe 

go określą warunki wymagane przy mianowaniu na stanowi
ska kierownicze w szkole. Zarząd zenia w tych sprawach w 
stosunku do szkolnictwa przez siebie nadzorowanego wyda 
Minister Oświaty lub Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia 
Zawodowego w porozumieniu z zainteresovv.anymi minist[ami 
i kierownikami urzędów centralnych. 

Art. 6. L Stosunek służbowy z ·nauczycielem posiadają
cym przepisane kwalifikacje, który 11la być zatrudnióny w peł
,nym wymiarze zajęć, zawiązuje s ię przez mianowanie z chwi
lą doręczenia pisma ,nominacyjnego. 

2, Z nauczycielem, o którym mowa w ust. l, może być za, 
warta umowa o pracę w następujących przypadkach: 

a) na prośbę nauczyciela, 

b) gdy chodzi o zastępstwo nieobecnego nauczyciela, 

c) gdy czas trwan,ia zatrudnienia przewidzianego dla da
nego nauczyciela jest ściśle określony i wynika z or
ganizacji nauczania lub z rodzaju 7iajęć, do wykof.1ywa
nia których nauczyciel został p,owołany, 

d) gdy praca w szkole jest jego zajęciem dodatkowym. 

3. Stosunek 5iłużbowy z nauczycielem nie posiadającym 
przepisanych kwalifi,kacji zawiązuje się przez zawarcie umo
wy o pracę . 

4. Stosunek służbowy z nauczycielem, który ma być za
trudniony w niepełnym wymiarze godzin, zawiązuje się przez 
zawarcie umowy o pracę. 

5. Przepisy niniejszej u"stawy z wyjątkiem postanowień 
art. 23 i 24 stoslJje Się do nauczycieli za trudnionych na podsta
wie umowy o pracę przy uwzględnieniu postanowień ust. 6, 
z tym że do nauczyc ieli zatrudnionych w· wymiarze mniejszym 
niż 50"/0 obowiązkowego wymiaru godzin nie stosuje s i ę po
nadto postanowieó art. 16, 17, 21, 22, 25-28 i 29 ustawy, 

6. W zakresie zawierania, zmian, rozwiązywania umów 
o pracę oraz w zakresie odpowiedzialności Shlżbowej nauczy
cieli zatrudnionych na podstawie umowy stosuje się prz~~pi
sy o umowie o pra cę pracowników , umysłowych, oz tym że: 

a) 'umowy zawarte na czas niepkreślony mogą być roz
wiązane przez władze szkolne tylko z końcem roku 
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szkolnego z zachowaniem 3-miesięcznego terminu ri
powiedzenia, chyba że rozwiązanie stosunku służbowe
go następuje z winy nauczyciela lub z przyczyn uza
sadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypo

wiedzenia, 
b) w przypadku rozwiązania umowY' przez ~auczyciel!l 

mają zastosowanie postanowienia art. 40. , 

Ali. 1. 1. N.auczycieli mianuje lub zawiera z nimi um?
wę o pracę władza szkolna sprawując.a bezpoś,redni nadzc:)f 
nad szkołą, 'w której nauczyciel ma byc zatrudmony. . 

2. Wlaściw'y minister lub kierownik urzędu centralnego 
1'1 porozumieniu z Zarżądem Głównym Zwią~ku Zav:odowego 
Nauczycielstw,a Polskiego określi przypadki, w ktorych za
wieranie umów z naucżycielami może być zlecone ' dyrekto
rom (kierownikom) szkół, oraz ustali szkoły i stanowiska, któ
rych obsadzenie wymaga jeg_o zgody. 

, Art. 8. W razie ,niezgłoszenia się nauczyciela do służby 
w terminie oznaczonym w nominacji lub umowie i nieugpra
wiedliwienia przez niego w ciągu 15 dni po tYlD: ten~in~~ zw~o~' 
ki w ob4ę:ciu służby , nominacj-a lub umowa, tra,Cl waznosc, o Ile 
szczególne przepisy nie stanowią inaczej: , ' 

lU. Wymiar godzin pracy, uposażenie 1 ~aopalizenie 
emerytalne. 

Art. 9. Wymiar godzin nauczania or az innych obowiąz
kowych zajęć nauczycieli określi Rada Ministrów. 

Art. tO. 1. W przypadkach koniecznych nauczydei może 
byc zobowiązany do o,dpłatnej p racy w szkole w godzinach 
nadliczbowych. , 

2. Nauczycielki w okresie od czwartego miesiąca ciąży 
lub mającej na utrzymaniu dzieck0 do 18 miesięcy nie wolno 
zatrudnić w godzinach nadliczbowych bez jej zgody. ' 

Art. 11. Właściwy' mini~ter łub kierownik centralnego 
urzędu ,albo upoważniona przez nich wła~za szkolna może ob
niżyć 'zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin nauczycielo
wi wymiar zajęć obowiązkowych na czas określony lub do 
odwołania ze względu na stan zdrowia, kształcenie się" wy
konywanie prac z1econych prz.ez władze sZKolne lub szczegól
ne warunki pracy. Obniżenie wymiaru zajęć nie może spo
wooowat zmnieJszenia uposażenia " ani ograniczenia innych 
praw nauczyciela. 

Art. 12.. L Nauczyciel otTzymuje uposażenie, którego 
'wysokość z.aleina · jest od wykształcenia, ilości lat pracy pe
dagogicznej, typu szk.oły oraz zajmowanego w niej stanowi
sk.a. 

2. Wysokość uposaż.enia i zasady jego przyznawania 
ustala Rada Ministrów w drod.Ze rozporządzenia. 

3. Za spełn'ianie czynnoscl dodatkowych nauczyciel 
otrzymuje dodatkowe wynag.rodzenie. 

4. Wykaz czynności 9-odatkowych, za które przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie, oraz zasady przyznawania i ' wy
sokość wYllagrodzenia ustala Rada Ministrów. 

Art. 13. 1. Przy ustalaniu ,wysługi lat do wymiaru upo
sażenia zalicza się okresy pmcy ped'agogicznej w instytutach 
naukowych, szkołach, zakładach i placówkach szkoleniowych 
i wychowawczych, przedszkolach, kursach, internatach i· bur
sach, ośrodkach doskonalenia kadr, o~resy urlopu p}atnego, 
czas pracy w organach administracji szkolnej, w Związku Za
wodowym Natlczycielstwa Polskiego i w ZMP, czas pracy 
pedagogicznej w szkołach ' za granicą, czas pracy zawodowej 
rriepedagogicznej dającej doświadczenie przydatne w pracy 
nauczycielskiej lub wychowawczej, okres tajnego nauczania i 
przymusowej ,oez.cz)'nności w czasie okupacji, czas ' służby 

wojskowej, okres pobytu w obozach jenieckich, okres pobytu 
w więzieniach i obozach odosobnienia za działalność rewolu
cyjną, o.kres pobytu w więzieniach, w obozach koncentracyj
nych i w obozach pracy przymusowej w czasie od dnia 1 wrze- " 
śnia 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r., jeżeli umieszcz·enie w wili
zieniu lub obozie nastąpiło na skuteJ<. represji okupanta. 

2. Minister Oświaty i Prezes Centralnego Urzędu Szkole- . 
nia Zawodowego w poroz\J,mieniu z zainteresowanymi mini
strami i prezesami urzędów centralny.oh ustalą warunki zali
cżalności do wymiaru uposażenia okresów, o których mowa 
w ust. l, oraz określą, w jakich przypadkach urlop bezpłatny 
podle.ga zaliczeniu do wymiaru uposażenia. 

Art. 14. Nauczycielowi i jego rodzinie przysługuje prawo 
do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach określonych w obo
wiązujących przepisach dla pracowników Zaliczqllych do I ka
tegorii zatrudnienia. ' . 

IV. Urlopy. 

Art. 15. 1. Ferie szkolne są okresem urlop u wypoczyn
kowego dla nauczyciela. 

2. Nauczyciel może być zobowiązany prz'ez przełożonego, 

w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, do wy
konywania w czasie ferii szkolnych następujących czynno~ci 
w szkole, w której pracuje: 

- zas tępstwa kier ownika lub dyrektora szkoły, 

---' egzaminy, I ,,-

- prace związane z zakończeniem rbku szkolll€go oraz 
p rzygotowaniem nowego roku szkolnego. 

Wymienione czynności nie mogą z·ająć nauczycielowi 
więcej niż 15 dni. 

3, Kierownikowi fdyrektoTowi) szkoły przysługuje prawo 
do' co najmniej 30-dniowego nieprzerwanego urlopu wypoczyn
kowego w okresie ferii, letnich. Kierownik (dyrek1or) szkoły, 
który nie mógł z ważny~h przyczyn służbowych stwierdzonych 
przez władzę szk.olną wykorzystać .lldopu wypoczynkowego w 
us:talonym wyżej wymiarze w okresie ferii letnich, ma 'PIa"WO 
do tego urlopu lub do n.i:e wykorzystanej jego częśc,i w cz:asie 
zajęć szkoInych. 

4. NauczY9iel zatrudniony w placówce, w której zajęcia 

trwają nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy, otrzymuj e 
urlop wypoczynkowy w wymiarze 30 dni w czasie ustalonym 
w planie urlopów. 

5. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach przysposobie
nia zawodowego, w zakładach opiekuńczo i leczniczo-wycłlO
wawczych ora:. w przedszk olach przysługuje prawo do urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze 6 tygodni w czasie ustalonym 
w planie urlopów, 

6. Właściwy minister lub kierownik urzędu centra,lnego 
może w porozumieniu z Centralną Radą · Związków , Zawodo~ 

wych, ze względu pa charakter i warunki pracy. przyznać 
prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym 
w poprzednim ustępie równiei nauczycielom zatrudniofl.ym W 

innych szkołach lub placówkach oświatowo-wychowawczych, 

w których zaj ęcia trwają nieprzerwanie przez Ciily rok kalen
darzowy. 

Art. 16. Władza szkolna udziela nauczycielowi płatnego 
. urlopu dla poratowania zdrowia na okres nie przekraczający 

1 roku, o ile organ społecznej służby zdrowia stwierdzi, że stan 
zdrowia nauczyciela wymaga powstrzymania się od pracy ce
lem prz,eprowadzenia z.aleconego leczenia. Tryb i sposób po
stępowania organów społecznej służby zdrowia określi Mini .. 
ster Zdrowia~ 

= 
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.' 
t. 17. 1. Władza s~kolna nie może rozwiązać z na

QCzyc elem stosunku służbowego z ~ow0du feg~ niezd91nośd 
do> pr.cy spowodowaneji chorobą, ,o, l.le okres,. tej ~horoby n~e 
przek acta 1 roku Lub o ile kOIllis']a !ekarska me orzekme 
wcześ' iej. trwałej niezdolności n'auczyciela do pracy nauczy
cielsk ej . W przypadku stwierdzenia przez komisję lekarską 
popra .,y stanu zdrowia nauczyciela i moiliwości jego powro~ 
tu do racy w zawodzie nauczycielskim okres spowodowane) 

ą ni~obecności nauczyciela w służbie moż~ być prze
y ponad 1 rok, nie dłużej jednak ,ni:l do dwoch lat. 

2, Przy obliczaniu rocznego lub dluższego okresu sp owo
dowa ej "'chorobą nieobecnoś'Ci naticzyciela w ' służbie liczy s~ę 
jako , rzerwy w chorobie tylko te okresy pracy w szkole, kto

\ re w oszą przynajmniej 1 miesiąc; w innych przypadkach 
poszc ególne okresy choroby liczą się razem. 

1 A t. 18. 1. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub 
bezpł tny dla dalszego ksztaJcenia si ę" dla celów naukowych, 
oświa owych i artystyq;nych. 

2. Właściwy minister lub Prezes Centralnego Urzędu 
Szk61 nia Zawodowego w stosunku do podlegIego szkolnictwa 
okreś VI drodze zarzą<!zenia warunki uzasadniające udziela
nie u lopu płatnego lub bezpłatnego oraz władzę uprawnioną 
do ud ielania tych urlopów. Zarządzenia w tych sprawach w 
stosu ku do szkolnictwa przez siebie nadzorowanego wyda Mi
n ister Oświaty lub Prezes Centralnego Uqędu Szkolenia Za
wodo ego VI pórozumieniu z zainteresowanymi ministrami i 
kiero rnikami urzędów centralnych. 

A t. 19. Nauczyciel zachowuje prawo do uposażenia za 
czas sprawiedliwionej nieobecnośc i w służbie . 

A . 20 1. Nauczvcielka w sŁanie ciąży otrzymuJe urlop 
, macie zyński zgodnie ~ przepisami o ochronie pracy młodo

ciany h i kobiet. 

'iffi~ycielka w okresie urlopu macierzyńskiego otrzy
muje ełne ostatnio pobierane uposażenie i zachowuj e' wszy

, stkie nne uprawnienia służbowe . 

3. W przypadku gdy czas pracy nauczycielki karmiącej 
dzietl o' wynosi ponad 4 godziny ciągJej pracy dziennie; pL'zy
słuQl!lj jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wli
€zane do czasu pracy. 

v. Inne uprawnienia. 

A t. 21. Dzieciom nauczycieli przyzna je się przy równych 
z inn mi dziećmi wamnkach prawo pierwszeństwa w korzy
staniu z internatów, burs i domów akademickich oraz prawo 
pier w zeństwa w przyjmowaniu do szkół przy równych wyni
ką.ch gzaminów. 

\ 

A t. 22. Nauczyciele zatrudnieni po raz pierwszy bezpo-
średni po studiach otrzymują jednorazowy zasiłek na za go
spoda owanie się w wysokości dwumiesięcznego należnego im 
uposa enia. Zasiłek ten podlega z'NTot9wi, jeżeli nauczyciel 
dooro oInie wystąpi ze służby nauczycteiskiej pr zed upływem 
trzech lat pracy. W uzasadnionych przypadkach władza szkol
na m . e zwolnić tego nauczyciela od obowiązku zwrotu za
siłku. 

1. Władze szkolne obowiązane są zapewlllc na
uczyci lowi pracę nauczycielską w miejscu stałego zamieszka

o współmałżonka. 

2. Nauczycielowi, który wniósł podanie o przeniesienie 
do mi jscowości będącej miejscem stałego zamieszkania jego 
współ ałżonka, służy prawo przejścia na własną prośli>ę w 
stan p zasłużbowy, jeżeli jego prośba o przeniesienie nie :alO, 

że być uwzględniona z powodu niemożności z'atrudnienia go 
w służb ie nauczycielskiej w l(liejs cu stałego zamieszkan.ia jego 
współmałżonka. 

3. Nauczyciel w stanie pozasłużbowym powinien być/ po,. 

wołany do pracy, gdy w miejs,cu s,tałego zamieszkania współ
małżonka okaze ' się możność zatrudnienia w służbie nauczy
cielskiej lub gdy zgodzi się na pracę w innej miejscowości. 

Nieprzyjęcie pracy w miejscu stałeg,o zamieszkania współmał

żonka 'uważa się za dobrowolne wystąpienie ze ~ł1!lżby. 

4. Nauczyciel w stanie pozasłużbowym nie pobiera upo
sażenia, a czasu spędzonego w tym stanie nie wlicza się do 
wysługi lat. Nauczyciel ten nie korzysta również z uprawnień 

wynikaj ących z przepisów art. 2'5--29. 

5. O ile w ciągu 5 lat od chwili przejścia 'w stan poza
służbowy nauczyciel nie podjął ponownie pracy, stosunek 
służbowy powinien byc rozwiązany z ostatnim dniem tego mie
siąca, w którym koń czy się S-letni okres pozostawania VI sta
nie pozasłużbowym. W tym przypadku nauczycielowi przy
sługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego. ·uposażenia 

' za każdy pełny rok pracy nauczycielskiej poJicz.ałnej w myśl 

art. 13 i 51 , nie przekrac~ająta jednak 6-miesięcznego uposa
żenia . Podstawę wymiaru odprawy stanowi przeciętne pełne 
uposażenie miesięczne Z ostatnich 12 miesięcy slużby. 

Art. 24. Nauczycielka mająca na wychowaniu 1 lub wię

cej dzieci w wieku do lat 7 może przej ść na własną prośbę w 
stan pozasłużbowy na warunkach okreś1onych wart. 23 ust. 
4 i 5. 

Art. 25. 1. Nauczyciele zatrudnieni na terenie wszystkich 
wsi oraz na terenie osiedli i miast do 2.000 ,mieszkańców mają 
pra.wo do bezpłatnych mieszkał] w miejscu ,pracy. 

2. Nauczydelom pracującym na wsi prezydia gromadzkich 
rad narodowych zapewnią możno:§ć zakupu opału według norUl: 
ustalonych dla ludności miast oraz bezpłatną dostawę tego 

, opalu do mieszkań nauczycieli. 

3. Mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych 

przez szkołę mogą być zajmowane tylko przez pracowników· 
zatrudnionych w szkole. 

4. W przypadku braku mieszkań w budynkach szkolnych 
lub gromadzkich prezydia rad narodowych obowiązane są do 
bezpośredniego zawierania umów o najem mieszkań dla na
uczycieli z właścicielami mieszkań. 

Art. 26. 1. Nauczyciel zatrudniony na terenie gromady 
lub osiedla może otrzymać do użytkowania działkę gruntu. 

2. Prezydia rad narodowych przydzielą dodatkowo w 
miarę posiadanych'1l10illiwości potrzebny obszar gruntu, o ile 
przydzielone dotychczas grunty przyszkolne ' nie wystarczają 
na realizacj ę uprawnienia określonego w ust. 1. 

Art. 21. Prezydia rad narodowych obowiązane są dostar
czyć nauczy cielowi z'atmdnionemu na t~renie wsi', jak rów
nież zatrudnionemu na terenie osiedla lub miast liczących do, 
2.000 mieszkańców, bezpłatnych śwdków przewozowych do le
karza lub szpitala, gdy zachodzi koniec::zność udzielenia nau
czycielowi lub członkowi jego rodziny pom0cy lekarskiej poza 
miejscem, zamieszkania nauczyciela. Zaświadczenie, lekarskie 
stwierdzające konieczność korzystania z pomocy lekarskiejl po
za miejscem zamieszkania nauczyciela może być przedstawio
ne również po udzieleniu tej pomocy. 

Ari. 28. Niezależnie od przysługującego nauczycielowi 
i członkom jego rodziny prawa do korzystanill z opieki lekar
skiej i środków leczniczych na zasadach określonych VI prze
pisach o ubezpieczeniu społecznym władze szkolne przeznaczą 
corocznie w budżetach dodatk0we. środki finansowe na; pomoc 

./' 
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zd~~wotną _ dla nauczycieli pracujących w rniejsco""ościach od
dalonych lod zakładu opieki , zdrowotnej otwartej. 

Art. 29. NauczyCielowi w, służbie czynne j oraz nau czycie
lowi renciście i ich' współmałżonkom przysługuje praWO do ko
rzystania z 50% ulgi taryfowej przy przeji\ zda,ch kolejami. 

Art. 30. Nauczycielowi służy w :r:wią~ku z pełnien iem 
obowiązków służbowych prawo do ochrony przyznanej pra
cownikom pa;'lstwowym w przepisach karnych. 

Art. 31. ' l. W uznaniu roli nauczyciela w dziele socjd li
stycznego wychowania i nau czania ustanawia si ę: , 

a) tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej", 

b) "Medal Komisji Edukacji Narodowej" . 

2. Tytuł honorowy "Z?s!użon y NalIczyciel Polskiej Rze
czypos politej Ludovvej" nadawany będzie najbardzl e~ Zilsłuzo
nym nauczycielom za szczególn~e wybitne, O,Sią?U1~Cl~, W T dłu
goletniej p.racy zawodo:we].-v "Medal Kom IsJI Eduka.CJI ~a:o
dowe i " na.<:Jawany będzie osobom; zasmżonym dla oŚwIaty I wy-

, chow~nia , w szczególności za działalność w zakresie piśmili!n
nictwa, nauk pedagogicmych, pFogramów, podręczników i po
mocy naukovlych, 

3, Tylul honorowy "Zasłużbny Nau czydeJ Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej" nadaje Rada Państwa na wniosek ~ła
ściwego ministra lub kierownikd urzędu centralnego. "Medal 
Komisji Edukacji Narodowej" ~nadaje Minister Oświaty na 
wniosek właściwego ministra 11h kierownika urzędu central~ 
ne\lo. ' " 

, 4, Rada Państwa okr~śli s~czegóło~e zasady. nadawania 
tytułu honorowego ,.Zasłużony :ttl'a ~czyC1el Pols~leJ Rzecz~p~
spolitej Ludow ej", tryb przedst~wlallla wmoskow o nada~l~ 
'tytułu, wzór rysunkowy i wymiary odznaki tytułu oraz tryb Jej 
wręczania i sposób noszenia. Pr1zes Rady Ministrów, na wnio
sek Minis tra .Oś~iaty prze ~sta,iony.w porozumi~ni~1 z zain
teresowanymI mmistranll I klerownJkanll urzędow central
nycn, okre~li szczeg?,łowe, zasady nadawania ,,.Medalu Korni~<; ji 
EdukaCji NarodoweJ, wzor rysunkowy I wynualy medalu Old: 

tryb jego wręczania noszenia. 
I 

VI. Zmiany w stosunku- pracy. 

Art. 32. 1. Nauczyciel może być przeniesiony na własną 
prośb (:; do innej szkoły w tej samej lub innej miejscowości , na 
takie samo lub inne stanowisko w służbie nauczycielskiei. lub 
wychowawczej. 

2. Nauczyciel może być Jrzeniesiony z urzędu za jego 
zgodą do innej szkoły w tej sa~ej lub illllej miejscowości, na 
takie samo lub inrie stanowisko w służbi e nauczycielskiej lub
wychowawczej , 

3. Nauczyciel może być zE( względów organizacyjnych 
lub innych ważnych przyczyn przeniesiony z urzędu na takie 
samo lub inne stanowisko w służbie nauczycielskiej albo wy
chowawczej w tej samej miejscowości. 

4. Władza szkolna może przydzielić naućzyciela do pra
cy w innej szkole w tej samej mierscowośd , w .celu uzupełnie

nia p~zez nauczyciela obowiązuj[ącego wymiaru godzin, 

5. Nauczyciel może być 'Prz~niesiony ' do pracy w admini
stracji szkolnej tylko za jego zgr,dą , z zachowaniem upraw
nień wynikaj,ących z art.· 14, 21, [29 i 31. ,-

6, N~uczyciel może być przeniesiony na własną prośbę 

do pracy w innym resorcie jed~nie za zgodą dotychczasowej 
władzy służbowej, ' 

7. Decyzje 'o przeniesieniach powinny być doręczane 

przed dniem 1 czerwca.. Decyzje o przeniesieniach wydane na 

./ 
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pods tawie ust. 3 władza szkolna ob<7wiązapa jest doręczyć nd ' 
trzy miesiące przed terminem przeniesienia, Przeniesienia w ' 
ci ągu roku szkoJnego mogą być dokonywane jedynl~ y/ ·~cze-. 
gólnle uzasadnionych przypadkach. 

Art. 33. W przypadku przeniesienia nauczyciela przysłu
guje mu zwrot kosztów przeniesienia według zasad określo
nych dla pracowników państ.wowych , 

Arl. 34. Nauczyciela zmieniającego miejsce 'zamieszka
nia w związku z przeniesieniem z urzędu lub na własną proś
bę należy zwolnic od pełni enia obowiązków służbowych na 
odpowiedni okres czasu uwzględniając jego warunki osobiste, 
rodzinne. i warunki komunikacyjne. 

VII. Odpowiedzialność służbowa_ 

Art. 35. Za naruszenie obowiązków określonych VI 
art. 3 nauczyciel ponosi odpowiedzialność porządkową lub ' 
d YSfyplinarną. 

2. Karami porządkowymi są : ' 

1) upomnienie ustne, 

2) upomnienie na p iśmie. 

3. Karami dyscypUnarnyml są : 

l) nagana, 

2) nagana z potrąceniem CZęSCI uposażenia do wysokości 
l()l1!o 'uposażenia na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

3) nagana z pozbawien iem prawa zajmowania stanowiska 
kierowniczego w szkole na okres nie krótszy niż 2 lata, .. 

4) nagana z przenies ieniem do innej szkoły, 

. 5) zwolnienie z pracy. -~ 

ATt. 36. , 1, Kary porządkowe wymierza nauczycrelowl 
władza szkolna, Przed wymierzeniem upomnienia na piśmie 
należy dać nauczycielowi możność udzielenia wyjaśnień pisem
nych. Przeciwko upomnieniu nauczyciel może wnieść w Ciągu 
8 dni odwoiani e do władzy bezpośrednio wyższej. Kary dys
cyplinarne wymierzi1 komisja dyscyplinarna po przeprowa
dzeniu postqpowania dyscyplinarnego , 

2. Kary dyscyp linarne wymienione w art. 35 ust. 3 pkt l, 
2, 3 i 4 mogą ulec zatarciu , '~ , 

3. Szczegółowe przepisy dotyczące trybu postępowania 

dyscyplinarnego , war~'1ków zatarcia kar orat organizacji ko
misji dyscyplinarnych ustali W drodze rozporżądzeni a Rada 
Ministrów. 

Art. 37. 1, W · przypadku naruszenia obowiązku służbo

wego, które według oceny przełożonego lub władzy służbo"J,ej 
może spowodować wymierzenie kary sądowej lun kary dysey
pliriarnej przewidzianej wart. 35 ust. 3 pkt 3, 4 lub 5, nauczy~ 
ci~ l może być: zawieszony w służbie na okres nie dłuższy niż 
6 miesięcy z równoczesnym ograni.czeniem uposażenia najwy
żej do 50nlo, W razie aresztovrania nauczyciela należy zawie
sić go w służbie' i og raniczyć: jego uposażen ie służbowe do 
5!J'l/o , 

2. Zawieszenia nauczyciela w czynnościach shl:ibowych 
, dokonuje bezpośrednia władza szkolna . 

3 . . Jeżeli postępowanie dyscyplinatne lub karne zakończy 
się umorzeniem tego postępowania l ub uniewinnlenieul, nale
ży nauczycielowi zwrócić zatrzymane kwoty uposażenia, 

4, W przypadku wymierzenia ka'ry dy~cyplinarnej lu.b ~ą~ 
dowej czasu zawieszenia nauczyciela w służbie nie zalicza się 
do .wysługi lat dla wymiaru uposażenia. 
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VIII. Rozwiązanie stosunku służbowego. 

. et. 38. Rozwiązanie ~tQsunku służbowego , z nauczycie-
-; ". . . iI," - . (. • ~ .' ,) ... "' , 

lem st'ępuje: . .... . " 

1) P zez dobrowolne wystąpienie ze służby, 

i)' n skutek orzeczenia dyscyplinarnego skazującego na 
rę zwolnien ia z pracy, 

skutek prawomocnego wyroku sądowego skazującego 
n karę dodatkową utrat.y praw publicznych lub utratę 

p awa wykonywania zawodu, 

~) przypadku orzeczenia przez komisję lekarską do spraw 
i walidztwa trwałej niezdolności do służby nauczyciel
s jej, 

5) g y zajdą zmiany organizacyjne: powodujące całkowitą ' 
I b częściową likwidację szkoły , dzi ału, wydziału. specja l-" 
n ści IUQ przedmi otu , uniemożliwiające dalsze zatrud..'lie

'e nauczyciela w tej szkole, a nauczy<:iel odmówi zgody 
przeniesienie do szkoły w innej miejscowości albo nie 

oże być,? braku miejsca zatrudniony w innej szkole te
samego resortu; w tym przypadku nauczyciei może na 

łasną prośbę przejść w sta n pozasłużbowy na waHm
aCh art. 23 ust. 4 i 5, z tym że nauczyciel taki powinien 
ć powołany do pracy, gdy okaże się, że w miejscu sta-

l go zamieszkania is tnieje możność zatrudnienia go w 
s ttżbie nauczycielskie) lub gdy zgodzi sip, na p'rilcę w in,,

j miejscowości, 

y . nieobecność VI pracy z powodu choroby przekracza 
asokres ustalony.w ar t. 17. 

rt. 39. W całym okresie' ciąży, jak i w czasie ustawowej 
przer lIy w pracy po porodzie nie może być z nauc:zycielkąJoz
wiąz ny stosunek służbowy . Rozwiązanie stosunku służbowe-

. go .w wyżej wymienionycl1 okre~ach jest dopuszczalne tylko 
w pr :ypadkach przevłidzianych w. art. 23 ust. .5 i wart. 38 
p kt 1 ' 2 i 3 oraz wart. 44. Rozwiązanie jednak stosunku służ- ' 
bowe o z przyczyn wymienionych wart. 44 ust. 1 wymd!Ja 
zgod Żwiqiku Zawodowego Nauczycielstwa ,Polskiego i nie 
"może nastąpić w okresie '1' miesięcy przed porodem. 

rt. 40. l . Dobrowolne wystąpienie nau czyciela ze służ
winno być zgłoszone na piśmIe z zachowaniem 3-mie

sięcz ęgo terminu wypowiedzenia , nie 'póżnie j jednak niż na 
3 .mi 'iące przed zakol1czeniem zajęć w danym roku szkolnym. 
Wład a szkolna może zgodzić się na skrócenie terminu wypo
wied elli a'. 

2 Nauczyciel dobrowolnie występujący ze służby traci 
. p raw do uposażenia za okres fe rii letnich przypadających w 

/ 

d any l roku szkolnym. . 

Minister Oświaty i Prezes Centralnego Urzędu Szkole
nia Z wodowego w porozumieniu z właściwymi ministrami i 
ki ero -nikami urzędów centralnych określą przypadki, w któ
rych nauczycielowi dobrowolnie występującemu ze słul:by 

moi.n przyznać uposażenie za okres ferii letnich w całości lub 

Rozwiązanie stosunku służbowego na podstawie 
3 następuje ,2 dni em oznaczonym przez wład~ę 

1. Rozwiązani e stosunku slużbowego na pod~ ta .. 
wie rt. 38 pkt 5 nas tępuj e za uprzednim 3-miesięcznym wypo
wied eniem dokonan~ na piśmie . Władza szkolna . ob.:)w i ą

.zana jest podać nauczycielowi powody zwolnienia i wskazać 
tryb raz termin odwołania. Decyzję o zwolnieniu wydaje za 
zgod zarządu okręgu Związku Zawodowego Nauczycielstwil 
Póls 'ego prezydii.lm wojewódzkie j rady na rodowej, a w sto
sunk do nauczycieli szkół nie podporządkowanych prezy-

diOIT) rad narodowych - .kierownik właściwej władzy szkol
nej I instancji. 

2. W przypadku wniesienia przez nauczyci eli\ odwołan.ia 
w przepisanym terminie rozwiązani e stosunku sł użboweno 
nie może nastąpić przed- rozstrzygnięciem tego odwolania 
przez władzę naczelną. 

Art. 43. Nauczycielowi, Z którym rozwiązano stosunek z 
powodów podanych wart, 38 pkt 4 i 5, przysługuje odprawa 
w wysokości jednomiesięcznego wynagropzenia za każdy peł
ny rok pracy nauczycielskiej, zaliczalnej w mys i art. 13, nie 
przekraczająca jednak 6-miesięcznego uposażenia ustalonego 
według zasad określonych wart 23 ust. 5. 

Art. 44. l. Stosunek służbowy z nauczycielem, który Sd 

mowolnie uchyla się od pracy w ci ągu co najmniej 2 tyyodni, 
może być rozwiązany bez wypowiedzenia. 

2. Nauczyciel, który został mianowany na podstawie 
fałszywych lub nieważnych dokumentów, pbdlega wydaleniu 
ze służby nauczycielskiej ,bez postępowania dyscypliniunego. 

Art. 450. 1. Nauczyciel, który otrzymał dwukrotnie w od
stępie nie kJótszym niż jeden, anie dłuższym l'liż półtora ro
ku niedosta teczną ocenę pracy zawodowej, może być zwolnio
ny ze służby z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowie
dzenia. Odstęp czasu pomi ędzy ocenami liczy si ę od dn ia do
ręczenia p ierwszej oceny. 

\ 

2. \V!adza szkolna obowiązana jest zawiadomić nauczy
ciela o niedostatecznej ocenie jego pracy podaj ąc uzasadnie
nie'z jednoczesnym os trzeżeni em, że następna niedost'ateczna 
ocena może spowodować zwolnienie ze służby. 

3. Ocenę ' prący ustala władza szkolna sprawuj ąca bez
pośredni nadzór nad szkołą na pods tawie ~ opinii kierownika 
(dyrektora) szkoły . i swojego przedstawiciela . . 

4. O ile oceWd n ie została usta loną przez władzę naczel
ną, nauczyciel ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni od dlyia 
powiadomienia o niesłusznej jego zdaniem. oceny do władzy 
bezpośrednio wyższej od tE!j, która lIstallłaocenę. 

5. W przypadku wniesienia odwólania przez n a~czyciela 
od drugiej n iedostatecznej oceny zwolnienie ze służby nie mo
że nastąpić prz~d rozstrzygnięciem tego odwalania. 

Art. 46. Nauczycielowi zwolnionemu na podstawie ar t . . 15 
może być przyznana odprawa w wysokości i na zasadach 
określonych w art. 43. 

IX. Uprawnienia Związku Zawodowego Nauczycielstwa 
Polskiego. 

" Art. 47. 'We wszystk ich sprawach .dotyczących nauczy-
cieli właściwa władza szkolna obowiązana jest działać w po
rozumien iu ze Związk iem Zć'.wodowym Nauczyciels twa Pol
skiego. Dotyczy to w szczególnoŚci: 

a) doskonalenia pracy szkoły i nauczyciela, 

hl oceny pracy nauczyciela, 

c) nadawania wyróżnień, lylułów honorowych , odznaczeń 
i nagradzania nauczycieli, 

d) stałej poprawy warunków bytowych nauczycieli, 

e) zmian w st.osunku służbowym nauczycieli, 

f) rozwiązywania stosunku służbowego, 

g) wnioskowania w sp rawie obowiązkowego wymiaru go
dzin naucza nia i innych zajęć oraz zniiki godzin 
nauf:zania, 

h) oruanizacjj i składu komi sj i dyscyplinarnych oraz po-
stępowania dyscypiinarnego. . 

.' 
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X. Przepisy przejśćiowe i końcowe. I _ 

Art. 48. , Naucz yciele mianowani na podstawie dotychcza
sowych przepisów są nauczyciel~mi .mianowanymi w rozumie,-
niu niniejszej ustawy, I 

Art. 49. Sytuację prawną nauczycie li znajdujących się w 
slanie nieczynnym w . chw ili wejścia w życie n inie jszej usta
wy określa si ę według przepisó,' dotychczasowych, 

Art. 50. Urnowy o pracę zawarte z nauczyci-eiam i przed 
wej ściem w życie niniejszej ustawy ocenia się na podstawie 

" przepisów ninie jszej ustawy. 

Art. 51: WYSł ;lg.ę lat ~la "hmiaru 'uposażenia u~ tdla. się 
na podstawIe. przeplsow mmeJsz~J ustawy z ~achowantem ' Jed
nakże ważności wydanych dotycr czas decyzji w sprawie zali
czenia okresów, które na podstawie przepisów niniejszej usta
wy są niepolif zalne lub zali cza:lrie w niższym wymiarze . 

Art. 52. 'W sprawach dyscyplinarnych rozpoczęt ych, a 
nie zakończonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, 
stosuje się kary przewidziane niniejszą' ustawą . 

Art. 5~ Kwalifikowani nauczyciele , zatrudnieni w chwili 
wejścia w życie niniejszej ustawy w pełnym wymiarze zajęć 
na podstawie umowy, otrzym~jąnomin~Cję z ważnością od 
dnia wejścia w, życie ustawy, o ile nie zachodzą przypadki wy
mienione wart . 6 ust. 2. 

Art 54 . . 1. Postanowienia art. 14 ustawy odnoszą się 

r6wnie.ż do nauczycieli i członków ich rodzin pobierająqurch 
renty na podstawie dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o pov.;
szechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro
dzin. 

2. Stawki zaopatrzenia emerytalnego pobier.anego na pod
stawie przepisów, które obowiązywały przed dniem l lipca 
1954 L, podwyższa się : 

a) dla nauczycieli o 160 zł riesięcznie , 

b) dla rodzin pozostałych pm nauczycielach o 100 zł mie-
sięcznie . l 

. I 
3. Minister Pracy i Opieki Sp'ołecznej w terminie 3 mlesię- , 

cyod dnia wejścia w . żyele niniejszej ustawy określi tryb I 

sposób dokonania zmian w , wysokości zaopatrzenia emeryf~t...: 
nego wynjkających z postanowień ust. 1 i 2. 

, Art. 55. Uprawnienia . wynikające .z art. 32 ust. 5 :'Odnoszą 
się również do nauczycieli , którzy przeszli do pracy w a(l.!fii~ 
nlstr.acji szkolne j przed dniem wejścia w życie us ta~y. 

Art. 56. Uprawni.enia z as trzeżone w ustawie dl a Związku 
Zawodowego Nauczyciel stwa Polskiego w stosunku do nau
czycieli należących do innych związków p rzysługują tym In
nym związkom. 

Art. 57. Z dn iem wej ściu w życie n iniejszej ' ustawy Łracl 
moc - ustawa z dnia l lipca 1926 r. o stosunkach służbowyc~ 

nauczyci e li (Dz. U. Ni 92, poz. 530 z późni ej szymi zmianami), 
ustawa z dnia 4 kw ietnia ' 1950 r. o stosun kach słuibowych 
naucżycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych, podle
głych Centralnemu Urzędowi S.zkolenią. Zawodowego (Dz. U. 
Nr H, poz. 140 t póżnIejszymi zmianami) ,. oraz rozporządzen!!! ' 
Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1954 r. (Dz. U. Ni 23, poz. / 
85) , ustavła z dnia 8 s ty cznia 1951 r. o stosunkach służbo
wych nauczycieli szkół tutystycznych i zakładów szkolenfa 
artystycznego (Dz. U. Nr 5, poz. 40). rozporząd zenie ' Rady ~M!- , . 
nlstrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie stosunków służbo

wych n auczycieli szkół i zakładów . naukowych, podległych " 
Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych (Dz. U. Nr 32, poz. 
295), i inne przepisy . w sprawach unormowanych nipi-ej szą 
ustawą. Postanowienia niniejsze j 'ustawy nie naruszają jed- -
nak uprawnień nauczycieli wynikaj ących z przepisów szcze-
gólnych. ' . 

Art. 58. Do czasu wy dania pJlep.is·ów wykonawczych na 
podstawie ninie jszej ustawy zachowuj ą moc dotychczasowe 
przepisy wykonawcze ze zmianami \v ynikającymi z te j ustawy. 

Art.' 59. Właściwy minister lub kie rownik urzędu cen
tralnego może za zgodą Prezesa Rady Ministrów rozciągną~ 

przepisy niniejsze j ustawy lub niektóre je j postanowienia . na: 
·-nauczycieli szkól ·uiepaństwowych . -

Ark60. Ustawa wchodzi. w życie z dn (em ogłoszenia . 

Przewodniczący Rady Państwa :- A. Zawadzki ' 
Sekretarz Rady Państwa : SI. Skrzeszewski 
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