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1) w ust. 2 skreśla się pkt .1, 
2) .dodaje śię uSt. 4 w brzmieniu: 

,,4. Sprawę dodatków do eme,rytury renty z tytułu 

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-
.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 nau
czycieJoi 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
jące: 

"Szczegółowy zakres ' obowiązków i uprawmen -'pracow
ników nad~oru pedagogicznego zatrudnionych w orga
nach administracji szkolnej ' określają przepisy ustawy
Karta 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) do
daje się ust. la w brzmieniu: 

"la. Tryb powQływania i odwoływania kuratorów i ich 
zastępców oraz inspektorów szkolnych i ich za
stępców 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 
ustawą. 

-Art. 125. Ustawa wchodzi w życie z dniem l maja 1972 r. 
Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 kwietnia 1972 r. 

w sprawie uposażenia nauczycieli l nauczycieli akadeniIcklch. 

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: 

Rozdział l 

Przepisy wstępne. 

§ 1. Rozporządzenie stosuje się do: 
1) nauczycieli, wychowawców i iIlllych pracowników peda~ 

gogicznych państwowych szkół i innych placówek 
oświatowych i szkoleniowych, wychowawczych, opie
kuńczo-wychowawczych, utworzonych 1 działających na 
podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju sy
stemuoświaty 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 jed
nostek 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 Wy
chowania 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, lecz
niczo-wychowawczych i leczniczo-opiekuńczych, 

5) nauczycieli i wychowawców i innych pracowników pe
dagogicznych zakładów 'poprawczych, schronisk dla nie
letnich oraz szkół przy zakładach karnych, 

6) pracowników pedagogicznych bibliotek szkolnych i pe
dago'gicznych, ośrodków metodycznych i placówek po- o 

radnictwa 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 pra
cowników peclagogicznych w szkołach i placówkach wy-

mienionych w § 1 pkt 1 i pkt 4-6 powołanych na !!ta
nowiska: nauczycieli, wychowa wców, nauczycleli dyplo
IIl1Qwanych, wychowawców dyplomowanych i profesorów 
szkoły średniej, 

2) o nauczycielach akademickich - należy przez to rOzu
mieć osoby zajmujące w szkołach wyższych i samodziel
nych placówkach typu naukowo-dydaktycznego stano-
wiska: . ~ 

a) profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego 
i docenta, 

b) adiunkta, starszego ąsystenta, asystenta i asysten
ta stażysty) 

c) starszego wykładowcy ł wykładowcy, 
d)- lektora, nIluczyciela przedmiotów, zawodów i umie

jętnOŚCi praktycznych, nauczyciela wychQwania fi-
o zycznego, nauczyciela przedmiotów obronnych i akom

paniatora" 
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 rQ-
zumieć: " 
a) w stosunku do szkół podporządkowanych prezydiom 

rad narodowych - kuratoria okręgów szkolnych; wy
działy oświaty i kultury oraz inne wydziały prezy
diów rad narodowych, którym podporządkowane są 
szkoły na podstawie odrębnych przepisów, 

b) w stosunku do szkół nie podpo.rządkowanych prezy
diQm .rad narodowych - wlaściwego ministra lub 
wyznaczoną przez niego podległą mu jednost\.~ę orga
nizacyjną, 

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

- IIsystentbiblioteczny. - asystent dQkumentacji naukowej. 

3. DyplomowanymJpracownikami dokumentacji nauko
weJ są: 

4. Właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Nau
ki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki może . utworzyć także 
inne stanowiska nauczycieli akademickiCh w grupach sta
nowisk wymienionych, w ust. l pkt 2 lit. b~e) i określić 

dla nich odpowiednie. uposażenie zasadnicze. 
- starszy dokumentalistlI dyplomowany, 

- dokumentalista dyplomowany; 

Rozdział 2 

Uposatenle zasadnicze. 

§ 3. 1. Stawki miesięcznego uposa.żenia zasadniczego n~uczycieH nauczycieli akademickich -ustala się według 

niżej podanej tabeli: 

IV " , Uposażenie zasadnicze według szczebli i lat pracy 

5 a b c d · e f g 
&1 Stanowisko Etap 

4 i willcej 8 ·j więcej e 8. poniżej 12 i więcej 16 i więcej 20 i więcej 24 i więcej 
~ :::I 4. lat lat lat lat łat lat lat 

.- ---- - 6 l 2 3 4 5 7 8 9 10 
/' -

L Nauczyciele akademicc, 

l Profesor z~yczajny l 7000 7200 7500 7800 
II 7500 7700 8000 8300 

III 8000 8200 8500 8900 
"-. IV 8500 8700 . 9000 9400 

• V 9100 9300 9600 10000 
- -
) , 2 Profesor nadzw.yczajny l 5800 6000 6200 6400 

. 

II 6200 6400 6600 6800 
III 6600 6800 7000 7200 
IV 7000 7200 7400 7600 
V 7500 7700 7900 8100 

S Docent l 4800 5000 5200 , 
II 5100 5300 5500 

1ll 5500 . 5700 5900 
IV 5800 6000 6200 
V 6200 6400 6600 -. . --

4 Adiunkt ze stopniem nau kowym I 4300 4450 4600 
doktora habilitowanego II 4500 4650 4800 I 

ID 4700 4850 5000 . 
IV 4900 ~050 5~OQ 

V 5100 5300 .5500 
-- . 

5 - Adiunkt bez stopnia naukowego I 3900 4000 4100 
doktora habilitowanego, 8tamy II 4000 4150 4300 
wykładowca III 4200 4350 4500 

IV 4400 · 4550 4700 
V 4600 4750 4900 

6 Wykładowca I 3500 3600 3700 -
II , 3650 3750 3900 

III 3800 3900 4050, 
IV 3950 4050 4200 

. , 
A 

.. 
V 4100 4250 4400 . -

7 Starszy asystent l 2800 . 3000 
I II 3000. 3200 

III 3200 3400 
- IV 3400 3600 

V '3600 3800 

8 . As)'lltent I 2300 
/' 

U . 2500 

" .. III . 2700 
IV 2900 
V 3100 

. 

\ 
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i 
Uposażenie zasadnicze według szczebli i .lat pracy 

a b ~ d .. e f g 
ClI 1il Stanowisko Etap c:lo .. 

poniżej 4. i więcej · 8 i więcej 1'2 i więcej ' 16 i więcej 20 i więcej 24 j więcej . e 8- . 

~ = 4 lat lat iat lat lat lat lat 
--. l 2 l '1 ' . 3 4 ·S ' 6 7 8 9 10 ; 

9 Asystent stażysta I 2000 
II 2150 

III 2300 
IV 2500 

\ 
V 2700 / 

. 

10 Starszy kustosz dyplomowany, star. I 4000 4200 4400 4600', . 
" 

/ szy dokumentalista dyplomowa- II 4150 4350 4550 4800 
nJ . III 4300 4500 4700 5000 

, IV 4450 4650 4900 5200 
, V 4600 - 4850 5100 5400 . .. . 

11 Kustosz dyplomowany. dokumenta- l ' 3700 3850 4000 4150 4300 
lista dyplomowany II 3850 4000 4150 4300 4500 

III 4000 4150 4300 ~O 4700 , 
IV 4150 4300 4450 4600 4900 
V 4300 4450 4600 4800 . 5100 . 

. . 

12 Dyplomowany adiunkt bibliotecz- I 2800 2900 3050 3200 3400 3600 3800 
ny, dyplomowany adiunkt doku- II 2950 3050 3200 3400 3600 3800 4000 
mentacji ,naukowej III 3100 3200 3400 3600 ' 3800 4000 4200 

IV 3250 3400 3600 3800 4000 4200 4450 
V 3400 3600 3800 4000 4200 4450 4700 

13 Dyplomowany asystent bibliotecz- I 2500 2700 
ny, dyplomowany asystent doku- II 2700 2900 

- mentacji nankowej III 2900 3100 
IV 3100 3300 
V 3300 3500 

. 
14 Lektor, nauczyciel przedmiot6w I 2700 2850 3000 3150 3300 3500 3700 

, (ob~onnych, wychowania fizycz- II 2850 3000 3150 3300 3500 3750 3950 I ~ .. . nego • pomocniczych). akompa- III 3000 3150 3350 3500 3700 3950 4200 
niator IV 3150 3350 3550 3700 395(r 4200 4450 ~: 

I-
V 3300 3500 3700 3900 4200 4400 4700 

15 Nauczyciele zawodów i umiejętno~ci I Wedlug zasad i stawek podanych niżej w części II dla nauczycieli 
praktycznych II od grupy 16/3 do grupy 16/8 I 

III , 
IV 
V 

j 

16 II. Nauczyciele, wychowawcy i inni 
praeowniey pedagogiezui 
mający: I 

-
l) stopień naukowy doktora habili-, I 3000 3100 3250 3450 3650 3900 4200 

towanego lub przewód kwalifika- II 3150 . 3300 3450 3650 3850 4150 4450 
cyjny na stanowisko docenta II1 3300 3500 3650 3850 4150 4400 4700 . w wyższej szkole artystycznej. IV 3500 3700 3850 4050 4350 4650 4950. 

V 3700 3900 4100 4300 4600 4900 5200 
~ 

2) stopień tiankowy doktora Inb I 2800 2950 3100 3250 34QO 3600 3900 
przeprowadzony przewód kwali- II 2950 3100 3300 3450 3600 3850 4150 
fikacyjny na adiunkta w wyższej Ul 3150 3300 3500 3650 3800 4100 4400 
m ,ole artystycznej IV 3300 3500 3700 3850 4050 4350 4650 

,. 

V 3500 3700 3900 4100 4300 - 4600 4900 / 

/ 
,. 
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• Uposażenie zasadnicze według szczehli i łat pracy 

i a ' b o d e f g 
, '" 'N fa Stanowisko Etap 

poniżej " i więcej 8 i więcej 12. I więcej 16 i więcej 20 i więcej 24 l więcej 
c.lI ~ 4 łat ' lat lat lat łat łat łat 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3) wyhze studia magisterskie l 2300 2500 2700 2900 3150 3400 3700 
n 2500 , 2700 2900 3100 . 3350 3650 3950 

III 2700 2900 3100 3300 3600 3900 4200 -
IV 2900 3100 3300 3550 3850 4150 4450 
V 3100 3300 .3550 3800 4100 4400 4700 

., 
I 2300 2450 4) wyższe studia zawodowe 2150 2600 2800 3000 3250 

II 2250 2450 2600 2750 . 2950 3200 3450 
III ,2400 2600 2750 2900 3150 3400 3650 ! 

IV 2550 2750 2900 3100 3350 3600 _ 3850 

'. V 2700 2900 3100 3300 3550 3800 4100 

I 
S) Itudiumnauczycielskie •• tudium I 2000 1150 ' 2300 . 2450 2600 2800 3000 

kulturalno-oświatowe i bibliote- II 2100 1250 
karskie III 2200 2350 

IV 2300 2450 
V 2400 2550 

pedap- I 1800 6) średnie wykszta.łceuie 1700 
'giczne II 1800 1900 

III 1900 2000 
'. 

IV 2000 2100 
V 2100 2250 

; 

7) , średnie wykształcenie og6IDo- I 1600 1700 
kształcące ' łub zawodowe II 1700 1800 

III 1800 1900 
IV 1900 2000 
V 2000 2100 

8) inne wykształcenie I 1250 ~ 1350 
II , 1350 1450 

III 1450 1550 
IV 1550 1650 
V 1650 1750 

~ 

2. Stawki ' uposażenia zasadniczego określone w tabeli 
podanej w ust. t: 

,~- dla etapu I - obowiązują od dnia 1 maja 1972 r., 

- dla " II- od dnia września 1973 t., 
" 

dla .. 
III - " od dnia września 1974 r., 

" 
dla .. IV.....; od dnia września 1975 r., u 

- dla .. V- od dnia września 1976 r • .. 
3. Pracownicy naukowo-badawczy zatrudnieni w szkole , 

wyższej zostają ' zaszeregowani do odpowiedniej grupy pra
cowników wymienionych w ust. 1, przy czym sa,modzielni 
pracownicy naukowo-badawczy, posiadają'cy tytuły naukowe 
profesora zwyczajnego - do grupy uposażenia 1, samo
dzielni pracownicy naukowo~badawczy' posiadający tytuły 
naukowe profesora nadzwyczajnego - do grupy uposaże
ńfa 2, samodzielni pracownicy naukowo-badawczy nie posia
dający tytułów naukówych - do grupy uposażenia 3, adiunk- , 
ci naukowo-badawczy posiadający stopnie naukowe doktora 

" 2400 ISSO· 2.700 2900 3100 
2500 2650 ~' 2850 3050 3250 
2600 2800 3000 3200 3400 
2750 2950 3150 3350 -360'0 

"' 1950 2100 2250 2400 2600 
2050 2200 2350 2500 2700 
2150 2300 2500 2650 2850 
2250 2450 2650 2800 300Q 

, 2400 2600 2800 3000 3200 

1800 1900 2000 2150 2300 
1900 ' .2000 2100 2250 2400 
2000 2100 2250 2400 2550 . 
2100 2250 2400 2550 ,2700 
2250 24QO 2550 2700 2900 

1450 1550 1650 1750 1900 
isso 1650 . 1750 1850 2000 
1650 1750 1850 2000 2150 
1750 1850 2000 2150 2300 
1850 20'00 2150 2300 2500 

, 

habilitowanego - do grupy uposażenia 4, adiunkci naukowo
badawczy nie posiadający stopni naukowych doktora habm~ 
towanego -. do grupy uposażenia 5, starsi asystenci nauko
wo-badawczy - do grupy uposażenia 7 oraz asy~stenci nau
kowG-badawczy .- do grupy uposażenia 8. 

4. Lektorzy, nauczyciele studium wojskoweg·o i nauczy .. 
ciele wychowania fizycznego zatrudnieni w szkołach , wyż

szych I posiadający stopień naukowy doktora lub doktora 
habilitowanego otrzymują ,-uposażenie zasadnicze określone 
odpowiednio w ust. 1 dla grupy 16/1 lub 16/2 . 

5. Minister Oświaty ł Wychowania w porozumien:iu 
z zainteresowanymi ministrami określa ęgzaminy, szkoły 
i zakłady naukowe, których złożenie lub ukończenie przez 
nauczyciela będzie traktowane w zakre.sie wymiaru uposaże
nia jako r6wnorzędne z ukończeniem średniej szkoły ogólno
kształCącej, zawodowej, śri:!dniej szkoły pedagogicznej, slu
dium nauczycielskiego,studi6w wyższych zawodowych lub 
wyższych studiów magisterskich. Uprawnienie powyższe przy
sługuje odpqwiednlo Ministrowi Kultury i Sztuki w zakresie 
. szkół artystycznych. 
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RO'Zdział 3 

Wysługa la.t. 

siąca kalendarzowego po powstaniu warunków uzasadniają-
>cych tę zm i anę. - \ 

, §" 4. 1. Nauczyciel i ~auc~yciel akademicki rozpoczyna
Jący pracę nadanym sIanowiskuotrzymuje uposażenie 

weciług szczebla a, określone dla tego stanowiska, z wy
Jątkiem 'wypadi(ów określonych w ust. 4, i awansuje ,do 

- wyższego , szczebla co 4 lata wgrankach ilości szczebli usta
lonych vi ,ta,beli podanej w § 3 ust. 1 dla danego stanowiska. 

2. Przy ustalaniu szczebla uposażenia zasadniczego 
)- ł awansowaniu do wyższego szczebla nauczycieli akademic

kich zaliczonych do 'grupy 1-7 w tabeli podanęj w § 3 ust. 1 
zalicza si ę lata pracy na danym stanowisku w szkole wyż
szej z u~~ględni7nierń przepisu ust. 4. Do wysługi lat zalicza 
aię , równ'ież , okresy pracy : w placówkach , bada wczych i roz
wojowych , lub w innych jednostkach gospodarki uspołecz~ 
IIllonej, jeżeli wczasie zajmowania danego stanow iska w 
szkole wyższe} na utzyciel akad~micki został do tych jedno
.tek oluesowo , przEmiesioąy lub odpelegowany za zgodą 
właściwego ministra' na okres nie dłuższy niż 2 lata. 

3. Przy ustalaniu " szczebla uposażenia , zasadniczego 
1 awansowaniu do ' : wyższego szczebla nauczycieli i nauczy
cieli akademickich nie wymfenionych w ust. 2 zalicza się: 

l) okresy pracy pedagołJicznej f naukowej, 
' 2) okresy urlopu płatnego, czas pracy w " organach admini:' 

stracj'i szkolnej, w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w 
organizacjach mtódzie:iowych, jeżeli , w tym ,czasie pra
cował jako nauczyc iel lub' nauczyCiel akademicki w 
wymiarze " cp nąjIriniej 2 godzin ' tygodniowo, z fytn , że 
wymaganie to nie' dotyczy urlopu " wypoczynkowego, ma

" cierzyńskiego Or/iZ innych : urlopów określonych pr,zez 
Ministra Qświaty i Wychowania, a dla nauczycieli aka
dem~ckich przeZ'Ministra Nći'ukf, Szkolnictwa Wyższeg,o 
i Techniki -w porozumieniu z , Ministrem Pracy, Płac 
i Spraw Socjalnych, ' 

'3) czas c pracy zawodowej 'niepedagogicżpej, dającej do
śWi,adczenie przydatne do pracy nauczycielskiej, C2as 
'służby wojskowej, okres tajnego nauczania i przymuso
wej bezczynności w czasie' okupacji, okres pobytu, w 
więzieniach i w obo?ach Qdosobnienia za działalność re
wolucyjną i narodowowyzwoleńczą oraz inne okJ1'esy 
z~liczane do wysługi lat na mocy odrębnych przepisów, 

-') okresy urlopów bezpłatnych, jeżeli nauczyciel w tym 
okresie prQ'Wadził zajęCia dydaktyczne, lub wychowawcze 
w ,szkole w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo. 

4. Pierwszego zaszerego'wania "do , jednego ze szczebli 
uposażeniif zasadniczego określonejJ'o dla danego . stanowiska 
dla osób przechodzących z jednostek gospodarki uspołecznio
nej oraz kultury i oświaty na stan~owiska nauczycieli aka
demickie-h wymienione w ust. 2 dokonuje właściwy minister 
lub upoważniony przez niego rekt?"r. 

§ 5. Do okresów .wymagaIJ.ych do awansu .do wyższego 
.lZcz~blaupos.ażenia zalicza się również: , ~ 

l) czas urlopu, jezeli podlega on zaliczeniu do wY-.Sługi lat 
w ,myśl § 4 ust. '3, 

2) .okres pobytu w tymczasowym areszcie i zawieszenia w 
służbie, jeżeli zapadł wyrok lub orzeczenie uniewinnia
Jące albo postępowanie karne lub dyscyplinarne zostało 
umorzone. 

Rozdział 4 

Zasadyawansowanlą I wymiaru uposażenia zasadniczego. 

§ 6. Zmiana up,Osażenia zasadniczego wynikająca z wy-o 
sługi lat, podwy±sźenia'kwaliflkacji lub przejścia na inne 
~anowisko nast~puje- od pierwszego dnia najbliższego mie-, 

, . 

§ 7. Stawki uposażenia zasadnicżego ustalone w § 3 
'lIst. 1 pr.zysJugują nauczycielom i nauczycielom akademickim 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy ókreślonym 
w ustawie. -

§ 8. 1. Nauczycielom akademickim zatrudni,onym w nie
pelnym wymiarze godzin dla prowadzenia tylko zaję ć dydak
tycznych ,oraz nauczycielom zatrudnionym w wymiarze niż
szym niżpołówa etatowego wymiaru zajęć przysługuje II\ie~ 
s i ęczne wynagrodzenie odpowi adające liczbie efektywnie 
przepraco wanyc:h godzin w mies i ącli przy zastosowaniu staw
ki wynagrodzenia za 1 godzinę zajęć określonej w § 9 i 11. 

2._ Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w nie
pełnym wymiarze czasu pracy do ' prowadzenia , wszystkich 
zajęć związaqyc,h z danym stanowiskiem o,raz nauczycielowi 
zatrudnionemu " w wymiarze równym , polowie etatu lub w 
wymiarze wyższym przysługuje upQsażenie zasadnicze w wy
so:kości propo-rcjonąlnej do wymiaru~_czasu ,pracy określonego 
w um<lwie o pr~cę. 

Rozd,ział 5 ' 

Wynagrodzenia za pracę w godzinach ponad-Wymiarowych. 

, § 9. 'Wynagrodzenie nauczycieli za efektywnie przepra
cowane godziny przekraczające obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin określony w ustawie- ustala się w następują
cych stawkach za , je'dną efektywną godzinę tycbzajęć: ' 

l) 'w okresie 00 dnia l wrzeŚnia 1972 r. do dnia 31 sierpnia 
1975 r.: 
a) dla nauczycieli szkół zawodowych naucza

jących przedmiotów zawodowych i pomocni- I 

czychoraz dla nauczycieli przedmi,otów ar
tystycznych w ,szkołach: artystycznych i " in-
nych placówkach kształcen'ia artystycznego 40 zł, 

b) 'dla nauczycieli liceów ogólnokształcących; 
'nauczycieli , szkół zawodowych nauczających 
przedmiotów ogólnoksltałcących oraz nau
czycieli szkół specjalnych i ' zakładów dla 
ni e1 e t nich 30 zł, 

c) dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu I 
szkół zawodowych i artystycznych oraz dla 
nauczycieli , szkół podstawowych i innych 
placówek oświatowych, wychowawczych i 
op iekuńczo-wychowawczych, z' wyjątkiem 
przedszkoli i: innych placówek ' przedszkol- " 
nych oraz nauczycieli wymienionych wyżej 
pod lit. , a) i, b) 25 zł, 

d) dla -nauczycieli przedszkoli i innychplacó-
wek przedszkolnych 20 zł, 

2) w okresie od dnia l Września 1975 r,: 
a) dla nauczycieli liceów ogólhokształcących 

i nauczycieli przedmiot!?w ' teoretycznych 
szk ół zawodowy~h. szkół artystycznych i in
nych placówek ~ kształcenia artystycznego 
oraz nauczycieli szkół specjalnych , i zakła-

dów dla riieletnich 40 zł, 

b) dl a nauczycieli prak) ycmej " nauki zawodu 
szkół zawodowych iszkt'tł.. artysŁycznych oraz 
dla nauczycieli sżkół podstawowych i innych 
pl acówek' oświatowych, wychowawczych i 
op i ekuńczo-wychowawczych, z wyjątkiem 

wymienionych pod lit. i l fc) 30 zł, . 

~) dlanauczyciel,i przedszkoli innych placó-
wek przedszkolnych 25 zł. ./ 

' •• oloo! 
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, ,§ io. W szkołach podstawowych o jednym do pięciu 
nauczycieli , stosuje się zryczałtowane wyn,agrod~enie za go
dziny po,nadwymiaro>ye I nauczanie w klasach łączonych w 
,wysokości od 300 do ' lDQD zł miesięcznie. Wysokość I.:yczałtu , 
dla poszczególnych nauczycieli ustala inspektąr szkolny na 
,podstawie zarządzenia Ministra Oświaty I , Wychowania. , 

§ . ri. 1. 'Wynagrodzenie nauczycieli akademickich za 
ponadwymiarowewykł'ady, ćwiczenia I , zajęcia ' lekcyjne 

' ustala się w,. następujących stawkach za jedną efektywną 
'.godzinę tych zajęć: 

Wykłady Cwlczenla 
Zajęcia 

i . seminaria i inne lekcyj/le , 
, ' 

dyplomowe seminaria 
, l 

l) Profesor, doc~nt, adiunkt, 
starszy wykładowca, Y'Y-
kladowca 75 zł 60 'd 65 zł 

2) Starszy asyśtent 65 sI' 50 zł 65 si 
3) Lekto~ - 50 si -
4) Asystent, nauczyciel, 

akompaniator - 40 si - " 

, 

' 2. Stawki wymieni'o~e w ,ust. 1 mogą być ,w uzasadnio
nycb wYpadkach przez rektora podwyższone nie więcej nit 
o 35°/0, a dla prowadzących wykłady, ćwiczenia i seminaria 
w językach obcych na ' ,studiach dla cudzoziemców nie wię
cej niż o 170°/ •. ' 

Rozdział , 6 

' Dodatki. ' 

§ 12. 1. Nauczycielom, których powolano do pełnienia 
.określonych niżej funkcji, przysługuje , dodatek funkcyjny w 
następującej wysokości: ' "; 

poz.1 F u n k c j a 

l a) Dyrektor szkoły podstawowej Uczącej: 
- do 6 oddziałów 
- od 7 do 11 oddziałów 
"':""od 12 do 15 oddziałów 
- od 16 do 19 oddziałów 
- od 20 do 24 oddziałów 
- ponad 24 oddziały 

b) Zastępca dyrektora szkoły : podstawowej 
c) Kierownik punktu filiałnego szkoły podsta-

wowej ( 

2 a) Dyrektor: liceum og6lnoksztalcąeego, Uceum 
pedagogicznego, dla wychowawczyJ5 ,prze4-
Izkoli, pedagogicznej ezkoły technicznej, 
poUcealnego studium zawodowego, technikum 
(liceum) zawodowego" szkoły artystycznej 
(placówki kształcenia artystycznego), lIasad
niczej szkoły zawodowej każdego rodzaju, 
Izkoły przysposabiającej ao zawgdu, zbior
aaegozakładu zawodowego, liczącego: 
- do 6 oddziałów 

-- od 7 do l2oodZiał6w 
- od 13 · dO' 1B oddział6w 

. - od 19 do 2~ oddział6w 
- ponad 24t oddziały 

Miesię,cznie 

złotych , 

200 
400 
600 
BOO 

1000 
1200 
350 

200 

- 800 
950 

1100 
1300 
1500 

poz.!' 

b) , Zastępca dyrektora szkoły wymi~nionej pod 
- ' lit. a), liczącej: . 

- do 12 oddziałów 
- ponad 12 oddział.Ów 

c) Kierownik filii szkoły wymienionej pod lit. a), 
liczącej: ' , 
- do 3 oddziałów 
- ponad 3 oddziały 

d) K ier~wnik warsztatu szkolnego, kierownik 
laboratorium, szkolącego: 

- do 8 oddziałów 
- ,·od 9 do , 15 oddziałów 
- od 16 do 20 oddziałów 
- od' 21 do 24 oddziałów' 
- ' pońad 24 oddziały 

e) Kierownik wydzi~,- dzialu w Izkole zawodo
wej (artystycZIlej), kierownik lekcji w szkole 
artystycznej 

f) Zastępca kierownika warsztatu szkolńego 
g) Zastępca kierownika laboratorium ' 

3 a) Dyrektor studium nauczycielskiego (kultu
'raI no-oświatowego i biblioteklp1ikiego), liczą- ' 
cego: 
- do 12 oddziałó,w 

- ponad 12 'oddzi$łów 

. b) Zastępca dyrek~ora atudium nauczycielskiego 
c) ]?yrektorStudluln Doskonałenia Kadr Oświa

towych 

• l) w Centr.lnym Ośrodku Metodycznym (w in-
stytucie doskonalenia nauczycieli): 

a) Dyrektor 
b) Wicedyrektor 
c) Kiero~nik sekcji 
d) Instruktor 

/ 

2) w okręgowym ośrodku, metodycznym (okrę-
gowym instytucie doskonałenia nauczycieli): 

a) Dyrektor 
b) Wicedyrektor 
c) Kierownik sekcR 
d) Instruktor 

3) Kierownik powiatow~o ośrodka metodycznego 

4) , Kierownik' ogniska powiatowego ośrodka 

metodycznego o 

5 , a) Dyrektor Państwowego Zespołu Ognisk Wy
chowawczych 

. b) Zastępca dyrektora Państwowego Zespołu 
Ognisk Wychowawczych 

c) Dyrektor specjalnego zakładu wychowaw~ 

czego (ośrodka szkolno-wyChowawczego Bpe
cjalnego) dla' dzieci 1- młodzieły społecznie 
niedostoeowanej lub pogotowia opiekuńczego 
liczącego: 

- do /BO wychowanków 
. - ponad 80 wychowanków 

d) Dyrektor innego specjalnego zakładu wycho
wawczego, dyrektor ośrodka ukolno-wycho. 
wawczego,nie będącego specjalnym zakła· 
dem wychowawczym, kierownik ' o/Wiska 
Wychowawczego-Państwowego Zespolu. Ognisk' 
Wychowawczych,liczącegGI ' 
- dO' 70 wyc:howank:ów 

Mi~ięCZniłl 

złotzch 

300 
450 

500 
" 600 

700 
800 
950 

450 
300 
300 

1200 
1500 

BOO ' 

1000 

. 1800-3000 
·14.00-.2300 
1200-1900 
600-1600 

1300-2100 
1000-:1600 
900-1450 .· 
500-1200 

500:-1200 

300-500 

. 1200 

1000 

• 
15L 
800 

600 

" 

. 

( . 



" - .. 

.c 

:, . 
/. 

Dziennik Ustaw Nr 16 

po~·1 

6 

7 

, .I' 

8 

9 

10 

11 

Funkcja 

- od 71 do 120 wychowanków 
- ponad 120 wychowanków 

e) Dyrektor domu dziecka, dyrektor doniu 
wczasów dzii'cięcych, Iiczą~ego: 
-do 60 wychowanków 
- od 61 do 120 wychowankó~ 
- ponad 120, wychowanków 

f) Zastępca dyrektora: specjalllego zakładu wy
chowawczego, (specjalnego ośrodka. Ukolno
wychowa wczego),' pogotowia opiekuńczego, 

ośrodka szkolno-wychowawcżego nie będą-

g) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 

cegospecjalnym zakładem wychowawczym 
Zastępca dyrektora domu dziecka; zastępca 
dyrektora domu ' wcza!,ów dziecięcych ' 
Dyrektor pałacu młodzieży 
Zastępca dyrektora pałacu . młodzieży 
Kierownik działu pałacu młodzieży 
Kierownik pracowni pałacu młodzieży 
Dyrektor młodzieżowego domu kultury 
Zastępca dyrektora młodzieżowego domu kultury 
Dyrektor domu kultury dzieci i młodzieży, 
ognisli:a pracy pozaszkolnej 
Kierownik. pracowni młodzieżowego domu 
kultury, cłomu kultury dzieci i młodzieży 

a)' Dyrektor woj~wódzkiej bibli~teki pedago-
gicznej 

b) Zastępca dyrektora wojewódzkiej biblioteki 
\ peaagogicznej 

c) Kierownik wydziału wojewódzkiej biblioteki 
pedagogicznej 

d) Dyrektor powi~towej biblioteki pedagogicznej 

Dyrektor wojewódzkiej poradni wychowawczo
zawodowej 
Dyrektor powiatowej poradni wychowawczo-za
wodowej 
Qyrektor wojewódzkiego ośrodka krajoznawczo
tury.tycznego 
Dyrektor ośrodka sportowego: 

- do 500 ' uczestnik6w 
- ponad. 500 ucze~tników 

a) Dyrektor bursy lic~ącej: 

- do 120 ' wychowanków -
- ponad 120 wychowanków 

b) ' Zastępca dyrektora . bursy 
c) Kierownik internatu liczącego: 

- do ,120 wychowanków . 
- ponad 120 -wychowanków 

d) Zastępca kierownika internatu 

Dy~ektor . szkoły ~rzysposobieni.a rolniczego li
czącej: 

- do 20 uczniów 
- od 21 do 50 uczniów 
- od 51 ·do 100 uczniów 
- od 101 do 150 uczniów 
- ponad 150 uczniów 

a) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 
godzin dziennie. liczącego:' 

....,- do 2 oddziałów 
- od 3do 5 oddziałów 

/ 

Miesięcznie 

złotych 

750 
900 

450 
600 
750 

350 

250 
1500 
900 
700 
350 
900 
500 

400 

200 

900 

550 

400 
400 

800 

600 

400 

400 
550 

650 
800 
300 

550 
700 
200 

250 
400 
500 
600 
700 

300 
450 

161 Poz. 115 
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złotych 

13 

- ponad .s o~działów 550 
b) Dyrektor przedszkola S-godzinnego, liczącego: 
~ do . 2 oddziałów 250 
- ponad 2 oddziały . 850 

a) Kierownik półinternatu liczącego: 

- do 200 wychowanków 
-'- ponad 200 wychowanków . 

b) Kierownik świetlicy szkolnej lub świetlicy 
dworcowej, ogrodu jordanowskiego, .placu za
baw, liczących: 

- ' do 200 wychowanków 
. - ponad 200 wychowanków 

4.00 
550 

800 
4.00 . 

14 Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego liczącego: 
.- do 50 uczniów 550 

600 
700 
800 

_ . od 51 do 100 uczniów 
- od 101 do 200 uczniów 
- od 201 do 400 uczniów 
- ponad 400 uczniów 

15 Dyrektor zakładu poprawczego, kierownik IChrO

niskadla niełetnich, kierownik szkoły w zakładzie 
poprawczym lub w schronisku, kierownik inter
natu w zakladziepoprawczym lub Vi Ichronisku, 
liczących: 

~do- 80 wychówanków 
- od 8Cdo 120 wychowank6w 
.:.... ponad 120 wYchowanków 

1000 

800 

" 900 , 
1100 

2. Właściwy minister lub upoważnion'y przez niego 
organ administracji szkolnej niż~zej instancji może: 
a) podwyższyć ókreślone w ust l ' stawki dodatków funk

cyjnych do 100% dla dyrektbr,ów, ' kierÓjących: 
- z.a:kładem zbiorczym, , 

~zkoł." która nie posiada ' zastępcy dyrektora przewi
dzianego obowiązującynti normami obsady stanowisk 
zastępców dyrektorów, 
szkołą zawodową wielokierunkową, 
specjalnym zakłade!ll wychowawczym, specjalnym 
ośrodkiem . szkolno-wychowawczym lub ośrodkiem 

szkolno-wychowawczym nie- będącym specjalnym za-
kładem wychowawczym, . 
zakładem poprawczym o sUf'Owym rygorze oraz za
kładem dla nielelnich umysło~o niedor:enwiniętych 
lub wykazujących inne pat.ologiczne właściwości psy
chiczne, 

- zakładem poprawczym, w któ~ym jest, prowadzona 
choćby jedna . półwolnościowa grupa wychowawcza 
lub grupa szkolenia przyfabryczneg.o, 

b) przyzhać dyrektorom kierującym dwiema lub więcej 

szkołami, mieszczącymi się w jednym zesp.ole budynków, 
odrębny dodatek za kierownictwo drugą i następnymi 
szkołami do' wysokości odpowiadającej kwocie dodatków 
funkcyjnych przypadających w myśl ust. 1 za kie
rownictwo tymi szkołami, z tym że dla dyrektora szkoły, 
przy której zorganizowano ' zasadniczą szkołę rolniczą, 
kwota odrębnego dodatku nie może ; przekraczać 50% 
.tawki dodatku funkcyJnego dla dyrektora zasadniczej 

-szkoły zawodowej określonej w ust. 1 poz. 2. Kwota 
odrębnego dodiltku nie może przekraczać 150°/, kwoty 
najwyższego dodatku {unkcyjnego należnego za kiero~ 
wanie jedną z połączonych szkół. ' 

. ... :: 

.. 
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3. Minister Oświaty i Wychowania określa s:zczeg61owe 
. zasady podwyżs.zania dodatków funkcyjnych i przyznawanJa 
odrębnych dodatków, o który<:h mowa. w ust. 2. . 

4. Dyrektorom szkół specjalnych podstawowych, spe
cjalnych ' liceó'Wogólnokształcących i specjalnych szkół za
wodowych przysługuje dodatek ' funk<:yjny wyższy o 200 zł 
od dodatku określonego w ust. 1. . , 

,5. Dyrektorom szkół podstawowych; liceów ogólno
kształcących i szkół zawodowych, przy których prowadzony 
Jest inte)."nat; przysluguje dodatek funkcyjny wyższy o 100' zł 
;od dodatków Określonych w ust. ~. ' , 

§ 13. 1. Nauqycielomakademickim, których p owoła'n o 
zgodnie z ' ustawą o szkolnictwie - wyższym do .pełnienia 

.w.ymienionych niżej- funkcji, pnysługuje_ dogatek ·funkcyjny 
w następującej wysokości: 

poz~ 1 Fu 'n k cj a 
, 

l Rektor 
2 Prorektor 

3r 1) Dziekan 
2) Dyrektor międzyresortowego bitw międz'y

uczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka) 

3) Kierownik filii szkoły w)rZszeJ 
4) Dyrektor ' atudium zorganizowanego jako 

samodzielna jednostka 
5) Dyrektor hlblioteki gł6wnej 

41) 
2) 

Prodziekan 
Dyrektor instytutu (kierownik katedry zespo
łowe'j) ' wchodzą~ego w skład wydziału lub 

5 

międzyw-ydziałowego . 
3) Kierownik międzyresortowego łub między

nC:/leJnianegoośrO"dka metodycznego . 

l) Zastępca dyrektora instytutu (kierownika 
katedry ze~polowej) 

2) Kierownik :/lakładu w instytucie, zatrudnia
jącego ponad 10 nauc:/lycieli akademickich lub 
pracowników naukowo-badawczych 

3) Kierownik zakładu (ośrodka) nie ' wchodzą
cego w skład instytutu (katedry), zatrudnia
jącego poiład 10 nauc:/lycieli a1tadenlickich 
lub pracowników naukowo-.badawczych 

4) IGerownik katedry (zespołu przedmiotowego) 
zatrudniającej ponad 10 nauczycieli aka
demickich lub pracowników naukowo. ba
dawc:/lych 

5) Kierownik studium doktoranckiego, podyplo
" mowego, kursu doskonalenia zawodowego 

• oraz innego studium (kursu) epecjalnego 
6) Kierownik sekcji w be:/lwyd:/liałowym wyż

S:/lym studium nauczycielskim 
7) Kierownik terenowego oddziału. wydziało-

wego . 
8) Kierownik o~rodka metodycmego "-
9) Kierownik :/lakładu (kliniki w dyscypli

nach medycznych) nie wchod:llącego w skład 
katedry i ntrudniającego ponad 10 nauczy
cieli akademickich lub pracownik6w nauko
wo-badawczych . 

10) Kierownik działu: wydawnic:/l,ego,progra
mowego .-

11) Zastępca dyrektora' biblioteki gł6wnej 

Miesięcznie 

złotych 

1800-3000 
1200.,-2000 

1100-1600 

800-1300 

l62 

POZ·I 

6 

.. 

12) 

13) 

14) 

1) 

F u' n k cj a 

Zastępca 'kierownika międ:/lyresortow~go ,lub 
międzyuczclnianego ośrodka metodyc:/lnego 
Zastępca dyrektora międzyręsortowego lub 
międ~yuczelnianego instytutu (:/lakladu, oś-
rodka) , 
Zastępca dyrektora studium :/lorganjzowanego 
jaka san;,odzieil!.a jednostka 

Kierownik pracowni,laboratorium, muzeum, 
ogrodu botanicznego, nie wchodzących w sklad 
instytutu, katedry, zespolu pr~edmiotowego 
lub zakładu (ośrodka) ' , 

2) KieroWnik . oddziału lub sekcji w bibliotece 
~łównej ; sekcji programowej w dziale pro
gramowym 

3) Kierowuik biblioteki wydziału lub instytlltu 

Poz .. 115 

Miesięcznie 

złotych 

500-900 
/ 

500-700 

2. Nauczycielom akademickim pełniącym określone ni
żej funkcje przysługuje dodatek ' funkcyjny w następującej 
wysokości: 

1) kierow'nik studium praktyczne.j nauki języ-
ków obcych, k ierownik studium wychowa
nia fizycznego 

2) kierownik studium wiejskiego I g,ospodarstwa 
<lomowego w, wyższej szkole rolniczej, z·a
stępca kierownika studium praktycznej nau
ki języków obcych, kierownik międzywy
działowego studium kulturalno-oświatowego 

w szkole wyższej 

3) zastępca ki·erownjka studium wychowania 
fizyc~nego, kierownik zespołu lektorów 

400-7<l0 

200-300. 

§ 14. Wysokość dodatku funkcyjnego dla rektora ' i pro
'rektora s.zkoły wyższej ustala właściwy minister, a dla po
zostałych stanowisk wymienionych w § 13 oraz dla stang
wiSlk wymieni·onych w § 12 uSl. 1 poz. 4 - odpowiednio 
bezpośrednio przelożony organ' administracji . s11ko1lnej lub 
rektor szk'oły wyższej. . ~ . 

§15. Ministrowie, którym podlegają szkoły i placówki -' 
wymienione w § 1, mogą w porozumieniu z Ministrem Pracy, 
Płac i Spraw Socjalnych oraz" Ministrem Oś,wiaty i Wycho
wania lub Ministrem Nauki, Szkolnictwa ' Wyższego i Tech
niki uzupełniać tabele zawarte w § 12 ust. 1 i § 13 innymi 
funkcjami kierowniczymi niezbędnymi dla 'prawidłowejorga

nizacji szkół i szkół wyższych, z równoczesnym określeniem 
dla tych funkcji stawek dodatków funkcyjnych. 

§ 16. 1. Nauczycielom i nauczycielom gkademi'ckim po
siadającym 'wysokie kwalifikacje i osiągającym wyróżniające ~ 
wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub naukowo-ba
dawczej może być przyznany dodatek specjalny dla nauczy:.. 
cieH przodujących w pracy dydaktycznej i wychowawczej 
w wysokości .od 200 do 1000 zl. W szczególnie uzasadnionym 
wypadku właściwy minister może przyznać pr'ofesoIowi lub 
docentowi dodatek w)ewo,cie wyższej. . 

2. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku specjalne
go, o którym mowa wusl. f, ustala Minister Oświaty i Wy
chowania, a w stosunku do szkół wyższych Minister Nauki, . 
SZkolnictwa Wyższeg'o ' i Techniki - w porozumieniu ~ za
interesowanymi ministrami. 

/ 
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§ 11. t. Nauczycielom niżej wymienionych szkół przy
sługuJe dodatek służbowy za trudne warunki pracy w nastę
pującej wysokości: 

. 1) nauczycielom s~kół z~wodowych nauczającym przedmio
tów zawodowych oraz nauczycielom przedmiotów art y
stycznych w - 'szkołach artystycznych i innych placów
kach kształcenia 'artystycznego ~. w wys'Okości 5% na
leżnego uposażenia zasadnic'zego, 

2) nauczycielom szkół specjah 
nych, państwowych domów 
dziecka i '. ośrodków ' szkol-
no-wychowawczych, domów 
wczasów dziecięcych 

3) nauczycielom specjalnych za
kład~w wychowawczych,spe- , 
cjalnych ośrodków szkolno
wychowawczych, pogotowi 
opiekuńczych i zakładów r·e
habilitacji zawodowej inwali-
dów, z wyjątkiem zakładów 

w etapie podwyżki upo
sażeń określonym w § 3 
ust. 2 

I-IV V 

350 . zł 450 zł 

i szkół wymienionych w ust. 3 500 zł 650 zł 

4) nauczycielo,m niewidQmym 
zatrudnionym w pełnym wy
miarze w szkołach specja'l-
nych dla niewidomych 400 zł 500 zł 

5) nauczycielom liceów ogólnokształcących z obcym języ
kiem wykładowym za zajęcia w języku obcym - do 
10 złotych za jedną efektywną godzinę nauczania. 

2. Dodatek,o którym mowa w ust. l pkt 1, Przysługuje: 

1) w całości, jeś1'i nauczyciel w ramach ~etatu naucza przed
miotów zawodowych w wymiarze co najmniej 11 godzin 
tygodniowo, 

2) w ,odpowiedniej części, jeśli nauczyciel w ramach etatu 
naucza przedmiotów zawodowych w wymiarze niższym 

niż 11 godzin tygodniowo. 

Przepisy pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio . do .dyrekto
rów , i nauczycieli szkół zawodowych pełniących irune" 
funkcje kierownicze w stosunku do obowiązującego ich pen
su~ zajęć dyąaktycznych. 

3. Dodatki służb.owe za trudne , warunki pracy dla 
nauczycieli zatrudnionych w zakładach i szkołach wymienio
nych w § 1 pkt 5 i w niektórych innych zakładach wycho
wawczych ok:reślają odręb.ne przepisy. 

4. Można pobierać tylko jeden dodatek służbowy za 
trudne ,warunki pracy; w razie zbiegu tytułów do dwóch lub 
więcej dodatk6w służbowych, z wyjątkiem wypadków okre
ślonych w ust. S, uprawnionemu prźysługuje prawo wyboru 
dodatku. 

5. Prawo do dodatku służbowego, o którym mowa w 
ust. ' l pkt 1 14, nie wyklucza możliwości otrzymania jednego 
,z dodatków wymienionych w ust. 1 pkt 2'---4. 

6. Dodatek służbowy za trudne warunki pracy przysłu

guje jedynie w okres'ie faktycznego wykonywania pracy, 
.z którą związa.ny jest te,n dodatek. Jeżeli jednak zaprzesta
nie wykonywania takiej pracy nastąpiło w ciągu miesiąca, 
.prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w któ-

rym nastąpiło zaprzestanie wykonywania pracy, z którą 
związany jeS1t dodatek. 

§ 18. 1. Nauczyciele szkół medycznych i ośrodków szko
lenia średniego personelu medycznego, zakładów kształcenia 
nauczycieli resortu zdrowia l opieki społecznej oraz nauczy- 
ciele szkół zorganizowanych w zakładach społecznych służby 
zdrowia, zakładach leczIiiczo-opiekuńczych oraz w zakładach 
rehabilitacji zawooowej inwalidów - zatrudnieni w analo
gicznych warunkach jak prac'Ownicy zakładów społecznych 
służby zdrowia, 'Otrzymujący odpowiednio wyższy szczebel 
uposażenia za pracę w szczególnych warunkach - otrzy
mują dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdro
wia w wysokości 250, .300 lub 450 zł mies'ięcznie w zależności 
od stopnia szkodliwości i rodzaju szkoły (placówki). 

2. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku,' o kt6rYlll 
mowa w ust. 1, ustala Minister Zdrowia . i Opieki Społeczriej 
w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania. 

3. Do dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia stos,uje się odpowiednio przepisy § 11 ust. 6. 

§ 19. 1. Nau<:zycielom nauczycielom akademickim 
przysługują dodatki za prace , wykonywane w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości mie
sięcznie: 

- 200 zł - przy pierwszym stopniu szkodliw'ości 

- 350 zł - "drugim " " 
- 500 zł ~ 

" 
trzecim 

" " 
2. Wykaz pra<:, których wykonywanie stanowi podsta

wę do przyznania dodatku określonego w ust. 1, z oznacze
niem ich stopnia szkodliw'Ości oraz szczegółowe zasady wy
płaty dodatków określi Minister Zdrowia i Opieki Społecznej 
w porozumie.niu z Ministrem Pracy, Plac i Spraw Socjalnych 
i zainteresowanymi ministrami. 

3. Przepisy ust. 1 st'Osuje się do nauczycieli od dnia 
l września 1912 r. '. 

§ 20. 1. Nauczycielom zatrudniooym w organach admi
nistracji szkolnej prezydiów rad narodowych na niżej wy
mienionych stanowiskach przysługuje dodatek służbowy w , 
następującej wysokości: 

Poz. 

l 
2 
3 
4 
5 

6 

'1 
8 

stanowisko 

, l. W prezydiach wojewódzkich 
rad narodowych, rad nar'O
dowych miast wyłącz·onych 
z województw: ' 

_Kurator okręgu szkolnego 
Wicekurator okręgu szkolnego 
Naczelnik działu 
Kierownik oddziału lreferatu) 
Starszy: wizytator, inspekto·r 
warsztatów, in~ektor bhp, in
spektor kadr 
Wizytator, inspektor warszta
tów, inspektor bhp, inspektor 
kadr 
Starszy referent ~dagogicz.ny 
Referent pedagogiczny 

Miesięcz.nie 

złotych "" 
od - do 

2200-3000 
1700-2300 
140Q-c2100 
1200-1900 

1000-1600 

900-1450 
· 400- 800 
300- 600 

j 
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Miesięcznie 

Poz. Stanowisko złotych 

od - do 

'. 
' II. W prezydiach powiatowych 

rad narodowych, rad ,naro-
doWych miast · stanowiących 
powiaty oraz dzielniC<lwych 
rad narodowych w miastach 
wyłączonych z województw: 

l Inspektor szkolny 1400-2\00 
2 Zastępća inspektora szkolnego 8~1600 

3 Wizytat<lr, kierownik referatu, 
inspektor oświaty rolniczej 700-1400 

4 Starszy referent pedagpgiczny 250-:- 500 
- - 5 Referent pedagogiczny , 150- 400 

2. KW<ltjil' dooatku służbowego ustala: 
.1) dla kuratora i wicekuratora okręgu szkolnego oraz in- · 

spektora szkolnego - Minister Oświaty i Wychowania 
na wniosek lub po zasięgnięciu opinii prezydium właści
wej rady narodowej, 

2) pozostałym pracownikom kuratorium okręgu szkolnego 
oraz zastępcy inspektora szkolnego - kurator okręgu 
szkolnego, . 

3) pozostałym pracownikom wydziałów oświaty i kultury
inspektor szkolny, 

4) dla pracowników zajmujących stanowiska określone w 
ust. l częśĆ I poz. 4-8, zatrudnionych w wydzialach 
kultury, rolnictwa oraz zdrowia i opieki społecznej --: 
kierownik właściwego wydziału, 

5) dla pracowników nadzoru pedagogicznego powołanych 
w jednostkach nie wymienionych w pkt 1-4 - właści

wy minister lub upoważniony .przez niego kierownik 
jednostki, w której utworzone zostały stanowiskapra
cowników nadz'oru pedagogkznego. 

3. Do dodatków wymienionych w ust. 1 stosuje się od
powiednio przepisy art. 19 ust. 5 ustawy. 

§ 21. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej do
datków określonych w § 12, 13, 16-20 nauczycielowi i nau
czycielowi akademickiemu przysługuje prawo do dodatk,u 
z każdego tytułu. 

~ § 22. t. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie. podle
gające zaliczeniu do norm obowiązkowego wymiaru godzin 
określonych wart. 33 ustawy oraz zasady i wysokość doda t
ikowego wynagrodzenia nauczycieli akademickich za prowa
dzenie tych zajęć określa właściwy minister w porozumieniu 
z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 
Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nauczycieli 
w stosunku do zajęć nie podlegających zaliczeniu do norm 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczania wymienionych w 
art. 32 ust. 1 i 2 oraz zajęć wymienionych wart. 32 ust. 4 
ustawy.. ' 

3. Nauczycielowi akademickiemu - promotorowi w' prze-
. wodzie doktorskim - przyznaje się jednorazowe wynagro
dzenie w wysokości 300().zł po zakończeniu przewodu. Wy
nagrodzenie tó przysługuje również emerytowanym nauczy
:Cielom akademickim. ' 

4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w por·ozumie
nlu z Ministrem Nauki, 'Śzkolnictwa Wyższego ' i Techniki 
(lIaz Minisk~m Pracy. Płaci Spraw Socjalnych określi zasady 

i tryb -wykonywania - przez nauczycieli aka!iemickich · aka
demii medycznych oraz wydziałów weterynaryjnych wyż
szych sz.kół rolniczych działalności Ieczniczo"llsługowej' łą

czącejsię z działalnością dydaktyczno-'llaukową oraz wypła~ 
cania z tego tytułu wynagrodzenia. 

Rozdział 1 

Przepisy przejśctowe l .końcowe. 

§ 23. 1. Efektywna. podwyżka uposażenia nauczyciela , 
nauczycielaakademickiegc w I etapie podwyżki nie może 

być niższa niż 250 zł miesięcznie. 

2 . . Wytyczne w sprawie zasad poróWillania dotychcza
s·owego uposążenia z nowym uposażeniem w celu obliczenia . 
efektywnej podwyżki uposażenia wyda Ministe,r Oświaty 
i Wychowania, a w stosunku do szkół wyższych Minister 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - w pOl'ozumieniu 
z Ministrem Pracy, Płac icSpraw .Socjalnych. 

§ 24. 1. Nauczyciele pozostający w służbie nauczyciel
skiej lub zatrudnie,ni w administracji szkolnej w dniu wejścia 
w życie rozporządze~ia zachO'Wują prawo 90 grupy uposaże
nia odpowiadającej ich zaszeregowaniu przed dniem 1 maja 
1972 r., chyba że przepisy rozporżądzenia przewidujlJ korzy
stniejsze zasze,regowa~ie. 

, 2. Wysługę lat dla wymiaru ' uposażenia nauczycieJol 
ustala s'ię na podstawie przepisów J'O'Lp OIl'Z ądz en i a, z · 'lacho:" 
waniem jednakże ważności wydanych dotychczas decyzji w 
sprawie zaliczen.ia o,kresów, ' które 'na podstawie przepisów 
J'ozporządzenie są niepoliczalne lub zaliczane w niższym 

wymiarze. 
§ 25. Wynagrodzenia nauczycieti akademickich, dla kit6. ~ 

rych praca vi szkole wyższej jest zajęciem dodatklQwym, 
usta,lone .według dotychC;:7iasówych przepisów, pozoS'tajll be~ 
zmian do dnia 3Q września 1972 'T • . 

§ ,26. Przepisy § 8 i § lO wchodzą w żyde od początku 
roku szkolnego 1972/73. 

§ 27. MinisteT Oświaty i Wychowania może określić 
wypa dk'i , w których - ze względu na odmienne od ogólnie 
obowiązujących zasady organizacyjne szkół - dodatki f,unk.
cyjne w okresie od dnia l maja do dn,ia lsierpńia 1912 r. 

' będą wypł,acane ' w dotychczasowej wysokości. 

" 

§ 28. 1. Z dniem wejścia wżycie rozPorządzenia traq 
moc: 

l) rozporządzenie ~ady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. W. 
sprawie yposażenia nauczycieli i wychowawców (Dl. U. 
z 1954r. Nr 26, poz. 103 z póżniejszyml zmianami), 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. 
w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych,. Pol
skiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. 
z 1961 r. Nr 43, . poz. 225, z 1965 r. NI 30,poz . . 198 
i 1967 r. Nr 28, poz. 132) w zakres'ie ure'g'alowanym 
niniejszym rozporządzeniem, ' 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3() lipca 1966 r. 
w sprawie dodatków funkcyjnych i specjalnego dodatku 
pedagogicznego dla nauczycieli zatrudnionych w admini
stracji szkolnej (Dz. U. z 1966 r. Nr 30, poz. 182 i z 1969 r. 
Nr 4, poz. 25), . 

4) uchwała Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. VI 
sprawie ' dodatku ' przemysłoweg,o dla niektórych nauczy
cieli zatrudnionych w szkołach podległych Centralnemu 
Urzędowi Szkolenia Zawodoweg-o (Monitor Polski ' z 
1949 r.Nr A-66. poz. 861 i z 1953r. Nr A-4, poz. 41), 

5) uchwała Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. w 
sprawie dodatku specjalnego do ' uposażeń niektórych 
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nauczyc ieli w szkołach zawodowych i zakładach szkole
, nia zawodowego oraz zakładach kształce·nia nauczycieli 

i wychowawczyń przedszkoli . (Monit·or · Polski z ·1950 r. 
~r A-123; poz. 1517 i z 1953 r. Nr A-4, poz. 41). 

6) uchwała Rady Minist rów z dnia 29 listopada 1950 r. w 
sprawie dodatku wychowawczego dla personelu wycho
waw~zego w państwowych szkołach przysposobienia 
przemysłowego podległych Centralnemu Urzędowi Szko
lenia Zawodoweg9 (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-129, 
poz. 1692 iz 1953 r. Nr A-4, poz. 41), 

7) uchwała nr 514 Rady Ministrów z .dnia 1 sierpnia 1951 r. 
rozciągająca uchwałę ' Rady Ministrów w sprawie dodat
ku specjalnego do uposażeń niektórych nauczyd eli w 
szkołach zawodowych i zakładach szkolenia zawodowe
go oraz w zakładach ksztpłcenia nauczycieli i wycho

'wawczyń przedszkoli na nauczycieli zatrudnionych w 
szkolnictwie zawodowym leśnym i przemysłu leśnego, 
podległym Minist.I'owi Leśnictwa (Monitor Polski Nr A-70, 
poz. 903), 

8) uchwała nr 571 Rady Ministrów z dnia 11 s ierpnia 
1951 r. w spra wie organizowania i prowadzenia placówek . 
wychówania pozaszkolnego (Monitor PoIski z 1951 r. 
Nr A-n, poz. 1067 i z 1953 r. Nr A-4, poz. 41), . 

9) uchwała nr 15 Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1953 r. 
w sprawie wynagrodzenia nauczycieli (wychowawców), 
zajętych ' w niepełnym wymiarze zajęć (godzimy kontrak
towe), za pracę w godzinach nadliczbowych ·oraz za za
jęcia wychowawcze w internacie i c-zynności dodatkowe 
w szkołach i zakładach podległych Ministrowi Oświaty, 
Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego 
oraz ministrom i prezes·om urzędów centralnych, których 
szkoły znajdują się pod nadzorem pedagogicznym Cen
tralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (Monitor Polski 
Ńr A-3, poz. 32 i Nr A -4, poz. 41), 

10) uchwała nr 550 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. 
o ro7JCiągnięciu uchwały Rady Minist rów. z dnia 9 wrześ
nia 1949 r. w sprawie dodatku przemysłowego dla nie
których nauczycieLi zatrudnionych w szkołach podle: 
głych Ministrowi Kolei (Monitor Polski Nr A-n, 
poz. 865), 

11) . uchwała nr 522 Rady Ministrów z dnia 14 l'ipca 1953 r. 
w sprawie dodatku te·chnicznego dla niektórych nauczy
cieli prze.dmiotów zawodowych I nauczycieli zawodu, za
trudnionych w liceach technik artystycznych (Monitor 
Polski Nr A-70, poz. 842), 

12) uchwała ' nr 736 PTe'lydium Rządu z dnia 24 września 
1953 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 15 
Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1953 r. na nauczycie U 
szkół artystycznych i liceów bibliotekarskich (Monitor 
Polski Nr A-lOS, poz. -1412), 

.13) uchwała nr 299 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. 
orO'lciągnięciu uchwały Rady MinisJtrów z dnia 8 listo-

Po'z. pS i 116 

pada 1950 r. w sprawie dodatku specjalnego do upo.sażeń 

niektórych na uczycieli w szkołach zawodowych i zaJda
dach szkolenia zawodowego oraz w zakładach kształce

nia nauczydelii wychowawczyń przedszkoli na nauczy
cieli techlll ków ' wychowania fizycznego podległych Prze
wodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 
(Mo.nitor Polski Nr A-51, poz. 690), 

14>. uchwała nr 589a Rady Ministrów z dn ia 19 sierpnia 
1954 r. w sprawie dodatku dla nauczycieli zatrudnio.nych 
w szk.ołach i ośrodk'ach podlegających Mi'nistrowi Rol
n ictwa (Monitor P(}lski Nr A-91, P(}z. 1011), 

15) uchwała nr 460 Prezydium R~ądu z dnia 21 lipca 1956 r. 
~ sprawie polepszenia warunków pracy w państwowych 
(,lomach dziecka, państwowych ośrodkach wychowaw
czych, państwowych specjalnych zakładach wychowaw
czych, państwowych pog.otowiach opiekuńczych i w 
szkołach specjalnych w zakresie ' uregUilowanym rozpo-
rządzeniem, . 

16) uchwalam 137 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. 
w sprawie wymiaru godzin nauczania nauczycieH szkół 
podstawowych (Monitor Polski Nr 37, p·oz. 211), 

17) uchwała nr 95 Rady Minis{rów z dnia 12 marca 1959 r . . 
w sprawie specjalnego dodatku lektorskiego dla niewi
domych nauczycieli, 

18) uchwala nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1970 r. 
w sprawie wymiaru godzin nauczania nauczycieli szkół 
po,dstawowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 215), 

19) r'(}zporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
cenia Publicznego z dnia 10 sierpnia 1937 r. o wymiarze 
g(}dzin ' nauczania oraz innych zajęć obowiązkowych 
nauczycieli i kierowników szkół (Dz. Vrrz. Min. WRiOP 
m 10, poz. 316 z pMniejszymi zmianami), 

20} inne prze.pisy w sprawach uregulowanych niniejszym 
rozporządzen i em. 

2. Od dnia 1 maja 1972 r. do nauczycieli i nauczycieli 
akademickich o.raz innych pracowników obj~tych roz.porzą
dzeniem nie mają zastosowania przepisy: 
1) uchwały nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 

1963 r. wspraw1e Wprowadzenia przejściowego dodatku 
kwartalnego dla pracujących, 

2) uchwały Rady Ministrów i ' Centralnej Rady Związków 
Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie pod
wyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac 
dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków 
rodzinnych oraz niektórych emerytur i ' rent (Monitor 
Polski Nr 44, poz. 352). 

§ 29. Rozpo.rządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1972 r. 
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z dnia 27 kwietnia 1972 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków l trybu przeprowadzania przewodów doktorskich ł habilitacyjnych. 

Na podstawie art. 14 ust., 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 mar
ca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych 
(Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poż. 32) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 31 rozporządzen,ia Rady Ministrów z dnia 8 lu
tego 1966 r. w sprawie warunków i trybu. przeprowadzania 
przewodów doktorskich I hał;>ilitacyjnych (Dz. U. ~ 1970 r. 
Nr 1, poz. 6) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Za recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 
należy się osobne wynag.rodzenie, którego wysokość ustala 
Minister, Pracy, Płac i Spraw Socjalnych vi porozumieniu 
z Ministrem ' Finansów." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jarosiewicz 




