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r.

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA
_ Polska ,Rzeczpospolita Ludowa szczególną troską otaCź4
2j profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni, do-cenci 'i pozostali nauczyciele , akademiccy państwowych
stan nauczycielski, w którego rękach spoCzywa wychowanie
, naroqu. Nauczyciel urzeczywistnia s,ocjalistyczne ideały pwszkół wyższych,
• ~ gra'm owe kier{)wniczej siły naw,du ---' Polskiej Zjednoczonej
3) pracowni~y naukowo-badawczy i ,dydaktyczni , jednostek
, Partii Robotniczej w dziedzinie ,lcształtowania świadomość!
zaplecza naukowo-pedagogicznego ' resor~u oświaty i wymłodegó pokolenia, jego patriotycznej i intemacjonalistyczchowania oraz resortu nauki, szkolnictwa wyższego
nej ,postawy;
d techniki w zakresie i na zasad'a ch określonych w dro"
Państwo Ludowe działające w imieniu narodu powierzyło
dze T-ozporządzenia przez Ministra Oświaty i Wychowania lub Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech- '
' naucźycielom \'rych~wanie młodych pokoleń, . które decydować będą o kształcie socjalistycznej przyszłości kraju.
niki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Plac i Spraw
Socjalnych,
Zapewnić pomyślną przyszłość Polsce Lu'doweJ może je4) nauczyciele i wychowa\'(cy placówek leczniczych; leczdynie , rzetelna, twórcza praca ' całego narodu, oparta na
niczo-wychowawczych i leczniczo-opiekuńczych,
osiągnięciach współczesnef nauki i techniki. Ludzie wykształceni"pracowici i twórczy, głębok{) uspołecznieni, wraż5) nauczyciele, wychowawcy i inni ,pracownicy pedago' liwi i wszechstronnie rozwinięci 'pomnażać będą bogactwo
gicznizakladów poprawczych" schronisk dla , nieletnich
~ kraJu, wpływać na, polepszenie poziomu żyćia narodu;
oraz szkól przy zakładach karnych,
.' Rzetelna i twórcza praca nauczycieli na wszyst-kicti
6) pracownicy pedagogiczni bibllotek szkolnych i pedagoszczeblach edukacji narodowej powinna sprzyjać pełnemu
gicznych" ośrodków metodycznych i placówek porad• urzeczywistnieniu ideałów ,wycilOwawczyc? socjalizmu.
nictwa wychowawczo-zawodowego,
W uznaniu wysokiej rangi społecznej stanu nauczyciel- ~ 7) nauczyciele' zatrudllieni w organach administracji szkol..t skiego oraz doni,osłej roli nauczania i wychowania młodego
nej w zakrEisie ustalonym ustawą. .
t; pokoJenia dla narodu i /państwa socjalistycznego Sejm' uchwa2. Rada Ministrów może w drodze ' rozporządzenia rozla Jliniejszą ustawę"":'" Kartę praw i 'obowiązków nauczyciela '
ciągnąć przepisy ustawy w całości lub w części na' pracowniw systemie edukacji narQ<iowej w Polskiej Rzeczypospolitej
kÓw innych, placówek naukowych prowadzących zajęcia dy- ,Ludowej.
daktyczne i jednostek organizacyjnych zaplecza banawczoDZIAŁ I.
technicznego szkół wyższych.
'

Postanowienia

wstępne.

Art. 1. t. Ustawie podlegają:
,l) nauczyciele, wychowawcy ,I inni pracownicy pedagogiczni pańslwowyt:hszkół i innych . placówek oświalowych
i szkoleniowych, w,ycbowa wczych, opiekuńczo-wycho
wawczych, utwoTzoD:ych [ działających na podstawie
ustawy z dnia ' 15 lipca, 1961 r. o roiwoj-usystemu oświa~
ly l 'wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160),.

i
l',

Art. 2. t.

Ilekroć

w ustawie mówi

się:

i) o nauczycielach bez bliższego okl:e$,lenia - należy ,przez
to rozumie6 nauczycieli, wychowawców i innych pracow-

ników pedagogicznych powolanych w szkola<:h i placówkach wymienionych wart. l ust. 1 pkt 1 i pkt 4-6 na
stanowiska: nauczycieli, wy::howawców, n.auczycieli dyplomowanych, wychowawców dyptomowanych iprofeso.;

rów

szkpły średniej, .

y

-,
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. 2) o nauczycielach akademicklch
należy przez to razu!
mieć. osoby zajmujące w s.zkołath wyższych . i samodziel~
nych placó-wkach typu naukowocdydak tycznego stario~

wiska:,'

.

~ wychowywać . uczni6wr studentów . 'łI .duchu socjaJi-,
styc~nej ino;r~jn.ości isócJaJistYcznysh . zasa'ctwsp6łży- .

cia społecznego, umiłowania pjcZy,zny, pókoju', ,-spra- '.
wiedliwości społecznej I braterstwJ z liidź'mi ' pracy )
, wszystkich kraj6,w,
"
• \',

.... . , - '

a) profesora z;vyczajnego, profesora ., nadiwyczajnego
,
.
I docenta,
b) adiunkta, starszego asystenta, asy:;tenta i asysten'. - . ;

tastążysty,

c) starszego
wykładowcy I ;
wykładowcy,
_.
d) lektóra, ·,ń'auczycie!a przedmiotówj za;vódów i umiejętności .prak.tycznych, nauczycieła ~ wychowania tJ'lycznego, nauczyciela przedmiotów obro.nnych iakompania tora,
e) bJbliotekarza dyplomowanego i dyplómowąhegopra:'
' c'o wnika dokumentacji naukowej,
"',"
3) o szkołach bez ~bJiżsiego _ określenia ' - n~leży " ptzez to

rOlumieć ) zkoły i inne ' plac6\vki wymienione w ait. 1

l

' ust.

pkC l 'i pkt 4.;.,;...6,

o organachadmini~~racji szkolnej -

4)

!Jależy prze,z to ro· ;

zumieć:

w stosunku do SZkół podporządkowanych prezydiom
rad , narodowych -kuratoria okręgów szkolnych, wydżjały oświaly ' i kultury oraz inne;vydziałY prezydiów rad narodowych, którym . pndporządk'owane są
s~kołyna podstawie ' odrębnych przepiśów" 4
w stosunku do szkół, ~ie podpórządkówanych prezydiom radnar(.ldowych ~ właściwego mfnfsffa lub wy~
znaczoną przez niego pOQległąmu jednostkę ' organi-

-

-

zacyjną.

.

2 BibliotekarzllI!li dyplomowanymi
-

...... kustosz dyplÓnTbwany,

':

.

asystent biblioteczny.

-

/

3. Dyplomowanymi pracownikami dokumentacjJ nauko-

wej

są:

-

-

przekazywać

•

sta~szy

dokumentalista dyplo~pwany,
dokumentalista dyplomowany, '

.....

•

I

II.

-

..

dbać

narodulpańsłwa.

Zadania nauczyCieli i nauczycieli akademickich.

Art. 3; 1. Nau(,7yciel I naurzycielakademickiPólsklej
Rzeczy,pospoliteJ Ludowej p-owinien:

..

'-. . . -

',

.

. .'

,.....,. stwarzać warunki do rozwijania samodzielności rilyśle~ '
nia i uczel;lia się uczniów i studentów .0raZ nawyków,
pracy samokształce~iowej,
./

współdziałać z omanizacjami politycznymi i . młodzie~

l

żowymi

w rozwijaniu pracy ideo~o-wychowawczeJ
zmienająC'ej do wpojenia wychowankom naukowego
światopoglądu i sQcjatistycznej moralności,
--współpracować. ze środ.owiskiem społecznym, towarzystwami naukawYlIli, ~awodowymi, .u czniowskim
i studenckim ruchem naukowym oraz zakłaoami . pra-' ,
cy, nauczyciel zaś w pierwszym riędzie z rodżicarnl .
lub opiekunami uczniów,
uczniów i studentów

-~

wyrabiać

I

umiejętność

kształtu

działania ,

poczucie · odpowied:ziąlności ..
,

przestrzegać dyscypliny pracy oraz zarządzeń i wy' tycznych organów adminisll:acji śzkolnej i bezpośred
, nich przełożonych, -

-:- dbać O· godność I przykładną postawęmóralIlą wy-'
chowawcy młodego pokolenia, . podnosić swój poZiom
zawodowy, ideologiczny I naukowy . oraz unikać
swym postępowaniu w służbieipozasłpżbą wszyst~
, kiego, co mogłoby obniżyć powag.ę ' zawpdu,

w

•

'

•

- , umacniać zasady współżycia z grónem współpra
' cownik,ów szkoły, unikać wszystkiego, Co Inogłoby
. szkodzić dobrej atmosferze pracy,
' . ..'

razie powołania -wypełniać należyCie funkcje na
stanowiskach w , adlllinist~acji d'ydaktycznn-naukoweJ.
w komisjach dyscyplinarnych I innych organachszko~

i- W

ły i szkoły wyższej.

1

3. Do podstawowych zadań nauczycieli 'akademiekicn
. należy ponadto:
.. I
,
)

'

-

ó ' bezpieCzeństwo uczniów i studentów 'powierzó-,'
nych jego opiece,
zacho.wać ( bezstr~mność w ocenie uczni6wi shidenlów,

j

akademickich

Rozdziali.

.

, r · zawó- '

..... realizować 'prawidłowo progra'my 'nauczanJa 'j wychO- ','
wania, osiągać ja'k, najlepsze wyniki w pracy, udosko- '
nalać meto2Y nauczania i wychowania,
.. ' - poznawać wszechstronnje uczniów .1 J studenlów, :ich'
osobowość i za'interesowarua i wykorzystywać do tego
.
wyniki badań naukowych,

zespołowego,
społecznej,

-,

w zyciu

o.gólną

2. Aby wykonać zadani.a określone w ust. 1; nauczyciel
~ nauczyCiel akademicki qbowiązany jest; .
'

jąćąakty wnośl: ,społeczną

\,

Dau(,2ydeJ~ ł n~uczycłell

wiedzę

kształtować postawę czynnego wspóJu~zestńictwaw
Tozwoju gospodar,ki, kultury' i życia społąqnego . .

~ wspierać . samorządność

4. Właściwy ininister w porozumieniu 'z Ministrem Nauki , Szkolnictwa Wyższego I Techniki może utworzyć , także
i.nne stanowtska ńawzycieli akademickich w grupach stanówisk wymienionych w ust. I pkt 2 lit. b)-e) i określić dla
nich odpowiednie upJsażenie zasadnicze.

Rola i zadania

gruntowną

-:- dbać' o wszechstronny , rO,zwóJ jch zdolnóści,

asystent dokumentacji naukowej.

DZIAŁ

im

dQpracy, poczu- ,
spo,leó.nej,

.~ ~ozbudzać zainteresowania i samodzielność myśl~n'ia, ,'

- 'adiunkt dokumentacji naukowej,
-

r

dową.

-

.

;-adiunkt biblioteczny,

wpajać im. zamiłowa,nie I szacunek
cieodpowiedzialności
'dyscypliny

-kształtować aktywny st~sunek uczniów i 'studentów /'
do kultury ' i sztuki oraz wrażliwośĆ na, piękno,
..

są:

dyplomo~any,

starszy
kustosz
,

--:-

;
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współdziałanie

_

-

Poz. 114

.w rozwijaniu postępu technicznego
i upowszechnianie zdobyczy nauki oraz ich praktycznego zastosowania vi gospodarce,

innej

kształcenie I wychowywanie kadr naukowych zdolnych do zapewnienia trwałego postępu nauki polskiej
i jej więzi z praktyką społeczną i gospodarczą.

2. Szczegółowe warunki wymagane od kandydatów na:
stanowiska dyrektorów i ich zastępców oraz tryb ich powoływania określa właściwy minister w porozumieniu z Mini ..
strem Oświdty i Wychowania . .

4. Do podstawowych zadań nauczycieli akademickich
- wymienionych wart. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) należy również
. ' prowadzenie pracy badawczej dla rozwoju nauki, wiedzy,
gospodarki i ' kultuxy narodowej w ścisłym związku z po.trzebami życia społecznego ipe.rspektywaml rozwoju kraju.

Rozdział

szkoły na okres nie przekraczający pięciu
wością ponownego powołania na dalsze okiesy ,

dorazowo nie

2.

Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedna zewnątrz, p~zełożonym służbowym wsZystkich
pracowników szkoły oraz opiekunem młodzieży uczącej ,się
w 's zkole.

Art 4. t.

~ ~tawicielem

3. Dyrektor

szkoły

jest odpowiedzialny za:

socjalistyczny kierunek wychowania i nauczania,

-- wychowawczy i dydaktyczny po'ziom
-

prawidłową

organizację -

pracy,
nauczania i wychowania oraz
czania i wychowania.

szkoły,

realizację
osiągane

programów
wyniki nau-

-'- tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy młodzieży w ramach jej organizacji,

Arl6. Zadania nauczycieli akademickich powołanych do
wykonywania funkcji ' kierowniczych w szkołach wyżsZych
oraz zasaqy ich powoływania odwoływania określa ustawa
o ~zkolnictwie wyższym.
Rozdział

organiz,owanie czasu wolnego uczniów,

-

zaspokajanie zdrowotnych i kulturaJnych potrzeb uczącej się młodzieży w ramach programowej działalności
~ko~
.

-

bezpieczeństwo

-

ksztaHowanie atmosfery pracy w gronie nauczycieli
zgodnie z socjalistycznymi zasadami współżycia,

higienę

Art. 7. 1. Nauczyciele zatrudnieni w organach administracji szkolnej na stanowiskach pracowników nad:roru pedagogiczneg.o kontrolują i oceniają funkcjonowanie szkół
d odpowiednich jednostek administracji szkolnej, udzielają
pomocy pracownikom tych jednostek w wykonywaniu ich
funkcji dydaktyczno-wychowawczych i kierown1czych . oraz
czuwają nad zapewnieniem warunków pracy pracowńików
szkół.

2. Pracownicy nadzoru pedagogicznego

pracy w szkole,

3. PracoWnicy nadzoru pedag.ogicznego

administrowanie i gospodarkę szkoły,
dysponowanie środkami materialnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

szkoły

jest

przewodniczącym

rady pedago-

6. Szczegółowe obowiązki dyrektorów szkół i ich zastęp
ców oraz , nauczycieli, którym powierzono inne funkcje kierownicze w szkole, określają zarządzenia i wytyczne właści
. wy ch organów administracji szkolnej.
Art. 5. 1. Dyrektorów szkół I ich zastępców powołuje
organ administracji szkolnej sprawujący ,bezpośredni nadzór
nad daną szkołą spośr6q czynnych nauczycieli tej samej lub

zobowiązani

są

do:
-

wydawania zaleceń i udzielania instruktażu pracownikom jednostek nadzorowanych oraz' przedstawiania
wniosków właściwym organom w sprawach związa
nych z organizacją i funkcjonowaniem szkół,

-

przedstawiania wniosków w sprawie wstrzymania w
nadzorowanych jednostkach postan-owień sprzecznych
z obowiązującymi przepisami i zlecania określonych
czynności prac,ownikom, gdy sytuacja w n'adz,orowanych jednostkach tego wymaga.

~ prawidłowe

. 4. Dyrektor szkoły obowiązany jest do udzielania pomocy w doskonaleniu zawodowym, szczególnie nauczycielom
początkującym, udzielania wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły instruktażu, kontrolowania i oceniania ich pracy oraz troszczenia się o właściwe warunki socjaJne i ~ultu
ralne pracy w szkole.

zobow:iązani ' są,

obowiązków służbowych

i pobieranego uposażenia, do pełnienia funkcji dydaktycznych w s:z.:kołach w
rozmiarach 2godzi'll tygodniowo. Obowiązek ten nie dotyczy
kuratorów okręgów szkolnych i ich zastępców oraz inspektorów szkolnych i ich zastępców.

:..... przestrzeganie i wykonywanie przepisów i zaleceń
władz szkolnych oraz dyscypliny pra,cy w szkole,

5. Dyrektor
gicznej.

3.

Zadania .pracowników nadzoru pedagogicznego.

Vi ramach swych

-

I

lat.

3. Organ uprawniony do powołania nauczyciela do peł
nienia funkcji dyrektora lub zastępcy dyrektora mo·że w uzasadnionych przypadkach odwołać dyrektora lub zastępcę
dyrektora przed upływem' okresu, ' na który został on powołańy.
.

2. Dyrektor ,kieruJe szkołą zgodnie z przepisami l wy, tycznymi organów administracJi szkolne1.
-

d.łuższy niż pięć

lat z możli-,
jednak każ

4. Przepisy ust. 1-3 mają odpowiednie zastosowanie do
nauczycieli powołanych do wykonywania innych funkcji
kierowniczych.
.

Zadania nauczyclell I nauczycieli akademickich powołanych
do pełnienia funkcji kierowniczych w szkole.
,)

=

4. Szczegółowy zakres obowiążków i uprawnień pracowników nadzoru pedagogicznego i ich . kwalifikacje oraz zasady postępowania w sprawach wymienionych w ust. 1-3
określa Minister ' Oświaty i Wychowania w porozumieniu
z właściwymi ministrami.
Art. 8. 1. Kuratora okręgu szkolnego i . jego -zastępców
oraz inspektora szkolnego powołuje i odwołuje Minister
Oświaty i Wychowania na wniosek prezydium właściwej
rady narodowej .
2. Zastępców inspektorów sz.k olnych powołuje i odwokurator okręgu szkolneg'o na wniosek prezydium powiatowej (miejskiej, dzieln!cowej) rady narodowej.

łuje

·

~
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3. poz.ostałych pracowników nadz·oIU p~dagogiczneg.o w
kuratorium powołuje kurator okręgu szk,olnego; a w wydziałach Ćlświaty i kultury prezydiów powiatowych (miejskich,
dzieln1cowych) rad narodowych - inspektor szkolny.
4; Wizytatorów s'Źkolnictwaartystycznego zatrudnionych
w wydziałach kultury prezydiów ' rad narod,owych -stopnia
wojewódzkiego powołują kierownicy tych wydziałów za
zgodą Ministra Kultury i Sztuki.

S.Pracowników nadzoru pedagogicznego szk'ół nie podradom narodowym powołuje i odwołuje
właściwy ininiste,r lub organ przez niego wyznaczony w por,ozurnieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania lub wy znac1lonym przez niego organem. Stanowiska pracowników nadzoru pedagogicznego tych szkół oraz zasady ich wynagradzania określa właściwy minister w poiozumieiliu z Ministrem
Oświaty i Wychowania.
porządkowanych

DZIAŁ

III.

-Kwalifikacje oraz doskonalenie zawodówe nauczycieli
l nauczycieli akademickich.
R o z dz i a

ł

L

Kwalifikacje nauczycieli l nauczyciell akademickich.
Art. 9. 1. Na stanqwisko nauczyciela
która posiąda określone w ustawie:

można

Art. 11. 1. Minister OśWiaty 'iWychowania w .p orozu-.
mieniu ~ zainteresowanymi ministrami określi:
1) tryb ustalania oceny pracy nauczycieli,
2) szkoły, w których na stanowiska nauczycieli mogą. być :'
powoływane tylko te osoby, które posiadają wyższe stu.
dia magisterskie lub studia równorzędne,
3)

szczegółowe

warunki powoływania na stanowiska nau"
i zasady uzyskiwania hyalifikacji pedagogiczny-c h . do tllau(:za,n ia w szkołach.

czycieli

szkół

2. Minister Kultury i Sztuki może określićszk~ły (inne
placówki kształce.nia artysfy,czne'go), w których ·n a ' stanowiska nauczycieli 'i lIlauczycieli dyplomowanych mogą być: powoływane osoby, które ukończyły szkołę artystyczną II stop- .
nia w zakres'ie kierunku odpowiadającego nauczanym przed~ ,,miotom.
.
Art. 12. W wypadkach uzasadni<mych potrżebami sżkoJly
na stanowisko nauczyciela można powołać osobę, która nie .
posiadając kwalifikacji określonych wart. 10 ust. 1 i" 4 - '
legitymuję się je,d nak długoletnią pracą zawodową przydatnlł
do wyk·onywania JuIikcji nauczyciela.
/
Art. 13. W sprawach dotyczących kwaJifikacji nauczy"
cieli i nauczycieli akademi'ckich w zakresie dyscyplin art y';"
Btycznych mają również zastosowan'ie odpowiednie ' przepisy
'lis'tawyo wyższych szkołach a,r tystycznych.

powołać

osobę,

1) kwalifika,cje naukowe, pedagogiczne lub

Rozdział

odpowiednią

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

2) kwalifikacje ideowe i moralne niezbędne do wykopywania funkcji nauczyciela i wychowawcy,
ponadt{) posiada ' odpowiednie waiIUnk'i ,zdr,owotne niezbędne do wykonywania pracy nauczycielskiej.
I

2. Warunki powoływani~, ' na stanowiska nauczycieli
akademickich w szkołach wyższych określa ustawa o szkolnictwie wyższym. '
Art. 10. 1. Na stanowisko nauczyciela lub wychowawcy
osoba,która:

m.oże być powołana

ukończyła

studia w szkole

2.

I

praktykę zawodową,

1)

#

wyższej kształcącej

Art. 14. 1. Nauc.zycieleobowiązani są do stałego po'głę- ·
biania i aktualizowania wiedzy naukowej i dydaktycznej oraz
stałego
doskonalenia swych umieję-tności dydaktycznycn
1 wychowawczych'.
·
.

2. P.ogłębiante i aktualizowanie wiedzy
bywa się:
1) w drodze samokształcenia, -

nauczycieli' oo~

2) na kursach organizdwanych przez organy administracji

szkolnej i upoważnione przez te organy jednostki organizacyjne,

nauczy-

cieli albo

3) n.a studiach podYpl·omowych.
studia w innej szkole wyższej i posiada przygotowanie pedagogiczne uzyskane podczas studiów lub 3. Szczegółowe zasady kształcenia i doskonalenia zawo- .
na kursie.
dpwego nauczycieli określa Minister Oświaty i Wychowania
2. Na stanowisko nauczyciela dyp-lomowaheg,o lub wy .. w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Technild, a nauczycieli szkół- artystycznych - Minister
c~'owawcy dyplomowanego powołuje się osobę, która:
Kultury
i Sztuki w -porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wy"
- 1) posiada kwalifikacje określone w ust. 1,
2)

ukończyła

~howania.

2) posiada co najmniej 3 lata pracy nauczycielskiej oraz
3)

DZIAŁ

.otrzymała

w okresie dwóch ostatnich lat pracy nauczycielskie] d{)brą ocenę pracy potwierdzoną wynikami komisyjnej wizytacji.
.

Płace

3. Na stanowisko profesora szkoły średniej powołuje się
studia magisterskie oraz S lat pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego w szkole albo
na stanowisku nauczyciela akademickiego w szkol~ wyższej.

I wymiar godzin pracy.
Rozdzi a

osobę posiadającą wyższe

4. Na stanowisko n~~czyciera w przedszkolu i innej placówce przedszkolnej oraz ' na stanowisko nauczyciela zaję~
praktycznych w szk,ołach zawodowych może być powoiana
. ;również .osoba, która ukończyła średni lub policealny zakład
kształcenia nauczycieli.
_

IV.

ł

1.

Płace.

Art. 15. 1. Wprowadza się od dnia 1 maja 1972 r. :now,"
system uposażeń nauczycieli
nauczycieli akademickich
wraz z podwyżką płac.
płac

2. Wynikają,a ze zmiany systemu uposazen podwyżka
zostanie. zrealizowana w pięciu następujących etapach,

"

ł
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,

-

:etap I
"

"

.

"
"

-

od

maja 1972 r.,

II - od l
HI-odl

września

1973 r.,

września

1974 r.,

IV-odl

września

1975 r.,

V -

września

1976 r.

od 1

Art. 16. 1. Upośażenie nauczycieli i nauczycieli akad:emickich składa się 7 uposażenia zasadniczego i dodatków.

2. Wysokość uposażenia zasadniczeg.o uzależni·ona · jest
. od posiadanego przez nauczyciela i nauczyciela akademickiego, poziomu wykształcenia, .stażll pracy pedagogicznej i zaj' mowanego stanowiska, a dodatków od wykonywanej
l@kcji, warunków pracy i Qsiąganych wyników pracy.
Art 17. Nauczyciel i nauczyciel akademicki awansuje do
wyższego szczebla uposażenia zasadniczego ' co 4 lata. Okres
Wyczekiwania na osiągnięcie najwyższego szczebla, zróżni
cowanywedług stimowjsk, nie może przekraczać 24 lat pracy
~dagogicznej.
.
Art 1.8. 1. Dodatek funk'q'jny przysługuje nauczycielom

d nauczycielom akademickim, których

powołano do pełnienia

funkcji kierowniczych.

I

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczyciei nauczycielom akademickim, którym - zlecon·o pełnienie
obowiązków kierowniczych w zastępstwie nauczycieli, i nau'Czycieli akademickich powolanych do pełnienia funkcji kie:rowniczych. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje
od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego
okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z dniem pierwszym miesiąca następującego po zaprzesta.n.iu. pełn'ienia tych
łom

obowiązków.

.'

Art. 19.1. Nauczycielowi i na-u czycielowi akademickiemu przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w' razie
zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków przysługuje
dodatek wyższy, jednakże rektor,owi, prorektor,owi, dziekan-owi i prodziekanowi przysługuJę dodatek z tytułu pełnie
nia tej funkcji niezaleŻ'nieod dodatku funkcyjnego oz tytułu
pełnienia drugiej funkcji kierowniczej w szkole wyższej.

2.

Właściwy

minister w porozumieniu z Ministrami:
i Wychowania lub Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki może określić inne wypadki, w których nie stasuje się ograniczenia uprawnień do , dwóch dodatków funkcyjnych.
·
'
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Poz. 114
Art. 20. Nauczycielom i nauc'zycielom akademickim powysokie kwalifikacje i osiągającym wyróżniają
ce wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej "lub naukowo-badawczej może być przyznany dodatek specjalny dla
nauczycieli przodujących w pracy dydaktycznej
wychowawczej.
siadającym

Art. 21. Nauczycielom i nauC'zy,c ielom akademickim praw trudnych warunkach albo w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje dodatek służ
bowy .

cującym

.

Art. 22. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych

wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, mogą
być zlecane nauczycielom
nauczycielom akademickim ga-

dziny ponadwymiarowe.
2. W przewidzianych w ust. 1 wypadkach na realizację
gOd7,in ponadwymiarowych przez szkołę zgody udziela kurator okręgu szkolneg-o.
3. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się efektywnie przepracowaną godzinę zajęć dydaktycznych j wychowawczych powyżej obowiązującego tygodniowego wymiaru
godzin pracy nauczyciela i nauczyciela akademickiego
z' uwzględnieniem pn:episÓw art. 32 ust. 4 i 5.
4. Wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiawwych
jest wyłącznie za efektywnie przepr.a cowane gadziny pod warunkiem wykonania przez nauczydela i nauczyciela akademickiego tygodnioweg.o obowiązującego wymiaru godzin dydaktycznych. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych nastę,puje w stosunku do nauczycieli za okres
tygodniowy, w stosunku zaś do nauczycieli akademickich za
okres roku akademickiego.
wypłacane

5. K-obiety w okresie od czwartego miesiąca
na utrzymaniu dziecko do lat 3 ,nie wolno
. w godzinach pooadwymiarowych bez jej zg·ody.
mającej

CląZy

lub

zatrudniać

Art. 23. Wys~kość stawek uposażenia zasadniczeg-oi dodatków, wynagrodzenia za godzinY'ponadwymiarowe, zasady
zaszeregowania i awans·a wania oraz przyznawania dodatków
do uposażenia nauczyciel·i i nauczycieli akademickich określa
Rada Ministrów w drodze rozpe>rządzeniil.

Oświaty

I

...~. ~. Nauczyciel i nauczycj(~l akademicki powołany do peł
nieni.a funkcji kierowniczej na czas określony traoi prawo do
dodatku . funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie
'Wcześniejszego odw-ołania - oz końcem miesiąca, w którym
niistąpiło odwołanie.

4.. W razie rozwiązania stosunku służbowego lub umowy o pracę prawo do dodatku funkcyjnego ustaje jednocześ
Ilie z ustaniem prawa ' do uposażenia.
'
5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w .okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych lub nie ' usprawiedliwionej nieobecności w pracy ,i w okresach, za które
nie przysługuje uposażenie zasadnicze, oraz od p"ierwszego
~nia miesiąc!! następującego po ' miesiącu, w którym nauczycięl lub nauczyciel akademicki zaprzestał pełnienia z innych
powodów obowiązków, do których przywiązany jest ten
dodatek. W · okresie niepełnienia obowiązków z powodu
choroby dodatek przysługuje za okres . nie przekraczający
3 miesięcy.

Art. 24. Nauczyciele dyplomowani i profesorowie

szkoły

średniej

zatrudnieni w· szkołach podstawowych, średnich
ogólnokształcących i za wodowych, osiągający wybitne rezultaty w pracy dydaktycznej j wychowawczej, mogą być nagradzani przez organy administracji szkolnej stopnia wojewódzkiego nagrodą specjalną w wysokośd jedno lub dwumiesięcznego uposażenia. Warunkiem przyznania nagrody jest
uzyskanie bardzo dobrej oce.ny przełożonej władzy szkolnej
w okresie co najmniej czterech lat oraz udział wychowanków w olimpiad,a ch przedmiotowych albo konkursach zawodowych, sportowych, artystycznych lub osiągnięc i e przez
'nich odpowiednich rezultatów podczas egzaminów wstępny -ch
go szkół wyższego szczebla, a ponadto w każdym wypadku - pro!"adzenie jednej z form zajęć wychowawczych.
Art. 25. Określone - w ustawie i przepisach wyd anych na
podstawie art. 23 uposażenie zasadnicze nauczycieli i nauczycieli akademickich, wszystkie dodatki, wynagrod zenie za
godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenia dodatkowe za zajęcia
dydaktyczne, nagwdy, wszelkie wypłaty pieniężne
j świadczenia rzecz'owe, z wyjątkiem wynagrodzeń przewidzianych wart. 37 ust. 2, wolne są od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną·

"
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Art. 26. Przy pierwszym mianewaniu nauczyciel t nauczyciel akademicki nabywa prawe de uposażeIlia od dnianawiązania stesunku pracy.
'

Art. 21. 1. Zmiana wysekości upesażenia w czasie służby
z pewOliu mianeWania (awansu) lub innych przyczyn nastę
puje z dniem pierwszYm najbliższeg'e miesiąca' kalendarzewege, Jeżeli ,mianewanie (awans, inne przyczyny) nie nastąpiło od dnia pierwszegO' danegO' miesiąca kalendarzeweg'O'.
2. W razij3zmiany _miejsca
sebązmianę wysO'kości

za
prawo dO' upesażenia

oCipO'wladającegO'

nO'wemu ,miejscu służbO'wemu przysługuje
~od pierwszegO' dnia miesiąca kalendę.r~wego następującegO'
pO' objędu obowiązków służbewych na nowym miejscu, je:
żeli objęcie tych obcwiązków nie nastąpiło od dnia pierwuege danegO' miesiąca k8.lendarzewego.
Art. 28. Prawo do

Typ Nr
kol.

1

uposażenia gaśnie:

1) w razie śmierci nauczyciela lub nauczyciela akademickiego - z ostatnim dniem miesiąca kalendarzcwegO',
w którym śmierć nastąpiła,

2

2) w razie rozwiązania stesunku pracy w inny spesób z ostatnim dniem tego miesiąca kalendarze we go, w którym ' st,e sunek pracy ustał. Przepis ten nie detyczy osób,
kt6re dobrowolnie wystąpiły ze służby lub porzuciły .
pracę; csebyte pcwinny zwrócić..odpcwiednią część
upcsażenia za dni nie przepracowane.
Art. 29. Nauczyciel ·1 nauczyCiel akademicki zachowuje
prawe' do uposażenia za czas usprawiedliwi,cnej nieobecncści,
c ile przepisy ustawy nie stanewią inaczej ..
. Art. 30. 1. Up'osażenie nauczycieli 1 nauczycieli akademickich, z wyjątkieD;l należności wymienienych w ust. 2, wypłaca się miesięcznie z góry W pierwszym dniu każdegO' miesiąca. Jeżeli dzień ten jest wclny od zajęć służbcwych, wówczas wypłata' upcsażenia następuje w ostatnim dniu rcboczym peprzednfeg,o miesiąca.
2. Wynagrodzenie za gcdziny ponadwymiarowe oraz
inne wynagrodzenia, których wymiar może być ustalony jedynie na podstawie już wykcna.n ych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednerazcwc z dcłu.
3. Właściwe organy administracji
zane są zapewnić termincwą wypłatę
i nauczycieli akademickich.
Art. 3t. W sprawach
1)

państwewej
upcsażeń

dctyczących:

Rozdział

2.

Wymiar godzin pracy.
Art. 32. 1. Tygedniowy obewiązkewy' wymiar gedzin zadydaktycznych nauczycieli zatrudnienych w pełnym wym~arze zajęć ustala się według niżej pedanej tabeli:
jęć

podstawewe specjalne
szkeły ćwiczeń

ogólnokształcące,

Licea

licea

22

20

w tym rówspecjalne

. ególnokształcące

22
"

zawodewe, licea pedagegiczne dla wychewawczyń przedszkeli,
szkoły zawedowe specjalne, szkelenie rzemieślnicze w · zakładach dla
nieJetnich:
a} nauczyciele przedmi·e tów teeretycznych
b) nauczyciele praktycznej nauki
zawedu

Szkoły

r"

'"I
1

.,
22
"28
.,

Szkeły

artystyczne i inne placówki
kształcenia artystycznegO':
a} nauczyciele przedmietów artystycznych i ogólnokształcących
b) nauczyciele praktycznej nauki

.,
22
28
.

Z

Techniczne szkełypedagegiczne:
a) nauczyciele przedmietów teeretycznych
b) nauczyciele praktyczne! ·nauki
zawodu '
"

8
9
10

odprawpośmiertelnych,

.- stosuje się przep:sy ustawy z dnia 4 lutego 1949 r.
prac;o wników państwewych.,
o upesażeniu
.

Szk,eły

26

zą.w,odu

obcwią

nauczycieli

2) potrąceń z uposażenia,
3) przedawnienia reszczeń z tytułu upesażenia eraz z tytułu innych świadczeń pieniężnych przewidzianyćh w
ustawie
,

.

6

wegc wymiaru zajęć dydaktyctnych .

szkół ćwiczeń

nież

5

obewiązko.~

pedstawowe, . z wyjątkiem
podstawowych
szkół
specjaJnych

3Podstawewe
"

rodmj szkoły
(placówki)
.

Szkoły

i

służboweg'O', pO'ciągającej

uposażenia,

Tygednicwa ,
liczb.a gedzin

,

11

.

.

,
.

18

"

;

28
. ..

Studia nauczycielskie, studia kultu~
ralne-eświatewe i bibliotekarskie
SwietIice szko,l ne

15
l

36

Internaty, świetlice dwercewe, ogrody Jordanowskie

42

Przedszkola i innfl placówki przedszkolne

30
~.

12

Przedszkefa specjalne

13

Zakłady wychewawcze:
a) domy dziecka, domy młodzieży,
demy wczasów dziecięcych era z
zakłady lecznicze .. cpiekuńcze dla
dzied
b) zakłady specjalne, lecznicze-wychcwawcze, zakłady rehabilitacji
zawedowej inwalidów, placówki
wychowawcze specjalne, zakłady
poprawcze i schreniska dla nieletnich

22

.

36
"

-

I
"

30

I

I
•

'"

I

I

14

Tygodniowa
liczba godzin

rodź'aj szkoły

Typ -

Nn ,
kol. '

obowiązko-

(placówki)

Poradnie

wego wymiaru zajęć dydaktycznych

pedagogiczne indywidualne
i zespolo\ve prowadzone bezpośred"
ni,o z dziećmi i młodzieżą
Pałace

miodzieży,

a)

domy

dokultury

zajęcia prowadzone bezpośredni' o
, z dziećmi i młodzieżą systemem
pracownianym

b) inne rodzaje

24

młodzieżowe

my kultury oraż
dzieci i mJ.odzieży:

zajęć

24

;,42

2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć bibllotekauy
szkolnych we wszystkich typach szkół ustala się na 36 godzin
,tygodnio\v,o.

3: Nauczyciele szkół podstawowych o ' 1-5 nauczycie'l ach obowiązani są dó prowadzenia zajęć dydaktycznych w
klasach łączonych w granicach d'o 36 godzin tygodniowo.
Rada Ministrów określi zasady wynagradżania za godziny
przekraczające ' wymiar określony w us't. 1. '
4. Oprócz prowadz,e nia zajęć dydaktycznych w wymiarze okreś l'onym w ust. 1, nauczyciel oho wiązany jest, Vi ra- ,
, machprzyslugującego

mu uposażenia zasadniczeg·o, do peł
'nienia funkcji wychowawcy, klasy, prowadzęnia egzaminów,
a ponadto:
'
1) podejg1owania i

prO'Wadzeniazajęć

organizacyjno-wychowawczych (pozalekcyjnych), takich jak: opieka nad
organizacją ,mlodZJieżową, pracownią, koł'em zainteresowań,

.2) w w ypadkach koniecznych spowodowanych absencją W
pracy nauczycieli do doraźnego zastępowania nieobecnych W pracy nauczycieli w wymiarze nie przekraczający~ 2 godzin tygodniowo.
Rozdzialu zajęć, o których mowa w pkt 1 .i 2, między
dokonuje dyrekt,or szkoły stosownie do potrzeb
.organizacyjnych szk.oły i kwalifikacJi nauczycieli, przestrzegając zasady równomiemeg<l obciążenia nauczyciel:! tymi
, zajęciami.
'
,
~' nauczycieli

I

;

. 5. , Nauczyciel, 'dla którego ustalony plan za}ęć w pewlIly<Jh okresach roku szkolneg.o nauki nie wyczerpywał obo,. wiązują~eg'o tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych,
'. powinien nauczać w odpowiednIo ' Większej liczbie godzin
rw iftnych okresach dane·g·o roku śzkolnego~ Praca wykony' wana zg,odnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą
w g·odzinach· ponadwymiar<lwych. '
6. Dyrektorom i ich

zastępcom

oraz nauczycielom wy(placówkach) obniżę. się wymiar obowiązkowych zajęć określony w
'lIst. 1 w rozmiarach uzależnionych od wielKOŚci i r<ldzaju
szk,oły oraz ' warunków jej pracy. Zasady udzielania i rozmiar
!Zniżek, o których wyzeJ mewa, określa Minister Oświaty
, 4 Wychowania Vi porozumieniu z zainteres,owanymi ministrami.
konUjącym inne funkcje kierownicze Vi szkołach

7. Obqwiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół
nie wymienionych w ust. l, w tym również nauczyc ieli szkół
kdrespondencyjnych i zaocznych, nallct'ycieli nauczających
przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz za.sady zaliczania do wymiaru gDdzin poszez,ególnych zajęć w szkDleniu
kórespDndency jnym i zaocznym określa Min ister Oświaty
iWycł10wan f a w. pororumieniu z ' zainl~resDwanynii ministrami i Ministrem _Pracy, .Płac i Spraw SDcjal-nych.
.

.

' wychowąwczo-'zawodowe,

,zajęcia

15

Poz, t 14
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,

Art. 33. '1. Nauczyciele akademiccy (>bow i ązani są do
prDwaQzel1ia ~ajęć dyd,a kiycznych i wychowawczych ze stu~
dentami 'oraz uczestnikami studiów i kursów prowadzonych
px:z'ez 'szkOły wYższe, dO' kształcenia i wychD~ywanianowych
kadr naukowy.ch, a także do udziału w . pracach Drganizacyjnych związanych z nauczaniem, wychowywaniem i badania~
mi naukowymi. Nauczyciele akademiccy wymienieni w art. 2
ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) obowiązani są ponadto dO' pracy naukowD-badawczeJ w zakresie planu badań naukDwych. W ramach tych obDwiązków nauczyCiele akademiccy, z wyjątkiem
wymienionych w ust. 2, DbDw i ązani są prDwadzić zajęcia
dydaktyczne zalicz'a ne w planach studiów do) kategDrii wykładów, ćwiczeń i zajęć lekcyjnych oraz innych zajęć dydaktycznych w wymiarze tygodniowym godzin Dblicze.ni·o wych:
7 godzin

1) prDfesowwie i docenci

i asystenci

2) adiunkci, starsi asystenci

3) starsi wykładowcy

.'

.

.

4) wykładow<::y
5)

9
10 -

12

lektorzy, nauczyci.ele przedmiDtów obrDnnych, wychowania" fizyczn,ego i innych
przedmiDtów oraz akompaniat<>rzy

6) , nauczyciele

umiejętności

praktycznych

Sposób określania godiin obliczeniowych
Nauki, Szkolnictwa Wyższego l Techniki.

~.

18
'

28

ustąla

II

II

"
"
'J

Minister

2. ObDWiązkDWY wymiar czasu pracy bibliDtekarzy dyplO'mowanych uslala się na 36 godzin .tygDdni,owD, a dyplDmowanych pracDwnil(ów dDku~entacji naukowej Draz innych
nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach or93.nizac~jnych nie p!owadzących ' zajęć dydaktycznych na 42
godziny tygodniDwD.
3. Na wykonanie określonego w ust. 1 wymiaru zaj~ć
zaliczane są nauczycielO'Wi akademickiemu ' efektywnie wykonane przez niego zajęcia dydaktyc~ne, które wynikają
iZ"pr.ogramu nauczania.
4. Wymiar innych Dbowiązkowych zajęć nauczycieli
akademickich w zakresie zadań wymienionych wart. 3 ust. 3
d 4, zasady zalicza.n ia do obowiązkoweg-o wymiaru godzin
dydaktycznych zajęć prDwadzonych na ' studiach doktoranckich i pDdyplDmDwych, na studiach ' za·ocznych i w zamiejsc-owYFh jednostkach organizacyjnych szkoły wyższej, . w terenowych punktąch k<lnsultacyjnych, na ćwiczeniach terenowych oraz liczebność grup studenckkh - ustala właściwy
minister w pórozuritieniu z Ministrem Nauki, SzkDlnictwa
Wyższego i Techniki i Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. '
, ..

5. Do nauczycieli akademickich stosuje s i ę odpowiednio
przepisy art. 32 ust. 5.

Art. 34. 1. Właściwy minister albo upDważniony prze'!
niego organ może obniżyć zatrudniDnemu w pełnym wymia!tze godzin nauczycielowi i nauczycielowi akademickiemu
wymia:r godzin zaj ęć obowiązkowych na czas określony lub
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do odwołania ze względu na stan zdrowia, kształcenie się
lub doskonalenie, wykonywanie pra<:y naukowej albo prac
zleconych 'przez władze szkolne, oddelegowanie do pracy w
innej szkole wyższej lub jednostce , naukowo-badawczej,
zajmo,!anie stanov.r:iska w" administracji szkolnej albo ze
względu na szczególne warunki- p,acynauczyciela i nauczyciela akademickiego w szkol~ lllbszkole wyższej:
2. Obniżenie wymiaru 'Zajęć D1e może spowodować
!Zmniejszeriia upóSażenia ani ograniczenia innych uprawnień - nauczyciela' i nauczyciela aka'demickiego.
'_

2. Wynagrodzenie za prace wykonY'Yane - przez nauczycieli akademickich na podstawie umowy ,o dzielo lub umowt
zlecenia w ramach ' współpracy międży szkołami wyższymi
i jednostkami gospodarki uspołecznionej określa Rada MiniJ '
strów. Maksymalna. wys,okość tego wynagrodzenia powinna. ...:
być w ~ależności od zajmowanego stjlnowiska ' ustalona w: ~
wysokości od 50010 do lQOOfo uposażenia zasadnif zego na;. , ,;;~.
czyciela akademickiego w stosunku rocznym.

DZIAŁ

, 3. Nauczyciel i nauczyciel akademicki k,orzystajllCV
oz obI).iż,onego wymiaru godzin ' nie mOże pobierać dodatkowego wyna'grodzenia oz tytułu godzi!). ponadwymiarowych
oz wyłączeniellł zniżek, których mowa w ut. 32 , ~t. 6.

Nagr'Ody

°

Art. 35. 1. ŃauczycieI akadenilckl może być zwolntooy
'Od 'żajęć dydaktycznych 1- organizacyjnych dla , prowa~enia
pracy naukowej. ' Zwolnienia na , okres nie pnekraczaJllcy
jednego ,r,oku udziela rektor, a na czu dłużs,zy - , właścilwy
minister na wniosek rektora. '
'

2. Profesor zWyczajny, profesor nadzwyczajny lub docent, który "'cończył 65 lat życia, może być na swój wnlose'}[
Jub na wniosek rektora albo też po zasięgI\.ięciu opinIi rektora zwolniony przez właściwego ministra od o'oowiązków
dydaktycznych i organizacyjnych.

art.

34 ust. 2 stosuje się odpowledttoo qo%Wolnień od , zajęć dydaktycznych l o~ganizacylnych, c których
mowa w ust. 1 t 2.
3, Przepis

ł

V.

'-

odznaczenla.

Rozdział

1.

Nagrody• .

,, '
Art. ;J8. 1. Tworzy się ' specjalny fundusz nagród dla' .;
nauczycieli! nauczycieli akademIckich za ich osiągnif:cia' ,
nauk~we i dydaktycznł! w danym roku w dyspozycjl Mini- ,.
.tra Oświaty l Wychówania i Ministra Nauki, Szkolnictwa
IWyższegó li Tecllniki. Wysok,ość tego funduszu i zasady , jego '
pod~iału określa Rad'a Ministrów.
'
\,
..... "I ~

,

1:

2. . Minister Nauki, Szkolnictwa WYższego
Techni~
w stosunku do nauczycieli akademickich, a Minister Oś,wiaty, '
J Wychowania w sl-osUiIlku do ,nauc.zyciel! okoI'eśla szczegóło~
-we Zi!lsady. pnyznawmia nagród, ' o których mowa w ust. , 1., •
"

R o z d z fa I, 3.

Rozdział 2.

Dodatkowe z,atrudnlenle.

Odznaczenia

ArL36. , 1. Nauczyciel ł nauczyciel akademicki może pOza
swoimi zajęciami obowiązkowy'mi podjąć dodatkowe zatrudnienie zarobkowe, nię kolidujące z jego , o.oowiązkami, po
uprzednim uzyskaniu zezwolenia tylko na prace ,dydaktyczne, wychowa wcze, na ukowe, ; artystyczne, usługo\v:o-lecmicze,
w administracji oświatowej lub doradztwo naukowo-tech, /niczne.
2. Zezwolenia na podjęcie dodatkowego 'Zatrudnienia zarobkowego udziela:
'
-.
"
:
1) profesorom l · docentom - wła~ciwy minister na wnj,osek lub po zasięgnięciu opinii rek't oni,
.

-

2) pozostalym nauc7ycielom akademickim " sięgnięciu opinii dziekana,

rektor po za.

3) nauczycie,l,om - , bezpośrednio przełożony organ adlnin,istracji szkolnej po zasięgnięciu opi-uii dyrektora szkoły.
3. Zasady 'udzielania. zezwolenia na dodat~owe zatrudnieniezarobkowe oraz , wypadki, w ' których nie jest wyma.gane takie zezwolenie, określa właściwy ministe.r.
Art. 37. 1. Nauczyciele akademiccy zajmujący równostanowiska w organach władzy, wymiaru sprawiedliwości i. adininistracji państwowej z wyboru albo zajmujący
stanowiska, na które powołuje Rada ' Państwa, Pr-zewodniczący
Rady Państ~a, Rada Ministrów lub ' Prezes ' Rady Ministrów -poza przysługującym uposażeniem na zajmowalIlym stanowisku otrzymują z tytułu pracy w szkole wyższej
wynagrod7enie , zryczałtowane ' w wysokości nie przekraczającej 50% uposażenia zasadnir7ego Odpowiadającego zajmowanemu stanowisku w szkole wyższej.
cześnie

Art

v

mu

39. 1; Nauczycielowi l nauczycieI,owiakademicki~
nadany:

może ,być
"

a)

ł tytuły służbowe.

,

"

.

tytuł

honorowy "Zasłużony Nauczyciel Polskiej
_pospolitej LU9-0wej",
,

Rzeczy~

b) "Medal Komisji Edukacji Nar,odowej".
2, ' Tytuł "Zasłużony ' Nauczyciel PolskIej Rzeczypospolitej Ludowej" nadawany będzie najbardziej zasluż<>nym 'nauczycielom l nauczycielom akademick,i m ' za szczególnie wybitne osiągnięcia w długoletniej Rracy pedagogicznej i nau~
kowej. "Medal Komisji Edukac::ji Narodowej" nadawany b~
dzie osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowańia.

~

3. Tytuł honorowy "Zasłuż,ony Nauczyciel Polskiej Rze ~
czypospolitej Ludowej" nadaje Rada p'aństwa, "Medal Komisji Edukacji · Narodowej" nadaje Ministe, Ośw i aty i WychoiW,a nia n,awniosek właściwego ministra.
.
4. Rada

..,.
-"
Państwa określa szczegółowe

zasady nadawania

tytułu "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeqypos politej Ludowej", tryb przedstaWiania wniosków o nadanie tytułu, ,
wzór odzńaki tytułu oraz tryb jej wręczania i sposób nosze-

nia. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Oświaty ,
i Wychowania, przeds,tawi,o ny w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, określa szczegółowe zasady riadawania:
"Medalu Komisji Edukacji Ńarodowej", tryb przedstawiania
wniosków, wzór medalu, tryb jeg,o wręczania i sposób no~
.· r
szenia.
"I

,,"

"

Ą,it. 40. Z tytułu . dwudziestoletniej
pedagogicznej przyznaje się: .

ndenagan~ej

pracy, ',

y.-. ----:--~--- ---:- - ~.

--

-

~ ,--~ .

--.. - ,- ._-- _.--.,-- -
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. 1) profesorom szkół, wyższych -

Order Odr'odzenia Polski, -

2) nauczyCielom l pozostałym nauczycielómakademickimZłoty Krzyż Zasługi,

' jeżeli nie otrzymali, ,o ni wcześniej takich lub wyZszych odznaczeń państwowych.

'

Poz. t 14
3. W przypaqku .braku mieszkań w budynkach szkolnych
lub ,gromadzkich prezydia rad narod·owych obowiązane są do
bezpośredniego zawierania umów o najem mieszkań dla nauczycieli z właścicielami mieszkafJ. w miejscu ich pracy, a gdy
to nie jest możliwe - w .i.nnejmiejscowości umoż\i:wiającej
codzienny dojazd do pra.cy za zwrotem przez prezydium rady
narodowej kosztów dojaezdu. '
c

Art. 41. 1. Pracowńikcm pedagogicznym szkół zajmujllcym _stanowisko określone wart. 10 ust. 1-3 przysługują następujące tytuły zawodowe: nauczyciel, wychowawca, nau, • czyciel dyplomowany, wychowawca dyplomowany, profesor
szkoły
śr.edniej . .Minister
Oświaty i Wychowania , może
'~prowadzić inne. tytuły zawodowe dla pracowników pedagogIcznych szkół prowadzących specjalistyczne zajęci·a o cha. rakterze pedagogie-z.nym. .
.
.'

I

, 2. Nauczycielom i wychowawcom kierującym szkołami
innymi placówkami oświatowymi, wychowawczymi i opiekuńczo-wychowawczymi pr7ysługuje tytuł służbOWY dyrektorasZJkoły (placówki).

ł

.' 3. Tyt'uły słuzbowe nauczycieli akademickich powoła
nych do pełnienia funkcj! kierownitzych w szkołach wyż
szych określa usta·wa o szkolnictwie wyższym.

DZIAŁ
,'.

VI.

Uprawnienia socjalne oraź -Inne szczegółne uprawnienia.
R o z d z,ia ł

1:.

Fundusz socjalny.

'<o

4. JeżeH prezydJum rady narodowej nIe może dostarczyć
nauczycielowi mieszkania (ust. ,3), obowiązane jest wypłac'ać
mu odpowiedn'I dodatek.
dodatku, o którym mowa w ust. 4; zasady
tego dodatku oraz zwrotu kosztów przejazdów,
o. których mowa w ust. 3,określi Minister Ośw'iaty i Wy,chowania w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw
SocjalnY'l::h.
''
. .'
,~ ,'

.

~.

Wys·okoŚć

wypłaty

6. Uprawnienia określone w ust. 1 dla czynnych nauczycieli szkół na te'Fenie wszystkićh wsi i osiedli oraz na terenie miast dó 2000 mieszk .ańców przysługują tym nauczycielom również po ich, przejściu na emeryturę lub rentę inwalidzką, jeżeli bezpośrednio przed. tym pracowali na takich terenach co najmniej 5 l'at. Warunek pięciu lat pJacy nie dotyczy nauczycieli przeniesionych z urzędu na tedereny.
, 7. Nauczyciele i nauczyciele akademiccy mają prawo do
dodatk<lwej powierzchnd mieszkalnej... Zasady i tryb przydziału dodatkowej powierzchni określą' Ministrowie: Oświaty
i Wychowania oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska.
Art. 44. Nauczycielom 'z atrudnionym ńa terenie wszystkich wsi i osiedli prezydia właściwych rad narodowych zapewnią bezpłatną dostawę opału do mieszkań nauczycieli.

Art. 45; 1. Nauczyciel zatrudniony na terenie gromady
Art. 42. L Dla nauczycie fi i nauczycieli akademickie!! lub osiedla może otrzymać do osobistE;!go i jego rodziny
o.rai innych pracowników szkół i szkół wyższych tworzy się użytkowan i a działkę gruntu nie większą niż 0,25 ha.
funduśz s,ocjaIny. Utworzeniefunduszu ' s·o cjalnego zostanie '
2. Zobowiązuje się prezydia rad narodowych . do przy-zrealizowane w czterech kolejnych etapach w okresie ' od
dzielenia w miarę posiadanych możliwości potrzebnęgo obszal mćlja 1972 r._ do '1975 r.; po ' 0,50/0 planowanego roczne'go
osobowego fundusz!! płac tych prac,owników w każdym eta- ru gruntu, o ile przydzielone dotychczas grunty przyszkolne
nie wystarczają na realizację ,uprawnienia określonego w
pie.
'
.
'
ust. 1.
2. Rada Ministrów określa zasady tworzenia oraz sposób
Art. 46. Nauczycielowi zatrudnionemu na tere,n ie wsi
wykorzystywania funduszu -socjalnego.
oraz osiea.li i mi!łsLliczących ' d·o 2000 ' mieszkańców przysłu
guje prawó do zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środ- '.
karni lokomocJi do lekarza lub szpitala, gdy zachodzi potrzeRozdział 2
ba udzielenia nauczycielowi pomocy lekarskiej poza miejscem zamieszkania, związanej z chQrobą zawodOWą nauczyInne szczególne uprawnienia nauczycieli l '.nauczyclell
ciela. Jeżeli nie ma możliwośCi dojazdu do lekarza lubsżpita
akademickich.
la publiczńym środkiem lokomocji, prezydium właściwej ra:
dy narodowej obowiązane jest dostarcżyć nauczycielowi . nieArt. 43. 1. Na'llczyciele zatrudnieIii na terenie ' wszyst- . odpłatnie środek przewoz·o wy l'llb zwrócić poniesione ·koszty
przejazdu.
kich wsi I osiedli oraz na terenie miast liczących nie więcej
niż 2000 mieszkańców mają prawo do bezpłatnych mieszkań
Art. 47. 1. Niezależnie od przysług,ującegonauczycielo- '
w miejscu pracy według stałych norm zaludnienia ustalo- wi i członkom jego rodziny prawa do korzystania z opieki'
nych -dla właściwego miasta powiatowego i pizeCiętnego , lekarskiej i środków leczniczych na z_asadach określonych
standardu mieszkań dla danej miejscowości. Włączenie wsi w przepisach o ubezpieczeniu społE!cznym organy, administralub osiedla do miasta lic'zącego ponad 2000 mieszk,ańców lub cji szkolnęj przeznaczą corocznie w budżetach dodatkowe
~aliczenie wsi lub osiedla w poczet miast albo zwiększenie
środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
się1iczby mieszkańców w mięście do ' liczby ponad 2000 ,nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej poza miejscem
·· .nie pozbawia ,nauczyciela nabytego prawa do bezpłatnego
zamieszkania .
. mieszkania.
'
2. Minister Zdrowia .i Opieki Społecznej w porozumieniu
z
Ministrami
OŚwiaty i Wychowania oraz Nallki, Stkolnictwa
.2 Mieszkania. w budynkach szkolnych' l użytkowanych
przez szkoły' mogił być zajmowane tylko przez pracowników Wyższeg.o i Techniki określi formy pomocy leczniczej ' ,dla
nauczycieli i nauczycieli akademickich.
pozostajllcych w służbie czynnej i zatrudnionych w szkołach.

~
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Art. 48. . Dzieciom nauczycieli i nauczyci~li akademic~
kich przysługuje przy równych z innymi · dziećmi wynikach
kwalifikacyjnych praw9 pierwszeństwa w korzystaniu z internatów, burs L domów akademickich oraz
przyjmowaniu
do szkół i szkół wyższych.
"
.

w

Art. 49, UprawIl.ien,i.j l określone wart. 44--46 ]>rzysłu
gują

nauczycielom, a uprawnięnia okI'eślonew art. 4~ i.ch
dzieciom również po przejści~u nimczycieli na- emeryturę . lub
. rentę na warunkach przewidzianych wart. 43 usl 6.
Art. 50 . . J. N?uczyciele i nauczycielę akademiCcy zatrudmehi po raz.· pierwszy bezpośrednio ' po studiach w. szkołach ' tub szkołach wyższych otrzymują jednorazowy. zasiłek
\ , na zagospodarowanie' się w wysokości dwumiesięcznego na.leżnego im u!!losaż~nia zasadńiczego, feśl1 podejmą pracę poza
mle jsćem ~$tai~ gozami eszkania.
.<

2. Zasilek,o którym mowa w ust., .1, podlega zwrotowi,
jeżeli nauczyciel lub nauczyciel akademicki dobrowolnie wystąpi ze służby albo zostanie zwólniony z pracy z jego Winy
przed upływem trzech iat praty, W. uzasadnionych przypad-

kach bezpoś(ednio przełóżqny organ administracji szkolnej
lub rektąr może zwolnic w całości lub w części od obowiąz- '
ku zwrotu zasiłku.

;....;j

3. Nauczyciele obowiązani są do uczestni<:z'enia w organizowanym przez władzę szkolną i ośrodki metodycz'ue doskonaleniuzawodo\'fymnauczydeli vi czasie naukI lub W
okresie ferii szkolnych. '
.
'.

4. ' Ućzestnictwo w closkonaleniu i zajęcia. o'których
mowa w ust. 2, mogą być organizowane tylko w takich roz- ·
miarach, które zapewnią każdemu nauczycielowi urlop wyP oczynk ov..-y "w wymia.rz!,! Co n/l,jmniej 6 tygodni. w , roku ,_
szkolnym .
5. Nauczycielom zatrudnionym w

szkoła·ch ,

przysposa-

biaJących do ~wo~u •. w, przedszkolach; w zakładacll. opie-

kunCZych, leczi:tlhych ileczniczo-wychowawczych, leczniczo-

o'piekuńcżych, zakładach ·rehabiiitacji . żawodo;wej inwalidów,
w zakładach dla nieletnichi VI innych szkoła,ch,w ktorych ' . .

nie są przewidziane f~rie. szJwl.l.1e, przysługuje c prawo do '
mlopu wypoczYnkqwegowwymiarZe , 6,. tygodni,_ w czasie " .'
. .
IU:Stalonym w planie urlop6w.

.~ ':=;

Art. 55. Nauczyciel ,akademicki ma prawo 'do urlopu
wypoczynkowę-g·o wykorzystywanego w , czasie , wolnym od
!Zajęć dydaktycznych ,W wymiaqe 6 tygodJ).i w ciągu rok,;!,

.

Arł. 56: '1. .' Wra'2lie .lliewykorzystania przez .n a\ iczyciela .
. d nauczyCiela akademicKiego, urlopu wypoczynkowego w ;a~ '"
Art. 51. Nauczycielowi i nauczycielowi akademickiemu lości lub w części w okresie ferii ' pówodu niezdolności do: .'
w służbie czynnej i po przejściu na emerytur"llub rentę in- pracy trwającej GO najnmiej 3 dni wywołanej chorobą lub
walidzką oraz · ich współmałżonkom przysługuje prawo do · z powodu odosobnienia w związku z chorobą zaka±ną - na-,
korzystania z ,ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami ńa uczycielowi i nauczycielowi . akademickiemu przysługuje
2as.a dach określonych prżez RaClę Ministrów.
urlop w ciągu r·oku szkolnego w wymiarze lizupełniającym
do 6 tygodni.
'
,
Art. 52. Nauczycie-l owi i · nauczyC'ielowiakademickiemu
f
2. W razie''lliewykoorzystania przysługującego wmyśl
służy w związku I z. petn~eniem o.bowiązków służbowych prawo do ochron,y przyznanej pracownikom państwowym. Or- .art. 54 usL l lub 5 'oraz art. 55 . urlopu wypoczynkowego '
gany administracji szkolnejóbowiązane . są z urzędu wyStę z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej l<ub/ okres-owej służby wojskowej ~.~
pować w obronie nauczycieli i nauczycielia.kademickich,
gdy ustalone dla nichuplawnienia wstaną naruszone.
,przysługuje ekwiwalent · pieniężny za okres niewykorzystania
\
urlopu, nie więcej jednak niż za6 tygodni, oiIe rozwiązanie
.stosunku pracy nie nastąpiło :z przyczynpowodi1jących utraR o)z d z i a ł· 3,
f
tę prawa do urlopu wypoczynk9wego.
I
-

,~

z

<

Dzień . Nauczyciela.

Art. 53. W dni!u rocznicy utworzenia Kom.isji Ed~kacjl
Narodowej, 14 października. każdego roku obchodzo,oy bę
dzie Dzien Nauczyciela.
DZIAŁ

Vn.

Urlopy.
_ Art. 54. L Ferie szkolne są okresem urlo·pu wypoczyń~
kowego dla nauczyciela.
2. ' Nauczyciel zatfl~dniony W szkole, której organizacja
pracy przewiduje ferie szkolne, może być zobowiązany pr.zez
dyrektora do wykonywania w .czasie tych ferii następujących
c. zynnośd:
.

-

zastępstwa dyrektora szkoły, w której n~e ma etato-

-

dyrektora albo zastępca ten nie może
tej funkcji,
przepro'lVadzania egzami~ów,
prac . związanych z zakońtzeni~m roku szkolnego
i przygotowaniem nowego roku szkolneg·o,
pe~nienia dyżuróW w szkole.
w,:go

zastępcy

pełnić

-

W1mienione .czynności nie mo~ązająć· nauczycielowi
niż 15 dni w danym roku szkolnym.

więcej

3. Przepis ust. 2 stosuje
Ip racowali co najmniej rok.

się

d.o nauczycieli, którzy prze- _

Art. 57. Nauciycięlowi i nauczycielowi akadem·ickiemu
w . okresie urlopu wypoczynkowego przysługuje uposażenie
- w takiej wysokości, w Jakiej otrzymałl;>y, gciyby w - tym , czasie pracował, z wyjątkiem wynagrodzenia za. godziny ponad, ,wymiarowe.
'

/

Art. 58. 1. Nauczycielowi I nauczycielowi akademickie- , -,
mu udziela się płatnego urlopu dla por.atowania zdrowia na ·<
okres / do jeclnego roku, o ile organ społecznej sł~żby zdrowia stwietdzi, że stan zdrowia nauczyciela wymaga po'wstrzymania się · od pracy · celem przeprowadzenia' zaleconego leczenia . . Jeżeli jednak do' nabycia prawem'e'rytalnych
1;>rak jest mniej niż jeden rok '-" płatny ' urlop dla porato~1
,wania zdrowia nie może być udzielony
o.kres dłuższy niż"
do konca miesiąca kalendarzowego, w którym nauczyciel na-'
będzie prawa emerytalne.
.

na

2. Tryb i sposób postępowania organów społecznej służ
by zdrowia w sprawach; 0 .kt6rych mowa w ust. t, określi
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. !

nio

3. ( Urlopu, o którym mowa w usl. ' 1, iidziela bezpoŚred: '
przełożony organ administracJi szkolnej .lub rekt-or. ,

Art. 59. 1. Nauczyciel jnaJ.lczy~iel akad~micki Ill-oże (
ot.rzymaćurlop płatny lub bezpłatny dla dalszego kształcenia·
się, dla celów naukowych, artystycznych lub oświatowych.

/"

=
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2. Rada Ministrów określa warunki uzasadniające udme~
lenie urlopu płatnego lub bezpłatnego oraz organy· upraw.
ruone do wydawania deC}~zji W tych sprawach.
Art 60. t. Urlopu macierzyńskiego udziela
dach określonych w odrębnych przepisach.

się

na zasa-

2. W okresie urlopu macierzyńskiego wypłaca się peł
ne ostatnio pobierane uposażenie z zachowaniem wszystkich
innych uprawnień służbowych określonych w ustawie.
3. W wypadku gdy czas pracy kobiety karmiącej dzie<:ko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysłu
guje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wlicza- nej do czasu pracy.
Art. 61. Zasady udzielania urlopu bezpłatnego na wychowanie dziecka określają odrębne przepisy.
Art 62. t. Nauczycielowi l naucżycielowl akademickIemu, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowośd
- będącej miejscem stałego zamieszkani!! jego współmałżonka,
organ administracji szkolnej udziela urlopu bezpłatnego, jeżeli podanie o przeniesienie nie może być uwzględnione I
Powodu niemożności zatrudnienia go w służbie n-auczycielskiej w m~'ejscu stałego zamieszklmia współmałżonka.

2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1,
nie może przekroczyć 2 [at. O ile w tym okresie nau'czyćiel
lub nauczyciel akademicki nie podjął ponownie pracy, stosuiIlek pracy powinie%! być rozWiązany z ostatnim dniem tego
miesiąca, w którym kończy się 2-[etni okres pozostawania
na urlopie bezpłatnym.
Art. 63. Przepisy ustawy dotyczące 'obowiązków i uprawz wyjątkiem uprawnień określonych wart. 43 ust. 7,
art. 58, 59 I art. 62 dotyczą również nauczycieli i nauczycieli
akademitkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
z ,tym że do nauczycieli r nauczycieli akademickich zatrudnionych w wymiarze niższym niż 50°/0 obowiązkoweg'o wymiaru godzin nie mają zastosowania ponadto przepisy art. 40,
art. 43 ust. 1-6, 44-51 i art. 103--105.

nień

,

DZIAł.

VIII.

Odpowiedzialność służbowa.

Art. 64. t. Mianowani nauczyciele I nauczyciele akademiccy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarn-ą za naruszenie
swych obowiązków - służbowych i uchybienie godności zawodu naucz.ycie!a.
2. Za mniejsze uchybienia obowiązkom służbowym wymiena się nauczycielom i nauczycielom akademickim kary porząd~owe .wytknięcia i upomnienia_ Karę porządkową wytknięcia i upomnienia wymierza dyrektor szkoły i rektor
szkoły wyższej, a dyrek torowi I rektorowi szkoły wyższej
l ich zastępcom bezpośrednio przełożony organ administracji
szkolnej.

Art. 65. l. Karami dyscyplinarnymi

są:

1) nagana,
2) nagana z ostrzeżeniem,

zwolnienie z. pracy,
wydalenie ze służby nauczycielskiej,
5) wydalenie ze sł.użby nauczycielskiej z pozbawieniem
szczególnych uprawnień emerytalnych związanych ze

, 3)

' ~)

służbą nauczycielską.

=

Poz. t tł
2. Kary dyscyplinarne wymierza komiSja dyscrpllnarna.

3. Wymierzenie kary dyscyplinarne] określone] w ust. 1
4 ł 5 jest równoznaczne s zakazem przyjm'owanl~ ukaranego do ~łużby nauczycielskiej. -

;pIct

4, Wymierzenie kary dyscyplinarne] określonej -w ust. 1
pkt 3 jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego
do służby nauczycielskiej w okresie pięciu lat od ukarania;
5. Nauczycielowi i nauczycielow:l akadeńlickiemu uka.ranemu karą nagany przesuwa się jednorazowo termin awansu do najbHższego wyższego szczebla o l rok, .a o 2 lata, jetelI komisjadyscypIinarna wymierzyła karę dyscypllnarnll
.nagany z ostrzeżeniem.
. 6. JeżelInauczyciellub nauczyciel akademicki pracował
nienagannie w. okresie do najbliżs~ego awansu, nie krócej
jednak niż przez rok, bezpośrednio przełożony organ administracji szkolnej :tnożeanulować skutki wymierzonej kary
określone w ust. 5.
7. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do
ak'i osobowych nauczyciela .lub nauczyciela akademickiego~
Art 66. W sprawach dyscyplinarnych nauczyciel! akademickicth orzekają:
l) komisje dyscyplina-rne dla nauczycieli akademickich w
kaidej .szkole wyższej powołane przez rektora spośród
profesorów, docentów, wykładowców i adiunktów,
2) Wyższa Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych w Szkołach Wyższych nie wymienionych w pkt 3 i 4 przy Ministrze Nauki, Szkolni<:twa Wyższego ł Techniki; Komisję powołuje Minister
Nauki, Szkolnictwa Wyższego I Techniki spośród profesorów i docentów tych szkół wyższych;
3) Wyższa Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych w Wyższych Szkołach Artystycznych przy Ministrze Kultury i Sztuki; Komisję powołuje
Minister Kultury i Sztuki spośród pro.fesorów i docentów wyższych szkół artystycznych;
4) Wyższa Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych w Akademiach Medycznych przy
Ministrze Zdr'owia i Opieki Społecznej; Komisję powołu
je Minister Zdrowia i Opieki Społecznej spośród profesorów i docentów akademii medycznych.

Art. 67. 1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli
orzekają

w I Instancji:
komisje dyscyplinarne przy kurator·lach okręgów szkol. nych i wydziałach prezydiów rad narodowych stopnia
wojewódzkieg·o . prowadzących szkoły -: dla nauczycieli
szkół podległych pośrednio i bezpośrednio tym kuratoriom i wydziałom,
2) komisje dyscyplinarne przy _właściwych ministrach dla nauczycieli szkół podległych tym ministrom i nie
podporządkowanych prezydiom rad narodowych.
2. Drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych nauczyCieli są odwoławcze komisje dyscyplinarne przy kuratoriach
okręgów szkolnych, powołane do rozpatrywania odwołań od
orzeczeń komisji wymienionych w ust. I pkt 1, oraz odwo;'
lawcze komisje dyscyplinarne przy właŚciwych ministrach,
powołane do rozpatrywania ' odwołań _od orzeczeń komisJi
dyscyplinarnych wymienionych w ust. 1 pkt 21)

Art 68. Od orzeczenia o wymierzeniu kary porządk().wej
przez organ administracji szkolnej ukaranemu przysługuje
. odwołanie do . organu administracji szkolnej wyższego stop~
nia.

. ..
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. Art 69. Komisj~ dyscyplinarne
sie orzecznictwa dyscyplinarnego.

są . niezawisłe

w zakre-

Art 70.

l . . 'Organ administracji szkolnej, przy którym
komisja dyscyplinarna, -o raz rektor szkoły
wyższej wyznaczą dla każdej komisji dyscyplinarnej rzecznika dyscyplinarnego I odpowiednią · liczbę jego zastępców
z grona podległych90bie pracowników.

'powołana została

2. Rzecznikiem ' dyscyplinarnym przy komisji dyscypiinarnej w szkole wyższej i wyższej komisH dyscyplinarnej
.dla ,nauczycieli akademickich może być tylko profesor lub
docent.
3.

Dorze~znika dyscyplinamegonależy:

l) prowadzenie postępowania wyjaśniającego na skutek ' zawiadomieniao naruszeniu przez naucżycielalub nauczyciela akademickiego jego obOwiązków lub dowiedzenia
się o tym w inny sposób,
2) składanie do komisji dyscyPlinarnej ·wnvosków .~wszczę
cie postępowania dyscyplinarnego,
3) popieranieoskarlenia przed komisją, _
."
4) wnoszenie środków odwoławczych od orzeczeil i posŁa
nowieil komisji dyscyplinamej.
4. Rzecznik dyscyplinarny jest związany zaleceniami organu, który go powołał do tej funkcji.
Art. 71. l. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzeC2nika dyscyplinarnego.

narnej, jeżeli orzeczenie to wydane 7Iostało z naruszeniem .1
istotnych przepisów prawa; rewizję na niekorzyść zaintere·
sowanego możnaza!ożyĆ tylko w terminie do 6 mięsięcy lod '
..,.
uprawomo·c nienia się órzeczenia,
2. Właściwy minIster, zarżądzając rewizję · pralV'Qmocne- "
go orzeczenia, zleca rozpatrzenie rewi'Zji właśćiwej odwoławczej komisji dyscyplinarnej. a jeżeli rewizja dotyczy
orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej - tej koJnisji w zmienionym skła~ie.
.

j"

3. Orzeczenia komisji wydane w trybie okr.eślonym w :'
.usl 2 są ostateczne.
Art. 76. 1. Rektor szkoły wyższej możezawie'sić w pel...;'
nieniu obowiązków służbowych nauczycielaakadem.ickiego,',
przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne iub złożono "
wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinaTnego, jeż.e.I L;;
ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zaT'Zu-~.
tów celowe jest od~unięcie go od wykonywania obo~iązkóWN,
.w szkole wyższej. W sprawach nie cferpiących zwłoki rek-.;)!
tor może zawiesiĆ nauczyciela akademickiego przed złożei-,
·niem . wnio~ku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego . .

2. Uprawnienia określone w Ust. 1 przysługują równ.ie~
minist·r owi.

właściwemu

3. Przepis ust. 1 nia zastosowanie również do nauczy
Cieli, z tym że decyzję o zawieszeniu podejmuje or'gan admi-.
:n lstracji szkolnej sprawujący bezpośredni nadzór nad, szk·ołą :1
zatrudniającą danego nauczyciela.

2. Komisje dyscyplinarne wydają orzeczenia p;o przepr·owadzeniu rozprawy oraz po . wysłuchaniu głosów rzecznika
dyscyplinaniego i obwinionego lub jego obrm,\cy.

4.. Nauczyciel i nauczyciel akademicki zostaje z mocy _
prawa zawieszooy w pełnieniu obowiązków służbowych w l
razie jego tymczasowego areszbowania lub w razie pozba·Wie- ł
ni..! go wolności w związku z postępowaniem karnym .

. Art 72. t. Postępowanie w przedmiocie odpowiedziaJdyscyplinarnej za czyn podlegający uka,raniu w postę
powaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia może być
prowadzone równocześnie z tym postępowaniem. Postępowa
nie to może być także zawieszone do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w pO~lępowaniu karnym lub w sprawach
o wykroczenia.

5. Zawieszenie w służbie nie powinno trwać dłużej niż
6 miesięcy, chyba że przeciwk,o nauczycieIowi lub naucźy
cielowi akademickiemu toczy się postępowanie karne, w
.związku z którym nastąpibo zawieszenie. .
. . . "',

n·ości

2. Orzeczenie wydane

w postępowaniu

karnym lub w

postępowaniu w sprawach o wykroC2enia nie może stanowić

przeszkody do wymierzenia kary dyscyplinarnej.
Art. 73. 1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być
po upływie sześciu _ miesięcy od dnia uzyskania wiadomości o popełnien.iu czynu uzasadniającego nało
żenie kary i po upływie trzech lat od popełnienia takiego
czynu. Jeżeli jednak ' czyn stanowi przestępstwo, okres ten
nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego
przestępstwa. '
wszczęte

Art. 77. 1. Uposażenie nauczyciela i nauczyciela akademickiego w okresie _za wieszenia w pełnieniu obowiązków ,
może ulec ograniczeniu, a tymczasowo aresztowanego ulega ...
. ograniczeniu najwyżej do połowy w zależności od stanu ro< .
dzinnego pracownika, począwszy od pierwszego dnia miesill-:
ca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym na- '
stąpiło zawieszenie.

2. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służ
bowych nie przysługuje dodatek funkcyjny oraz wynagrodza- '.
nie za godziny ponadwymiaJl'owe.
;,
3. W okresie odbywania kary pozbawienia
nauczycielowi i nauczycielowi ' akademickiemu me
guje uposażenie.

wolno~c i,

przysłu

.

2. Ro-związanie stosunku pracy po popełnieniu czynu nie
stanowi . przeszkody · do wszczęcia i prowadzenia postępowa
nia dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej.

4. Przepisy ust. 3 oraz art. 76 ust. 4 stosuje się także do
nauczycieli i nauczycieli akademickich zatrudnionych na
jpodstawie umowy o pracę.

_ Art; 74. 1. K~ry przewidz!anew art. 64, 65 ust. 1 pkt l
l 2 podlegają zatarciu. a odpis orzeczenia o uka.r aniu dołą
czony do akt osobowych nauczyciela hlb nauczyc!elaakademickiego ulega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręcze
nia mu ostatecznego orzeczenia oukllraniu, . jeżeli w tym
okresie nie był Orll karany dyscyplinamie lub sądownie.

5. Jeżeli .postępowanie dyscyplinarne lub karne żakoń
czy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem
orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi i 'na- -,
uczycielowi akademickiemu należy zwrócić zatrzyma.ne kwoty uposażenia, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2.
'

2. Decyzję o zatarciu kary wydaję organ, przy którym
ustanowiona jest komisja dyscyplinarna I instancji, a jeżeli
karę wymienył organ administracji szkolnej ~ ten organ.
Art. 75. 1. Właściwy minister w trybie nadzoru może
prawomocnego orzeczenia komisji dyscyp.Ji-

zarządzić rewizję

Art. 78. Rada Ministrów określi w drodze rozporządze
nia szczegółowe przepisy w zakresie składu i właściwość!
komisji (łyscyplinarriych dla nauczycieH I nauczycieliakademickich, zasad i trybu ich powoływania, wyznaczania
składów orzekających, powoływania rzeczników dyscyplinar:'
nych l obroilców oraz trybu postępowania dysq; pHnarnego
i wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

j
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DZIAŁ

IX.

~

Poz. lU

właściwy

minister na wniosek rektora zaopiniowany przez
i senat lub z własnej inicja·
,

radę wydziału (radę naukową)

.

Ząwlązanie,

zmlany 'l

rozwiązanie

stosunku pracy.

tywy.

2. Mianowania nauczycieli akademickich. nie wymienionych w ust. 1 dokonuje rektor na wniosek dziekana lub kierownika innej równerzędnej- jednostki naukowej lub dydaktycznej szkoły, zaopiniowany przez radę wydziału (radę nau-

R o z d z i a ł l.
Zawiązanie

stosunku pracy.

Art. '79. 1. Stosunek pracy z nauczycielem i nauczycielem akademickim, który ma być zatrudniony w pełnym wymiarze ~ zajęć,zawiązuje się przez mianowanie na stałe, do
odwolania albo na czas określony, z wyjątkiem przypadków
ók,reślonych w ust. 2 i 3.

kową).

Art. 82. 1. Nauczycieli mianuje lub zawLera z nimi umoo pracę organ administracji szkolnej sprawujący bezpośredni nadzór nad szkołą, wktó.rej nauczyciel ma być zatrudniony.
wę

2. Właściwy minister może upoważnić do mianowania
. 2.Z nauczycielem i nauczycielem akademickim, dlilktó- -,
.rego zatrudnienie w danej szkole jest dodatkowym miejsćem lub zawierania umów z nauczycielami inny organ 01'82
określić stanowiska. których obsadzenie wymaga zgody orpra.cy albo który jest zatrudni,ony wniepełnym wymiarze
ganu wyższego stopnia.
zajęć zawiązanie stosunku pracy następuje w drodze zawarcia umowy ' o pracę na czas nieokreślony lub na czas
Art. 83. 1. Stosunek pracy w drodze mia'nowania zawią~
określony, chyba że zawarro umowę ·zlecenia przewidzianą
zuje się z dniem określonym w akcie nomi~acji, a jeżeli dnia
~ ust. 4.
tego nie określone - z dniem doręczenia osobie mianowa3. Przepis ust. 2 ma zas~osewanie również do kontrak- nej tego aktu.
iQwy~h profesorów i kontraktowych docentów szkół wyż
2. Umowa o pracę zawiązuje się w dniu określ,onym w
szych eta z w stosunku do esób nie posiadających obywatel- umowie jako dzień podjęcia pracy, a jeżeli dnia teg'o nie
stwa polskiego.
określon,o - w dniu zawaofciaumowy.
4. Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i innych ' zajęć dyArt. 84. Akt nominacji i umowa (. pracę powinny w
daktyczno-organizacyjnych i naukowych w szkole wyższej
szczególności określić:
.
może być również powierzone w dredze umowy z,lecenia.
1) stanowisko lub rodzaj miejs,c e pracy,
5. Organy właściwe do zawierania umów e pracę
2) termin rezpoczęcia pracy,
i . umów, o których mowa w ust. 4, oraz zasady zawierania
3) wysokość uposażenia lub zasady wymiaru uposażenia.
tych umów określa właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Technikj lub z Mi. ruslrem Oświaty i Wychowania.
Art• .80. 1. Stosunek pr'acy z profesorem zwyczajnym,
profesorem nadzwyczajnym i docentem zawiązuje się w drodże mianowania na stale.
" 2. Stosunek pracy z asystentem stażystą, asystentem,
starszym asystentem zawiązuje się w drodze mianewania do
odwolania, Jednak na czas nie dłuższy niż określony w ustawie o szkolnictwie wyższym.
3. 'Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nie wymiep.ionym w ust. l i 2 zawiązuJe się przez mianowanie do
odwołania, aza zgodą właściwego minislra na stałe.

4. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim zawiązuje się przez mianowanie na czas określony, jeżeli czas
, trwania zatrudnienia jest ściśle określony i wynika zerga,n izacji nauczania lub badań naukowych albo gdy chodzi o zastępstwo nieobecnego w pracy nauczyciela 'a kademickiego.
5. Z nauczycielem stosunek pracy

zawiązuje

się

przez

~ianowanie:

1) na 'stałe, jeżeli:
~ posiada co najmniej 2 lata nieprzerwanej pracy pedagogicznej i otrzymał ostatnio dobrą ócenę pracy,
"- ma wymagane kwalifikacje do zajmowania daneg'o
stanowiska,
'
2) do odwolania, . jeżeli nie edpowiada warunkom określo
nym , w pkt 1,
3), na czas , określony, jeżeli czas trwania zatrudnienia jest
ściśle określony i wynika z organizacji nauczania albo
gdy chodzi o zast'ępstwo nieobecnego w pracy nauczy,ciela.

Art. 81. I. Mianowania na stanowisko prolesera zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego. i docenta dokonuje

Art. 85. Przy pierwszym mianowaniu na stanowisko
i'1auczyciela i nauczyciela akademickiego osoba mianowana
składa ślubowanie, .którego brzmienie i tryb składania usŁa
la właściwy minister.
Art. 86. Nowo zatru:dnionynauczyc'i el i nauczyciel akademicki obowiązany jest przystąpić do pracy w terminie
oznaczonym w akcie nominacyjnym lub w umowie o pracę.
Jeżeli nowo zatrudnicmy naucżyciel lub nauczyciel akademicki nie usprawiedliwi wciągu 6 dni po tym terminie nieprzystąpienia do pracy, nominacja lub umowa o pracę trael
ważność, chyba że szczególne przepisy stanowią inaczej.
R o z d zi

Ił ł

2.

Zmiany w stosunku pracy.
Art. 87. 1. Na prośbę lub z urzędu . za zgodą nauczycie'la akademickiego można g:O przenieść do innej szkeły wyż
szej lub innej szkoły w tej samej lub innej miejscowości.
2. O przeniesieniu decyduje organ właściwy do powoła
nia na nowe stanowisko za zgodą organu, który powołał
nauczyciela akademickiego !la dotychczas zajmowane , stanowisko.
.

3. Przeniesienie profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego lub docenta może nastąpić po zasięgnięciu opinii
rektorów obydwóch szkół wyższych, pozosŁciłych zaś nauczycieli akademickich - po zasięgnięciu ,opinii .dziekanów lub
dyrektorów instytutów.
I

W razie kon.iecznóścizapewnienia należytej obsady
stanowisk nauczycieli akademickich w szkole wy±szej, zniesienia lub przekształcenia szkoły wyższej albo też przeprowadzenia w szkole wyższej innych istotnych zmian organizacyjnych właściwy minister może _ zarządzić przenies';enie
mianowanego na uczyciela akademickiego, który nie wyraził
4.

'"". -

Dziennik Ustaw Nr 16

~150

na to zgody. Przeniesienie profesora zwyczajnego, profesora
nadzwyczajnego lub docenta następuje po zasięgnięciu opi'nU
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W wypadkach okreś-,
Jonych wyżej stosuje się odpowiedni·o przepisy art. 88 ust. 3
d. art. 91 us t. 2.
5. W razie przeniesienia lIlauczyciela akademickiego
z urzędu za jego zgodą stosuje się przepis art. 88 usI. 3.

Związku Nauczycielstwa Polskiego organ administracji
szkolnej szczebla wojewódzkiego w stosunku 00 nauczycieli
szkół podporządkowanych prezydiom rad, narodowych, a w ,
stosunku do nauczy-cieli szkół nie podpo'rządkowanych pre- ,
zydiom, rad narodowych -~ właściwy minister.
/'
'

Art. 90. 1. Nauczyciel może ,być z,obowiązany do pracy _
w · innej szkole w tej samej miejscowości w celu uzupełnielIlia obowi,ązującego wymiani godzin.
.

6. W trybie przewidzianym w ust. 4 można przenieść
profes"ra zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego lub docen2. W uzasadnionych wypadkach przepis ust. 1 można
ta jedynie do innej szkoły wyższej na stanowisko umożli zastosować odpowiednio również do lIlauczyciela akademicwiające wł~ciwe wykorzystanie jego kwalifikacji i nie niż
ikieg·o.
sze od stańowiska poprzednio zajm·o wanego. Poz,ostałych na3. Nauczyciel ' i nauczyciel akademicki mo ze być , prze- '
. uczycieli akademickkhmożna przenieść w tym trybie do in- niesiony do pracy w <>rganach administracji szkolnejlria ~ta
nej szkoły wyższej na stanowisko nie niższe od stanowiska ' lIlowisko wymagające kwalifikacji nauczycielskich tylko za ~,
,. iPoprzednio zajmowanego albo też , do szkoły średIliej na sta- Jeg<lzgodą.
, alowisko umożliwiające właściwe wykorzystanie jego kwaLi4. Nauczycielowi i nauczycielowi akademickiemu prze- ,
fikacji. .
'
chodzącemu do pracy w .OII'gana,ch administracji .szk·olnej w
7. Przepisy ust 1-6 stosuje się odpowiednio przy prze- drodze 'przeniesienia lub w innej drodze lub doZwigzku
niesieniu nauczyciela akademickiego do 'instytutu naukowo- Nauczycielstwa Polskiego W drodze wybo·ru - przyshigują
"badawczego lub innej placówki nauk'owej, chociażby nie na- uprawnienia wynikające odpowiednio z a.rt. 39, 40, 48, 51 .. ,
leżały one do tego samego resortu.
. 103-105.
Art. 88. L Nauczyciel może być przeniesiony na własną
5. Do nauczycieli zatrudnionych w terenowych org-alJl,a ch
iProśbę lub z urzędu za jego zgodą do innej szkoły (placówadministracji szkolnej na stanowis.kach wymagających kwa- ',
ki) lub do szkoły wyższej w tej samej lub łnnej miejsc-o- lifikacji nauczycielskich stosuje się · ponadto odpowiednio ;wości.

2. W razie konieczności zapewnienia szkole ohsady stanowisk nauczycielskich z kwalifikacjami odpowiadającymi
/potrzebom programowym szkoły albo gdy zachodzą zmiany.
organizacyjne powodujące całkowitą lub częściową likwida~ję szkoły, uniemożliwiające dalsze zatrudnienie nauczyciela
,w danej szkole, można przenieść mianowanego nauczycIela
.bez Jego zgody do dimej szkoły lub do szkoły wyższej w tej
samej lub innej miejscowości w granicach danego kuratorium
okręgu szkohiego.
3. Prżeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą oraz '
iW trybie określonym w ust. 2 dó innej miejscowości może
nastąpić pod rygorem:
1) zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz
iniejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem,
2) przyznania nauczycielowi, oprócz zwr<ltu kosztów przeniesieriia na zasadach określonych wart. 89 ust. 1, ' zasUku osiedleniowego w wySOKOŚci dwumiesięcznego . ostatnio pobieranego ' uI>Osażenia zasadniczego z dodatkami.
4. ' W razie wniesienia przez nauczyciela odwołania w
przepisanym terminie - przeniesienie nie może nastąpić
pr;zed rozstrzygnięciem tego odwołania przez właściwego
ministra.
'
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiedp.io przy przeniesieniu nauczyciela do szkoły innego resortu, a przepis
ust. 3 - również w r,azie przeniesienia z urzędu za zgodą
nauczyciela do pracy w organach administracji szkolnej.

Art. 89. 1. W razie , przeniesienia nauczyciela lub nauczyciela akademickieg'o przysługuje mu zwrot kosztów przeniesienia według zasad określonych w odrębnych ,przepisach
dla p'racownikóiV państwowych.
2. Nauczyciela i nauczyciela akademickiego zmieniają
cego miejsce zamieszkania w związku z przeniesieniem należy zwolnić od pełnienia obowiązków służbowych ńa <ldpoiw iedni okres , czasu, uwzględniając jego warunki rodzińne
d warunki komunikacyjne towarzyszące prze,niesieniu.
, 3. Przeniesienia, <l którym, mowa wart. 88 ust. 2, doko~uje -:"po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu okręgu

przepisy art. 15, 16, 20 i 102 ust. 3 ustawy.
Ąrt. 91. 1. Decyzje o przeniesieniach nauczycieli na in~
ne miejsce służbowe lub na inne stanowisko powinny być
doręcZ'one przed dniem 1 czerwca. Przeniesienia w ~ ciągu
ioku szkolnego mogą być dokonywane jedynie w szczególnie uzasadn101Ilych wypadkach.
2. De.cyzje o przep.tiesieniach wydane'> na podstawie
a,rt. 88 ust. 2 ,p owinny być, pod rygorem ich nieważńości"
doręczone 2:ainteresowanemu na 6 ' miesięcy przed terminem
,przeniesienia.

R o zd zi a
Rozwiązanie

ł

3.

stosunku pracy.

Art. 92. 1. Z mianowanym "nauczydelem i nauczycielem
akademickim należy rozwiązać ,stosunek pracy:

1) na wniosek nauczyciela lub nauczyciela akademickiego:
2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela lub· nauczy....'
ciela akademickiego do pracy spowodowanej jegochorobą, o ile okres tej choroby przekracza 1 rok; w szczególnie uzasadnionych wypadkach po stwierdzeniu przez
komisję lekarską poprawy stanu zdrowia i możliwości
pOWI'otu do pracy - okres spowodowanej chorobą nie,obecnoś, ci w pracy może być przedłużc:>ny ponad ' 1 rok, nie dłużej jednak niż do dwóch lat, licząc łącznie <l.k.'r·e s
choroby i urlopu dla poratowania zdrowia,
3)w razie orzeczenia prżez komisję lekarską dos-p raw
inwalidztwa i zatrudnienia trwalej niezdo·lności' nauczyciela lub nauczyciela akademickiego do pracy w pełnym
wymiarze zajęć na zajmowanym stanowisku,
4) z końcem roku szkolnego, w którym profesor zwy;cza'jny, profesor nadzwyczajny lub doce,n t kończy 70 lal '
życia,

5) z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel lub nauczyciel akademicki nie będący profesorem lub doc;en- '
tem osiągnął wiek emerytalny, ż tym że organ administracji' szkolnej uprawniony do mianowania może za
zgodą nauczyciela przedłużyć okres zatrudnienia w wy- '
padkach uzasadnionych potrzebaIili kadrowymi,
-" "

\

/

,

\
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6)W razie st\yierd~enia niewywiązywania się przez nauczyciela lub ' nauczyc iela akademickiego z obowiązków
służbowych .

2: Wl1 ioseko

rozwiązanie stosu.nku pracy powinien być
przez nauczyciela (nauczyciela. akademickiego) na
lPiśmie na 3 mies i ące naprzód i n ie póżniej niż na 3 miesiące przed zakończen i em zajęć w danym roku szkolnym.
Zwolnienie nauczyciela lub nauczyc iela akademickiego na
jego wniosek powinno nastąp:ć .niepóżnieJ niż z chwilą
:zakończenia · zajęć w danyiriroku~zkolnym.Terminy te
mogą za zgodą właściwego organu ule:c skróceniu, co powstaje jednak bez wply'A!;u na fakt, że w takim wypadku
. if.onyiązan i'e . stosunku pracy ńastępu]e na wń.iosek nauczy- .
,- deI a lub ńauczyciela akademickiego przez wypowiedzeąie.
3. OkresY wymienione w ust. 1 pkt 2 ulegają odpowiedniemu skróceni u, jeśli nauczyc iel akademicki osiągnął wcześ
. niej w'iek 70 lat życia. a nauczyciel lub nauczyciel akademicki nie będący profesorem lub docentem - wiek emery~
talny. _
4. Skierowanie nauczyciela lub nauczyciela flkademickiego do barl ania przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia mpże nastąpić z inicjatywy nauczyciela
lub nauczyciela a'kademickiego albo z urzędu w każdy~
czasie przez organ wla$Ciwy w myśl art. 81 i art. 82, n ie
usprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela lub nauczyciela akademickiego skierowanego z urzędu do badania upoważnia organ administracji szkolnej do rozw i ąza'nia stosunku
zgłoszony

~acy.

5. Na wniosek rektora, zglosz·ony za zgodą profes·ora
lub docenta, właśdwy m inister może przedłużyć czas trwania .stosunku pra'cy
profesorem zwyczajnym, . profesoręm
nadzwyczajnym lub docentem, który ukończył 70 lat życia,
na dalsze ok resy trzyletnie. W razie nieprzedłużenia stosunku pracy na dalszy okres trzyletni ulega on rozwiązaniu.

z

się w ciągu 14 dni od ' dnia powiadomienia o niesłusznej
jego zdaniem bcenle do -władzy bezpośrednio wyższej od tej,
któ.ra ustaliła ocenę.
, 4. W razie wniesien ia odwołania przez nauczyc iela od
drug :ej niedostatecznęj o.ceny rozwiązan i e stosunku pracy
Iiie może nastąpić przed rozstrzygn i ęciem tego odwołania.

. Art. 94. I. Nauczyciela i nauczyciela akademickiego
można zwolnić z zajmow~nego stanowiska w wypadku :
1) zniesienia ' lub przekształcenia szkoly' lub szkoły wyż
szej albo też przeprowadzenia w szkole i szkole wyż
szej istotnych zmian organizacyjnych, gdy riie ma możli
woś c i zatrudnienia go w tej samej lub innej s,zkole albo
szkole wyższej w tej samej lub w . innej miejscowości;
w tym wypadku nauczycieiowi i nauczycielowi akademickiemu ' naleiy zaproponować prlicę zgodną z jego
kw~ lifikacjam i ,
'
2) niezastosowanie siE~ nauezyciela lub nauczyciela akademickiego' do zarządzenia o przeniesieniu w trybie ' okreś
lonym wart. 87 ust. 4 i wart. 88 usL 2:
2. Rozw i ązan i e stosunku pracy ;L przyczyn określonych
w ust. 1 pkt l następuje:
'
1) z nauczycielem akademickim - za trzymiesięcznym wypowiedzeniem z podaniem' motywów zwolnienia i przy
odpowiednim zastosowaniu art. 92 ust. 6.
2) . t mianowanym nauczycielem za uprzednim trzym iesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na pi śm i e
podaniem motywów rozwiązania stosunku pracy.

z

Art. 95. Decyzję ci r·ozwiązaniu stosunku pra~y na podstawie art. 92-94 wydaje organ uprawniony do mianowania . / .
w trybie określonym w tych artykułach.

Arl.96. 1. W wy,padkach wyjątkowych · stosune!s pracy
z mianowanym nauc,zycielem i nauczycielem akademickim, którego działalność naukowa lub dy6. Wniosek Ćl rozwiązanie stosunku pracy z nauczyciedaktyczna albo oddziaływanie wychowawcze pozostaje w ralem ak ądem i ckim mianowanym przez właściwego ministra
żącej sprzeczności z zallaniami szkoły i ,szkoły wyższej.
rz; powodu niewy'wiązywania się z obowiązków służbow~ch
W razie rozwiązania stosunku pracy w tym trybie mdże być
rektor kie,r uje do tego ministra, który zasięga w tej sprawie
przyzna,n a nauczycieJ'owi lub na·uczyciel o.wiakademickiemu
opinii komisji kwal ifikacyjnej. Tryb i zasady działania oraz odprawa w wysokości trzymiesięcznego , uposażenia zasad5kład komisji kwalifikacyjnej określa właściwy minister w
niczego.
,porozum ieniu z Zarządem . GłÓwnym Związku Nauczycielstwa
2. W przypadka'ch określonych w uS'l 1 'stosunek służ
Polskiegio or az po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolbowy rozwiązuje:
- nictwa' Wyższego. ROZWiązanie stosunku pracy z ! nauczycie- .
1) z profesorem i docentem ,- właściwy minister; rozwią
I
Jem akadem ickim mianowanym przez rektor,a z przyczyn
zanie stosunku pracy w ·tym trybie z profesorem zwy, • .określonycr w ust. 1 pkt 6 na~tępuje po zasięgnięciu opinli '
czajnym i profesorem nadzwyczajnym wymaga zgody
komisji kwa lifikacyjnej. Rozwiązanie stosunku pracy z przyPrezesa Rady Ministrów,
czyn określonych w ust. 1 pkt 6 następuje z końcem roku
2)
z nauczycielami i pozostałymi nau,c zycielami akademics-zkolnego za 3-miesięt;zl1ym wypowiedzeniem.
kimi
- organ uprawniony do mianowania , za zgodą
7. Rozw i ązanie stosunku pracy z nauczycielem z powowłaściweg,o ministra.
du nie wyw i ązywania się z obowiązków służbowych następu
.Art. 91. 1. Sto,s unek pracy mianl)wanego nauczyciela
je z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowienauczyciela
akademickiego rozwiązuje się z mocy prawa
dzeniem na piśmie po otrzymaniu przez nauczycIela dwuw razie:
krl)tnie w odsiępie nie krótszym niż ' jeden, a nie dłuższym
1) prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinamym karą
'niż'półtbra roku niooostatecznej oceny pracy w trybieokreś
h:~nym wart. 93. '
dyscyplinarną zwolnienia lub wydalenia,
2) prawomocnego skazania na karę utraty praw publiczArt. 93. 1. Organ adm.inistracji szkolnej obowiązany jest
nychalbo prawa wykonywania zawodu,
zawiadomić nauczyciela o niedostatecznej ocenie jego pra3)
pozbawienia tytułu naukowego,
cy podając uzasadnienie z jednoczesnym ostrzeżeniem" że
4) stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fał
następna niedostateczna ocena spowoduje rozwiązanie stosunku pracy.
szywych lub nieważnych dokumentów,
5} porzucenia pracy ' przez samowolne . uchylenie się od
2. Ocenę pracy ustala organ administracji szkolnej spra.wujący bezpośredni nadzór nad szkołą na podstawie opinij
pracy.
dyrektora szlsoły l swoje~o ptzedstawiciela.
~
2. Rozwiązanie st·osunku pracy w wypadka~li określo
nych w ust. 1 pkt 1-5 stwierd.za organ uprawniony (lo za3. O ile ocena nie została ustalona przez naczelny
.o rgan administracji szkolnej, nauczyciel ma Rrawo odwołać
trudnienia nauczyciela i nauczyciela aka<l.emic)dego •

<'

I

.

~

może być rozwiązany

/
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Art. 98. L Z nauczycielem i nauczycielem akademickim
mianowanym do odwolania stosunek pracy może " być r'ozwiązany w każdym cz'asie . za trzymiesięcznym wypowiedzeniem na koniec roku sZkolnego ' o1'az w wypadkach określo
nych wart. 92 ust.! pktJ i P oraz w aI'L ,94 ust. 1 i art. 96,
a ponadto stosunek pracy rozwiązuje się w przYPildkach określonych wart. 97.
~,

W razie

niezdolności

do pr.a cy z powodu choroby
trwającej dłużej ' niż 1 rok stosunek pracy nau<:zyCiela i ,nauczyciela akademkkiego, o którym mowa W ust. i, powinien być r'ozwiązany bez wypowiedzenia?
3. . Z nauczycielem mianowanym do odwołania, który,
w okresie pierwszych3 . lat pracy me uzyskał warunków do
mianowania na stałe, stosunek służbowy powińjen być r,oz. wiązany " z . upływem trzyletniego okresu pracy w trybie
okreśJ.o~ym w uśt. 1.
'

/

cl ,w razie zawini'OlIlej pr'zeznauczydela Jub ńauczycie
la akademickieg'o utraty uprawnień ko'lliec"Lnych . qo
wykonywania pracy na zajmowanym startowis ~ , '
.
2) w 'ra?,ie niezdoln,ok} nauczyciela .lqb nauczyciela akademickiegodo pracy z powodu jegO' choroby trwającej
dłuiej niż 1 rok, '

'

3) w razie , usprawiedliwionej nieobe~ności naJJczyciela lub
nauczyciela akademiokiego w pracy z innych ,przyczyn
niż określone w pkt 2, tri.vającej bez przerwy dłużej
niż l , miesiąc, chyba że nieopecność w pracy' nastilPiła
z ' powodu' udzielonego urlopu albo wskutek odosobnienia z powodu choroby zakaźnej. '
6. W wypadkach ó~reślcmych ,w ust! 4 i w uS,t. .s pkt 2
d 3 umowa "o pracę zawarta na czas określony iozv.riązuje
się jednak nie póżniej niż z upływem okresu; ilakŁÓry " z'osrała zawarta.
.

Arł.'99. 1. Stosunek pracy zawarty z nauczycielem i na• 7. W sprawach do'tyczących umów o pracę ni'e ' imormo~
uczycielem akademickim w drodze mianowania na czas okniwany<:h w .niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio
ślony rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki nastąpi to
wszechnie obowiązujące przepisy ustawodaws,twa pracy.
mianowanie, ' oraz w ' wypaąkach określonych wart. ' ,92 .
ust. 1 pkt ~ i 6, art. 94 ust. 1 pkt 1 i2, art. ' 96 i 97. ~'.

po:-

2. W razie
trwającej ~łużej

niezdolności .
niż

do pracy z. powodu choroby '

i ' nauczycieLem akademickim, o którym mowa w ' ust. 1, po' winien być ' rozwiązany bez wypowiedzenia .po. upływie 1= 1"0ku niezd.olnóści do pracy, nie póżniej jednak niż z upływem
.okresu, na który nastąpiło mianowanie.
.
Art. 100. Do ,nauczycieli i nauczycieli akademidcichstosuje się odpowiedni.ooprzepisy, art. 114 ustawy z dnia 23 sty-~
cznia , 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu ęmerytalnym
';pracowników i ich rodzin(Dz.U. Nr 3, poz. 6).
.

.

'

\

Art.' lOt. 1. Umowa o pracę, z nauczycielem nauczycielem akademickim rozwiązuje się:,
1) na mocy por:ozumienia stron, '
. 2) . przez wypowiedzenie przez jedną ,ze stron,
3)ztipłyWem ciasu, na który była zawarta,
4) przez oświadczen'ie jednej .zestroo ' Oez wYpowiedzenia.
2. Umowa o' pracę .zawarta z nauczycielem i nauczycielemakademickim na czas nieokreślony może byćrozwiąza
na przez organ uprawnióny ,do Jej zawarcia z ~ońcem rbku
szkolnegą za wypoWiedzeniem wynoszącym 3 miesiące kalendarzowe.
3. Przepis ust. 2 w części dotyczącej rozwiązywania
~ , umów o pracę z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkól, vi których zajęcia trwają cały rok kalendanowy.

,'

-Rozdział

4.

1 rok stosunek pracy z nauczycielem

4. Umowa ' {) pracę rozwIązuje się z mocy prawa ,w razie porzucenia pracy przez samowolne uchylenie się od praey W ciągu co 'najmniej siedmiu dni;

, 5. Umowa o pracę ~awarta na czas określony lub na
czas nieokreśJonymoże byĆ rozwiązana przez organ upraw.niony dO' jej Zawarcia w każdym czasie i bez wypowiedzenia:
1) z winy nauczyciela lu~ nauczyciela 'akademickięg,o:
a) ' wwypa.dkachokreślonych w arL 96 i 97 ust.
" pkt' 2-4,
~. b) .wrazie dopuszczenia się przestępstwa, którego po' pełnienie uniemożliwia -da Isze ' zatrudnienie. na uczyciela lub ńauczycielaakademickiego !la zajmowanym
stanowisku, jeśli dopuszczenie śię tego przestępstwa
jest oczywiste lub zóśtałó stwj erdzone prawomocnym
wyrokiem,

Odprawy. '
.

Art. 102. 1. Nauczycielowi miandwa'nemu na §tałe, z _którym r,ozwiąiano stosunek pra;cy' z "przyczyn określonych w
arl. 92 ust. 1 pkt 3 i art. 94 ust. 1 pkt!, przyzńaje się jednorazową odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięczne- "
go ostatnio pobieran'e go w służbie czynnej ' uposażeniazasad- :
niczego za każdy pełny rok ' służby nauczycielskIej zali- ,
czalnejw myŚl przepisów ,wydanych na podstawie art. 23,
nie przekrac~ającą je,dnak 6-miesię.cz'nego .uposażeni,a zasadJ1iczego.
2. Nauczycielowi ~ianówanEimu ~ na stałe, z ' którYIl;l ", ~ ':
się stosunek pracy z przyczyn określonych w
~: .
'art. 62 J:Ist. 2, omoże być . przyznana jednorazowa odprawą na
zasadach,ókreśIonych wtist: 1, nie przekraczająca jednak;
. '"
t.
i!
- 3-miesięczneg'o uposaże~iazasadniczego, jeźeii okres
czynnej służby nauczycielskiej .nie przekroczył l~ lat,
r,ozwiązuje

-

6cmiesięcznego uposażeni'a zasadnićzego ; jeżeli okres

czynnej służby nauczyCielskiej przekroczył 10 ' lat,:

3. Nauczycielowi i ' nauczycielowi akademickie,mu mianDwanęmu na stałe 'i p rzechodzącemu ha emeryturę przy- . ,c;
znaje się od.,prawę W wysokości dwumiesięcznego ostatni,C) . '.:\

,pobieranego uposażenia zasadniczeg.o w szkole', lub w szkole f
Wyższe j będącej , p;o.dsta wowym miejscem jego pr acy~

DZIAŁ

X.

ZaopatrzenieemerytaJne•
, Art. 1031 Nauczyciele i nauczyciele akademiccy oraz
cz},onkowie ich rodz'in mają prawo dozappatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o powszechnym zaopatrz-e-niu .emerytalnym pracowników . i ich rodzin z uwzględnie
niem art. 104 i 105 , nini-ejszejus-tawy, z tymże naucżycieli
zalkza się do pracowników I kategorii zatru~nienia.
.
, Art. 104. 1. Podstawę wymiaru -emerytury i renty dla
nauczyciela i nauczyciela akademickiego, ., przechodzącego
na emeryturę lub reqtę inwalidzką w okresie od 1 maja
1972 r. do 31 sierpnia 1976 L, sta·nowi:
c

•

f'_

~
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1) zar-obek z tytułu zatrudnienia w szkole lub w ' szko,le
w,yższej obliczony według ustalonych dla V etapu podwyżki stawek uposażenia zasadniczego, dodatków i wynagrodzenia , zag;p-dziny ponadwymfarowe, podwyższony
odpowiednio z tytułu zwolnienia zar'obku od podatku od
wynagrodzeń i składki na cele emerytalne,
,
,

2)

zarobe~

' lub

, 4. Minister Pracy"Płac i Spraw Socjalnycll_, określa w
porozumienilu z Ministrami Oświaty (Wychowania oraz
Nauki, Szkolnictwa Wyższeg.o i Techniki w dwdze rozpo.rządzenia ' okresy pracy - uprawniające do dodatków, o, których mowa w ,ust. l, oraz. sz'ćzegółowe zasady przyznawania
d obliczania tych dodatków.

tytułu

równoczesnego zatrudnienia poza szko"
-obHcz-ony na 'zasadach ' ogólnych
określonych w przepisach o powszechnym za,o patrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin.

łą

z

Poz. 114

szkołą- wyższą

2. Na wniosek nauczyciela ' lub nauczyciela akademic, ocieg-o podstawę wymiaru emerytury lub, renty w okresie,
.o którym mowa w ust l, ustala się na zasadach ogólnych
' .określonych w prŹepisach ,o powszechnym zaopatrzeniu emeirytalnym pracowników i ich rodzin.

DZIAŁ

Wsp~łdziałanle

ze

Związkiem

XI. Nauczycielstwa Polskiego.

Art. 106. 1. W spra,wach _dotyczącycp nauczycieli i nauczycieli akadeIl}ickich organy administracji szkolnej współ
dział!iją ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Dotyczy
"to przede wszystkim:

- działania na rzecz 'poprawy warunków i wydajności
.
.
wymiaru emerytury lub renty dla naupracy,
czyciela i nauczyciela, akademickiego przechodzącego na
-:- ~oprawy warunków socjalno-bytowych pracowników
, emeryturę lub rentę iriwaJidzką po dniu , 31 sierpnia 1976 r.
i ich rod7Jin,
ustala ' się na zasadach ogólnych określonych w przepisach
~ wykorzystania funduszu s,ocjalnego,
o powszechnym ' zaopatrzeniu emeifytalnym pracowników
ł ich rodzin, z tym że zarobek w szkole lub w szkole wyż
- doskooaleriJa ideowego i zawodowego, '
azej podwyższa się odpowiednio z tytułu zwołnienia zarob- zmian i rozwiązywania stqsunku pracy,
ku od poda tku od wynagrodzeń i składki na cele emery, :talne.
.
- planowania i wykiorzystania urlopów,
4. Porzepisy ust. 1-3 stosuje ,się _odpowiednio przy usta- nadania wyróżnień i odznaq;eń,
laniu podstawy wymiaru renty \ rodzinnej po nauczycielu
- przydziału godzin nauczania i inny'ch zajęć , wel).lb~ nauczycielu akademickim zmarłym w okresie od 1 maja
wną trzs-zko 1nyeh,
,1972 r. do dnia 31 sierpnia 1976 r.
.
organizacJi, i składu komisji dyscyplinarnycn oraz
_ 5. , Szczegół-owe zasady ustalania podstawy wymiaru
post~powania dyscyplinarnego.
i
'
emerytury rrenty dnwalidzkiel' nauczycieli i nauczycieli akademickich, w tym r6wnież : podwyższania zarobku w szkole
_ 2. Sz,czeg6łowezasady Współdziałania organów adminil ,w szkole wyższej z tytutu zwolnienia . uposażeń nauczycieli stiracji s'zKolnej z' instancjami Związku Nauczycielstwa P.oll nauczydeH akademickich. od podatku Od ' wynagrodzeń ' ski-ego , określi.< porozumienie MinistrówOśw.iąty i' Wychowai składki na ' cele e,me:rytalne - określa Mi'niste'f, Pracy, Płac 'nia oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z Zarzą
.i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministram,i Oświaty
demGłównym teg'o Związku.
i Wychowania oraz Nauki,Szko.lnictwa Wyższego iT~hmik.i.
'
,.
.
3. Uprawnienia zasttzeżOIIle w... ust. . 1 dla Związku Nau,
czycielstwa
Polskiego w stosunku do nauczycieli na,leżących
i 6. Na wni-osek nauczyciela powstającego w dniu wejdo
in,nych- związków przy~ługują tym innym zw i ązkom.
"cia w życie ustawy w cZyIliIlej służbie, nauczycielskiej pod3.' Podstawę

"

,

'.'

dega przeliczeniu według zasad określonych w ust. 1-:::-5 jego
emerytura wymierzQna przed wejściem w życie ustawy J na• tępnie zawiesz-ona' na skuteli- wykonywania j)rzez nauczy(liela zatrudnienia, w pełnym wymiarze godzin.

ArL 105. 1.,.;.Nauczycielom i nauczycielom akademickim
uprawnionym do emerytury lub renty inwalidzkiej przysłu
rQuje dodatek do emerytury lub renty w wysokości:
1) 20". tych świadczeń, jeśli uprawniony wykonywałporacę
w szkole wyższej na stanowiskach profesora,docenta,
adiunkta, starszego wykładowcy lub wykładowcy, starszego kustosza dyplomowanego l)Jb kustosza dyplomowanego, starszeg-o asystenta i asystenta oraz w instytu' lach naukowo~badawczych i innychplacówkąch riaukowo-badawczych na stanowiskach określonych w trybie
podanym w ust. 4,
2) 10". ty oh świadczeń, jeśii uprawniony wykonywał pracę
nauczycielską w Szkole lub w szkole wyższej na innych
stanowiskach niż wymienione w pkt 1.
.
2./ Dodatek, o którym m.owa VI : ust. l, przyshiguje mezależnie od dodatku z tytułu posiadania odznaczeń . państwo
-wych.
3. Przepis ust. ,
pkt 2 dotyczy zarówno ' nauczycieli,
którzy przejdą na emeryturę lub rentę po dniu l maja
1972 r., jak i tych, którzy przeszH na emeryturę lub rentę
tnwalidzk~ przed tą datą.'
,

/

I

DZIAł. . XII .

Przepisy

przejściowe

l

końcowe.

Art. 107. Upoważnia się Radę Ministrów do d.aIszej poprawy warunków pracy nauczycieli i nauczycielj akademicJcIich i obniżania norm czasu pracy określonych ! w ustawie.
,
Art. 108. W stqsunku do, nauczyci.eli' mianowanych /
,tanowiska kie.rowni'cze w' szkoła<:h okres pięciu latpelnienia funkcji, o którym mowa wart: 5 ust'. 1, Hczy się od d'n la
,wejścia w życie ustawy.
\.
.

na:

Art. 109. 1. Nauczycieli pozostających w służbie nauczycielskiej albo w administracji szkolnej w d:n:iu wejścia w ży
cie ustawy, którzy uzyskali na podstawie d,otychczas obowiązujących przepisów kwalifikacje 'naukowe .! pedagogic-zne do nauczania lub prowadzenia zajęć wychowawczych V!
szkołach określonego rodzaju i stopnia, uważa się za posiadających kwalifikacj~, fI.-o zajmowania stanowis,ka nauczyciela lub wychowawcy w tych szkołach, choćby nie odpowiadali warunkom ok,reśl-onym ' wart. 10 ust. 1; a posiadajil~
cyćh ponadto na pOdstąwie dotychczasowych przepisó'N'
kwalifikacje zawodowe - uwaŻa się za posiaq,ających kwalifikacjedo zajmowania stanowiska nauczyciela dyplomowanego lub wychowawcy dyplomowanego w tych szkołach.

/

"

~:.
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;)Ziennik Ustaw Nr 16

-

154 - '

2. Nauczyciele zatrudnieni w dniu weJscla 'w życi,e uslaw ' szkol'ach średnich, którzy odpowiadaJą warunkom
, określonym wart. 10 ust. 3, stają s i ę pro'fesorami szkół
(;rednich.
'
,'
,
'If'j

/

absolwentów studiów na'uczycielskich~ którzy
w tych studiach po dniu wejścia w życie
ll:Stawy, w zakresie kwalifikacjinaukó;wych i pedagogicznych stosuje s,ię odpowieclnio ~przepisy ust. 1.
( 3. Do

ukończą

naukę

Art. 110. W zakresie , spraw ,n ie , unormQwanych przepi'i ami niniejszej ustawy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
postępowania adminiślraty jnego.
'
Art. 111. 1. Przepisy art. 3,3 ,u st. 1 r 2 wchodzą ,w zycie
od początku roku szkolnego '1972/73;
2. Przepisy art. 22' ust. 4 mają zastosowanie od począt!Cu roku szkolnego 1972/73.
Art. 112. 1. Nauczyciele i nauczyciele ' akademiccy mianowan'i na podstawie dotychdasowythprzepisów są nauczycielami L nauczycielami akademickimi mianowanymi na
!ttałe Wc rozumieniu ustawy.
2. Nauczyc-iele ,i llauczyciele akademiccy zatl'udnieni
w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie urnowy o pra'cę w pełnym wymiarze otrzymują
okresie 3 miesięcy ' od
dnia węjścia W życie ustawy mianowanie według zasad
określonych wart. 80 ust. 2-5 ustawy z ' chwilą doręczenia
pisma nominacyjnego.

w

3. Przepis ust. 2 nie ma zasŁosowania do nauczycieli
i niwczycieJi akademickich, o -których mowa wart. ,79 ust. 2
i 3.
Art. 113. Urnowy o pracę zawarte z nauczycielami i nauczycielamiakademicki~i przed wejśCiEm} w życif!l ustawy
ocenia się według przepisów
niniejs~ej ustawy.
,
,
Art. 114. Uprawnienia wynikające · z ' art. 90 ust. 4 i 5
_ przysługują również nauczycielom, którzy . przes-z:1i do pracy
- w organach administracji szkolnej lub do Związku Nauczy~
cielstwa Polskiego ' przed ,dniem wejścia w życie ustawy. '
Art. t15. 1. Przepisów tIstawy nie stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej:
'

l) zajmujących stanowiska nauczycieli i nauczycieli akademi~kich w wyższych szkoł,ach wojskowych oraz w innych wojskowych szkołach ' i placówkach .oświatowo
wychowawczych,
2) zajmujących stanowiska ~nauczycieli akademickich w
studium wojskowym sz!toły wyższej,
'3) wyznaczonych do wykonywania ' zadań .poza ' wojskiem
- na stanowiskach wymieniolllych wart. 1.
2. Zołnierzom I wymienionym 'w ust. 1 może być riadany
honorowy ' "Zasłu~ony Nauczycit~IPolskiej Rzeczypospolitej Ludowej" · i "Medal Komisji Edukacji Narodowej'\
a dzieciom tych żołnierzy przysługują uprawnienia ' określone w\.art. , 48.
'
,
tytuł

Art. 116. Minister Oświaty. i Wychowania oraz Minister
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki mogą iza zgodą
Prezes'a Rady Ministrów rozciągnąć przepisy ni~iejszej ustawy. lub niektóre jej postanowienia na ' nauczycieli szkół niepaństwowych.

Art. li 7, Do czasu wydania przepisów wykonaw<:zych
przewidzianych w niniejszej ustawie obowiązl.!jąprzępisy
dotychczasowe ze zmianami wynikającymi z ustawy.
,

.

'Art. 118. Rada Ministrów , ,określi, jakie dotychczasowe
uprawn'i enia , wynika'jące z przepisów , szczególnych przysłu
gują nauczycielom i nauczycielom akademickim. , '

Poz. 114
Art. 119. W ustawie z dnia

5~ listopada

ńictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r,. Nr

1.958 r. o szkol4, póz,. 31) wprowadza

się następujące

zmiany:
l) war_t. 17 ust~ t , 4,5 i 6 oraz wart. 27 ust. ,l i 2 wyrazy
"pracowników naukowo-dydaktycznych" " zastępuje się
, wyr:.,azami "nauczycieliakademickkh;', '
2) tytuł dzfału IV otrzymuje brzIl!ienie: "Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy, 'szkoły",
'
,
3) tytuł rozdziału l w dziale IV otrzymuje brzmienie:
"Nauczyciele akademiccy";
4) art. 76 otrzymuje brzmie-nie: ,
"Art. 76. 1. Osoby zatrudnione w szkole w zak,resie nauczania ' i pracy nauko\V'o-badaw'częj' lub ' nauczania są
na'uczycielami akademick imi. ,
"
2. Rodzaje stanowisk , nau~zycieli akademJ ck ich, tryb
ich powoływan;a i odwoływania, prawa i obowiązki
oraz zasady odpowiedzialności służbowej określa ustawa - Karta praw i obowiązków pauczycieli.
, 3. M inister może utworzyć w szkółach wyższych stanowiska pracown ików naukowo-badawczych. Do pracow- .
,ników tych mają zastosowame:
l) w zakresie wynagrodżenia przepisy ustawy - Karta
,.. praw i obow i ązków nauczyciela,
..... 2) ·w zakres ie kwalifikacji, czasu pracy oraz innych
praw i obowiązków 'przepisy o instytutach nauko"
wo-badawczy<:h.",
5) w art. 81 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
,,,2. Warunkie.mpowoł·ania na stanowisko asyste'n ta
stażysty, asystenta lub starszęgo asystenta jest ' pos iadanie dyplomu :magistra, magistra-inżyniera, le,k arzalub
dyplomu równorzędnego, a na stanowisko adiunkta pOSiadanie stopnia naukowego doktora. '
,'
3. Właściwy minister określa szczegółowe ' waru.nki, którym powinni odpowiadać kandydaci na adiutlktów, sta,rszych asystentów i asyste.ntów stażystów, oraz waIrUnki ich powoływania, zwalniania i awansowania,.
a także może określić przypadki, w- których ' dla powołania na stanowisko adiunkta nie je-s t wymagane posiadanie stopnia naukowego doktora, a na stanowisko asystenta stażysty, asystenta i starszego asystenta - dyplom magislia lub magistra-inżyn i era." ,
6) V{ ar~. 77 i 79 ust. 2 wyrazy "pracownika ' nauk'owo-dy, .daktycZDe'go" z.astępuje się wyrazami "nauczyciela akademickiego",'
I
7) wart: 122 ust. 2 pkt l , i ait. 124 ust. 2, wyrazy "pracowników naukowo-dydaktycznych" zastępuje się , wyrazami
"nauczycieli akademickich";
,
8) art. 87-119 skreśla się.
Art. 120. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym
sz~olriictwie wojsKowym - (Dz. U. z 1970 r. Nr 25, poz. 204)
wprowadza się następujące zmiany:
.
'
l) w art. 43 ust. 2 oraz 44 ust. 4 i art. ,49 ust. 4 'wyrazy
"o ' szkolni.ctwie ,~yższy.m" zastępuje s i ę wyrazami
"o ustawie - Karl a, praw i obowią~ów nau<:zyciela",
2) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Do osób cywil.ńych powołanych na stanowiska pracowników
naukowo-dy daktycznych w. wyższych
szkołach wojskowych oraz do osób zajmujących te
stanowiska stosuje s i ę przepisy ustawy ~ Karta
praw i obowiązków nauczyciela. ,Do osób cywilnych
zatrudnionych na innych stanowiskach W wyższych
szkołach wojskowych stosuje się przepisy. o szkolnictwie wyższym."
Art. 121. Wart. 46 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r.
o _ powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
d ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6):

"

,
I
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1) w ust. 2 skreśla się pkt .1,
2) .dodaje śię uSt. 4 w brzmieniu:
renty z tytułu
,,4. Sprawę dodatków do eme,r ytury
pracy w charakterze nauczyciela lub nauczyciela
akademickiego regulują pr~episy ustawy - Karta
, praw.i obowiązków : nauczyciela."
Art. 122. W ustawie z d_nia 15 lipca 1961 r. o rozwoju
.systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160
. J z 1971 r. Nr 12, poz. 115) wprowadza się zmiany nas tę-

Poz. 114 i 115

I,..;

"Szczegółowy zakres ' obowiązków i uprawmen -'pracowników nad~oru pedagogicznego zatrudnionych w organach administracji szkolnej ' określają przepisy ustawyKarta praw i obowiązków nauczyciela."
Art. 123. Wart. 65 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r.
o radach nar,odowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) dodaje się ust. la w brzmieniu:
"la. Tryb powQływania i odwoływania kuratorów i ich
zastępców oraz inspektorów szkolnych i ich zastępców określają przepisy ustawy - Karta p.raw
i obowiązków nauczyciela."
,
Art. 124. Tracą moc:
l) ustawa z dnia 21 kwietnia 1956 r. o p.rawach i obowiąz
kach nauczycieli (Dz. U. Nr 12, poz. 63 i z 1958 r. Nr 21,
poz. 93),
2) inne przepisy w sprawach uregulowanych niniejszą

. pujące:

l) art. 31-33 skreśla się,
2) art. 34 Qtrzymuje brzmienie:
"Art. 34. Kwalifikacje nauczycieli i wychowawców, ich
prawa .i obowią~i, zasadyksztakenia i doskonalenia
oraz zadania i tryb powoływania i odwoływania nauczycieJoi i wyc:howawców na stanowiska kierownicze w
szkole, placówce oświatowej, wychowawczej i opiekuń.
czo-wychowawczej określają przepisy ustawy - Karta
praw i obowiązków nauczyciela.",
3) w ~rt.35 ust. 2 dodaje się na 'końcuzdanie następu

ustawą.

życie z dniem l maja 1972 r.
Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak

-Art. 125. Ustawa wchodzi w

jące:
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 1972 r.
w sprawie uposażenia nauczycieli l nauczycieli akadeniIcklch.
mienionych w § 1 pkt 1 i pkt 4-6 powołanych na !!tanowiska: nauczycieli, wychowa wców, nauczycleli dyploIIl1Qwanych, wychowawców dyplomowanych i profesorów

Na podstawie,... art. 23 ustawy z dnia 21 kwietnia 1972 r.
Karta praw i obowiąz'ków nauczyciela (Dz. U. Nr 16,
poo:. 114) Rada Ministrów zaJządza, co następuje:

szkoły średniej,

Rozdział

Przepisy

l

wstępne.

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do:
1) nauczycieli, wychowawców i iIlllych pracowników peda~
gogicznych państwowych szkół i innych placówek
oświatowych i szkoleniowych, wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, utworzonych 1 działających na
podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemuoświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160),
2) profesorów zwyczajnych, profesorów . nad:twyczajnych,
docentów i pozostałych nauczycieli akademickich pań
stwowych szkół wyższych,
3) pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych jednostek zaplecza -naukowo-pedagogicznego resortu oświa
ty i wychowania oraz resortu nauki, szkolnictwa wyż
szego i techniki w zakresie i na zasadach określonych
w drodze rozporządzenia przez Ministra Oświaty i Wychowania lub ,Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe·go
li Technikii w porózumieniu z Minist'l'em Pracy, Płac
i Spraw Socjalnych,
4) nauczycieli i wychowawców placóweik leczniczych, leczniczo-wychowawczych i leczniczo-opiekuńczych,
5) nauczycieli i wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zakładów 'poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych,
6) pracowników pedagogicznych bibliotek szkolnych i pedago'g icznych, ośrodków metodycznych i placówek poradnictwa wychowa wczo-zawodowego,
7) nauczycieli zatrudnionych .w organach administracji
szkolnej w zakresie ustalonym rozporządzeniem.
§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu mówi się:
1) o nauczycielach bez bliższego określenia - należy przez
to. rozumieć nauczycieli, wychowawcÓw i innych pracowników peclagogicznych w szkołach i placówkach wy-

2) o nauczycielach akademickich - należy przez to rOzumieć osoby zajmujące w szkołach wyższych i samodzielnych placówkach typu naukowo-dydaktycznego stanowiska:
.
~
a) profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego
i docenta,
b) adiunkta, starszego ąsystenta, asystenta i asystenta stażysty)
c) starszego wykładowcy ł wykładowcy,
d)- lektora, nIluczyciela przedmiotów, zawodów i umiejętnOŚCi praktycznych, nauczyciela wychQwania fizycznego, nauczyciela przedmiotów obronnych i akompaniatora"
e) bibliotekarza dyplomowanego i dyplomowanego pra~
cQwnika dokumentacji naukowej,
3) o ' szkołach bez bliższego określenia - należy przez to
:rozumieć szkoły 1 inne placówki wymienione w § 1 pkt l
[ pkt 4-6,
4) o organach admin:istracji szkolnej - należy przez to rQzumieć:
"
a) w stosunku do szkół podporządkowanych prezydiom
rad narodowych - kuratoria okręgów szkolnych; wydziały oświaty i kultury oraz inne wydziały prezydiów rad narodowych, którym podporządkowane są
szkoły na podstawie odrębnych przepisów,
b) w stosunku do szkół nie podpo.rządkowanych prezydiQm .rad narodowych - wlaściwego ministra lub
wyznaczoną przez niego podległą mu jednost\.~ę orgao

o

nizacyjną,

5) o ustawie - nale*y przez to rozumieć ustawę z dnia
27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr ' 16, poz. 114).
2. BiQliotekarzami dyplomowanymi są:
- starszy kustosz dyplomowany,
- kustosz dyplomowany,

