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USTAWA 

z dnia . 25 sty~ia 1982 r. 

o szczególnej . regulacji prawnej w okresie stanu wojeDllego_ 

.. Uznając wprowadzenie przez ąadę Państwa, na ątocy 
art. 33 ust. 2 Konstytucji'" Polskiej Rzeczypospolitej · Lu
dowej, uchwałą z dnia 12 grudnia 1981 r. · stanu wojen
nego ze względu na zagrożenie żywotnych interesów na
rodu i państwa oraz w celu przeciwdziałania ·dezorgani
zacji życia społeczno-gospodarczego l zapewnienia spraw
nego funkcjono'!ania organów paiistwowych, a także dla 
stworzenia warunków skut~cznej ochrony suwere~ności 

mogą być . zaskarżone · do sądu administraćyj-
nego.", . , . 

2) o postępowaniach szczególnych w sprawach ó pr%e!" 
, stępstwa i. wykroczenia w czasie obowiązywania sta

nu wojennego, 
3) o przekazaniu do właściwości sądów . wojskowych ., 

spraw o ·niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju 
sąd6w wojskowych i wojskowych jednostek organi, 
zacyjnych Prokuratury Polskiej Rzećzypospolitej Lu
dowej w czasie obowiązywania stanu wojen~ego, 

4) o przebaczeniu i · puszczeniu w niepamięć -niektórych 
przestępstw i ~ykroczeń 

. i niepódległości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jak 
również mając na: · względzie, że ~Ua efektywnego przy
wracania pokoju społecznego i · odbudowy życia gospo- · 
darczego krajq było niezbędne podjęcie nadzwyczajnych 

· środków prawnych nie przew~dzianych w dotycbczaso
. wych ustawach, stanowi się, co nast~puje: , - z mocą obowiązującą od dnia · 12 grudnia 1981 r . 

. Art. l. Zatwierdza się dekrety Rady Państwa z dnia 
12 grudnia 1981 r.: 

l) o stanie wojennym, z tym że wart 53 ust. 2 otr'z.ly
muje brzmienie: 

,,2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1. 
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Art. 2. Dekrety wymienione wart.. obowiązują do 
czasu wydania ustawy ostanie wojennYm . . 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie ,z. dniem uchwalenia. 

Przewodniczący RadyPaiistwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: E. Duda 

USTAWA -

z dnia' 26 stycznia 198~ r. 

Karta Nauczycl_ela . . 

. ,Mając na względzie doniósłą rolę oświa~y i wycho
wania w Polskiej R~zypospolitej Ludowej, pragnąc · dać 
wyTaz szczególnej randze społeq:nej zawodu nauczyciela 

/ 

zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierając ni
niejszą ustawą drogę do dalszych uregulowań prawnych 
systemu edukacji narodowej, stanowi się, co następuje: 

. '-. 

, I 
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Rożdział 1, 

Postanowienia wstępne. 

Art. 1. Ustawie podlegają: 

1) nauczyciele, wychowawcy l mni pracownicy peda-' 
gogiczni państwowych szkół i innych placówek 
oświatowych i . szkoleniowych, wychowawczych, opie
kuńczo-wychowawczych, utwor2,onych i działających 
na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o roz
woju , systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, 
poz. 160, z 1971 r. Nr 12. poz. 115, z 1972 r. Nr 1'6, . 
pOZo 114 i z '1975 r. Nr 45, poz. 234), 

2) nauczyciele i wychowawcy placówek leczniczych, 
leczniczo-wychowawczych i leczniczo-opiekuńczych, 

3) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy peda~ 
gogiczni zakładów poprawczych, schronisk dla nie- · 
letnich, rodzinnych ośrodków diagnostycżno~konsulta
cyjnych oraz szkół przy zakładach karnych, 

4) pracownicy pedagogiczni bibliotek szkolnych i peda
gogicznych, ośrodków metodycznych i placówek po~ 
radnictwa Wychowawczo-zawodoweg?, 

5) nauczyciele zatrudnieni w szkołach, placówkach 
' kształcenia .artystycznego dzieci i młodzieży, placów
kach wychowawczych i placówkach opiekuńczo-wy
chowawczych, prowadzonych przez związki spół
dzielcze. instytucje i organizacje społeczne prowa-

. dzące statutową działalność' oświatowo-wychowawczą 
i kształcenie artystyczne, 

, 6) nauczyciele zatrudnieni w organach administracji 
państwowej na stanowiskach wymagających ,kwali
fikacji pedagogicznych w zakresie ustalonym ustaw'l' 

7) nauczyciele zątrudtiieni w organizacjaCh politycznych 
i społecznych oraz w związkach zawodowych na sta
nowiskach .wymagających kwalifikacji pedagogicz .. 
nych w zakresie ustalonym ,ustawą. ' 

Art. 2. Przepisów ustawy, z wyjątkiem art. 50 i 59, 
. nie stosuje się ' do żołnierzy.w czynnej służbie wojskowej 
oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej . pożar-
nictwa: 

1) zajmujących stanowiska naucZycieli w szkołach i pla
cówkach oświatowo-wychowawczych . wojskowych i 
resortu spraw wewnętrznych, 

2) wyznaczonych do wykonywania zadań poza. woj
skiem i resortem_ spraw węwnętrznych na stanowi
skach wymienionych w .art. 1. 

Art,. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

. 1) nauczycielach bez bliższego określenia rozumie 
się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pra
cowników pedagogicznych . zatrudnionych w szkołach 
i placówkach wymienionych w art. 1 pkt 1-5, ' 

2) szkołach bez bliższego określenia - rozumie się 
przez to szkoły ' i inne placówki wymienione w art. 1 
pkt l-S, " ' 

3) organach n'adiorujących szkołę do czasu nowych 
uregulowań prawnych w zakresie -oświaty f wycho
wania rozumie się przez to.: 

a) terenowy organ administracji państwowej odpo~ 

wiedniego stopnia - w stosunku do ' szkół pod
porządkowanych tyin . organomi, 

, 
b) właściwego ministra lub wyżD.aczoną przez niego 

podległą mu jednostkę organi~Gyjną - w sto
sunku do szkół nie podporządlcowanych tereno

'wym organom administracji państwowej, 

c) prowadzące statutową działalność oświatowo-wy~ 

chowawczą lub kształcenie artystyczne zarządy 
, główne związków spółdzielczych oraz histytucje 

i organizacje społeczne, a także związki wyzna· 
niowe' -:- albo upoważnione , przez nie ich jedno
stki organizacyjne - w stosunku do szkół pro
wadzonych przez te związki, organizacje i insty-

ć tucje, 

, 4) zainteresowanych ministrach bez bliższego określe
nia - rozumie się przez to również centralne organy 
związków spółdzielczych, 'instytucji i organizacji spo
łecznych prowadzących statutową działalność ośwfa
Ławo-wychowawczą ikształce!lie artystyczne. 

Art . . 4. 1. Zasady współdziałania w dZiedzinie · oświa-
ty i wychowania organów administracji państwowej ze / 

.związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli nie 
ustalone w ustawie o związkach zawodowych określa ,po
rozumienie ·zawarte przez Ministra ,Oświaty i Wycho
wania lub przez właściwego ministra z naczelnymi orga
nami tych związków. 

2. Rozporządzenia, uchwały i ' zarządzenia przewi
dziane ustawą podlegają uzgodnieniu ze związkami za.
wodowymi zrzeszającymi nauczycieli . oraz . przedstawie
niukomisjom sejmowym przed ich wydaniem. 

Art. 5. 1. Minister O_światy i Wychowania, w drodze 
rozporządzenia, moż~ r~iągnąć ptz.episy ustawy lub . nie
które jej postanowienia na: .. . . . ' . 

1) nauczycieli szkół i placówek szkolących oraz oświa
towo-wychowawczych innych niż wymienione wf 
art. t. 

2) pracowników uspołecznionych zakładów pracy peł
niących funkcję instru,ktorów praktycZnej nauki za:
wQdu lub prowadzących pracę wychowawczą z mło
docianymi pracownikaml w placówkach zbiorowego 
zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i ' 
wyc.łlowawcza stanowi podstawowe zajęcie, 

3) pracowników pedagogicznych zatrudn:ionych na' sta
ńowiskach nauczycieli w ośrodkach szkolenia i do
skonalenia kadr i ośrodkach szkolenia zawodowego 
oraz zawodowych kuratorów sądowych. 

2. Minister Oświaty i Wychowania, w drodze rozpo
rządzenia, na wniosek związków wyz.naniowyćh prowa
dzących szkoły, / placówki oświatowo-wychowawcze- i ~~ 
kłady' szkolące rozciągnie przepisy ustawy lub niektóre 
jej postanowienia na zatrudnionych w nich nauczycieli 

wychowawców. . 

,Rozdział 2 

Obowiązki nauczycieli. 

Art. 6. 1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie 
. realizować podstawow~ funkcje szkoły: dy~aktyczną, wy
chowawczą .i opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju oso-
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bowości ucznia i własnej. Nauczyciel pOWinIen kształcić 
i wychowywać młodzież W umiłowaniu Ojcz~y; po
szanowaniu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej jako państwa socjalistycznego; w duchu humanizmu, 
tolerancji, wolności sumienia,sprawiedliwosci społecznej 
i szacunku dla pracy; dbać o kształtowanie u uczniów 
postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą de
mokracji, pokoju i przyjaźni między narodami. 

2. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny doko" 
nuje się w okresie pierwszych 3 lat zatrudnienia nauczy
ciela w szkole, a. po tym okresie :na . wniosek zainte
resowanego nauczyciela lub z inicjatywy rady pedago
gicznej albo dyrektora szkoły. Ocena ma charakter opi
sowy. Zasady i tryb dokonywania oceny określa, w 
drodze rozporządzenia , w porozumieniu z zainteresowa
nymi ministrami, Minister Oświaty :i Wychowania, zaś w 
odniesieniu do nauczycieli przedmiotów artystycznych w 
szkołach ąrtystycznych - Minister Kultury i Sztuki, a w 
odniesieniu do nauczycieli przedmiotów zawodowych w 
średnich szkołach medycznych - Minister Zdrowia i 
Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Oświaty 
i Wychowania. 

Art. 7. 1. SzkOłą kieruje dyrektor, który jest -jej 
' przedstawicielem na zewnątrz, przeło~onym słuźbowym 
,wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady 
pedagogicznej. Dyrektor sprawuje . opiekę nad dziećmi 
i młodzieżą uczącą Się w szkole. - . 

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczegól-
ności za: . 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 

2) realizację zadań zgodnie -z uchwałami rady peda
gogicznej oraz . zarządzeniami organów nadzorujących 
szkołę, 

3) twOirZe.nie warunków do rozwijania sa.oiorządnej 't sa
modzielnej pracy uczillów i wychowanków, 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji icb 
zadań i ich doskonaleniu zawodowym, 

/ 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich wa
runków organizacyjnych do, realizacji zadań dydak
tycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Nauczyciele, którym powierzone zostały ' -funkcje , 
kierownicze w szkole, poza obowiązkami wymienionymi 
w ust. 2 i wart. 6 ust. 1, wykonują ponadto inne ia
dania związane z powierzoną funkcją, Qkreślonew po
rozumieniu z zainteresowanymi ministrami przez Ministra 
Oświaty. i Wychowania, a w odniesieniu do nauczycieli 
szkół artystycznyCh - przez Ministra Kultury i Sztuki. 

Art. 8. 1. Nadzór pedagogiczny sprawują nauczyciele 
mianowani, zatrudnieni w organach administracji pań
stwowej oraz w innych organach ' nadzorujących szkołę 
na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicz
nycq, olaz dyrektorzy szkół i inni nauczyciele pełniący 
funkc je kierownicze w szkołach. 

2. Szczegółowy wykaz stanowisk oraz zakres obo
wiązków, uprawnień i kwalifikacji nauczycieli, o których 
mowa w ust. 1, oraz zasady sprawowania nadzoru peda
gogicznego określa, w 'drodze rozporządzenia, Minister 
Oświaty i Wychowania w porozumieniu z zaintereso
wanymi ministr4mi, a w stOSUJ1kU do nauczycieli spra
wujących nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycz
nymi - Minister Kultury i Sztuki · w porozumieniu z Mi
nistrem Oświaty i Wychowania. 
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Rozdział 3 

Wymagania kwalUlkacyjne. 

Art. 9. 1. Stanowiskp . nauczyciela może zajmować 
osoba, która: 

1) posiada wyZsze wykształcenie z odpowiednim przy
gotowaniem pedagogicznym lub ukończyła szkołę 

kształcącą nauczycieli i podejmuje pracę na stano
wisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje, 

2) przestrzega - podstawowych zasad moralnych, 

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykony
wania zawodu. 

2. Minister Oświaty i Wychowania, a w stosunku 
do nauczycieli szkół artystycznych - Minister Kultury 
i Sztuki, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, 
w drodze rozporządzenia, określa szczeg6łowe kwalifi
kacje wymagane od nauczycieli oraz szkoły i wypadki, 
w których miożna zatrudnić nauczycieli nie mających 
wyższego wykształcenia. 

3. Minis~er Kultury i Sztuki - może określać szkoły 

i inne placówki kształcenia artystycznego, w których sta
nowiska nauczycieli mogą zajmować osoby, mające ukoń
czoną szkołę artystyczną II stopnia w' zakresie kierunku 
odpowiadającego nauczanym przedmiotom. 

Rozdział" 

Na~.,zanler zmiana I rozwtąz8nte stOSUDku pracy. 

Art. 10. 1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje 
się na podstaw~e mianowania lub umowy o pracę. 

2. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się , 
przez mianowanie, jeżeli: . 

1) posiada obywatelstwo polskie, 

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

3) korzysta z praw publicznych, 

4) nie toczy się przeciwko niem'u postępowanie karne 
lub o ubezwłasnowolnienie, 

5) pdsiada wymagane kwalifikacje do zajmowania da'· 
nego stanowiska, 

6) może być zatrudniony w pełnym ' wymiarze zajęć na . 
czas nieokreślony, 

7) bezpośrednio przed mianowaniem wykonYwał Die~ 
prze;rwanie przez co najmniej dwa lata, w pełnym 
wymiarze zajęć, pracę pedagogiczną, która została 
pozytywnie oceniona. Jezeli w okresie 3 lat od dnia 
zatrudnienia nie dopełniono obowiązku oceny pracy 
nauczyciela, a spełnia on p0Z9stałewarunki wyma· 
gane do mianowania, uzyskuje mianowanie z mocy 
prawa, 

8) ponownie podejmuje pracę w zawodzie nauczy
cjelskim, jeżeli poprzednio był nauczyCielem miano.:
wanym, a przerwa nie przekraczała 5 lat, a w wy
padku dłuższej ' przerwy - jeżeli wykonYwał w tym 
okresie pracę nauczyciela. . 

3. Z nauczycielem, który nie spełnia wszystkich Waj-

runków określonych w ust. 2, stosunek pracy nawiązuje 
się na podstawie umowy o pracę, z tym że nie można 

I 
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nawiązać stosunku pracy z osobą nie spełniającą wa
runkówwymienionych w ust. 2 pkt 2-4. 

4. Zatrudnienie nauczyciela na o czas określony może 
nastąpić jedynie wtedy, gdy taka potrzeba wynika z 
organizacji nauczania lub gdy chodzi o zastępstwo nie
obecnego nauczyciela. 

5. Z osobami; dla których praca w szkole jest do
datkowym. zatrudnieniem, zawiera . się umowę o pracę. 

Art. 11. 1. Nauczycieli mianuje lub zawiera z nimi 
umowę o pracę organ nadzorujący bezpośrednio szkołę, 
w której nauczyciel ma o być zatrudniony. za zgodą dy· 
rektora tej szkoły lub na jego wniosek. 

2. Organ, o którym mowa w ust. l. może przekazać 
dyrektorowi szkoły, na jego wniosek. uprawnieńia do 
zawierania umów o pracę z nauczycielami. 

Art. 12. 1. Nauczyciele mianowani nie podlegają 
podporządkowaniu służbowemu określonemu w innych 
przepisach prawnych dla mianowanych funkcjonariuszy 
państwowych. 

2. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma 
prawo do swobody stosowania takich metod nauczania 
i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród 
uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do 
wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego 
podręczników i innych pomocy naukowych. 

3. Nauczyciel powinien podnosić swą wiedzę ogólną 
i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do o 
uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawo
'dowego na najwyższym. poziomie. 

Art. 13. Stosunęk pracy na podstawie mia.nowania 
nawiązuje się z dniem określonym w akcie mianowania, 
a jeżeli tego dnia nie określono - z dniem doręczenia 
tego aktu lub z dniem! uzyskania mianowania z mocy 
prawa zgodnie z art. 10 ust. 2 pKt 7. 

Art. 14. Akt mianowania i umowa o pracę powinny 
w szczególności określić: 

1) staną:wisko i miejsce pracy, 

2) termin rozpoczęcia pracy, 

3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania. 
'. J 

Art. 15. Przy mianowaniu na stanowisko nauczyciela 
osoba mianowana składa ślubowanie według ną.stępują

cej roty: 

"Slubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wy
chowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju 
osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać 
młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, poszano
wania Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Lutlowej, 
zgodnie z zasadami humanizmu, sprawiedliwości społecz
nej i wolności sumienia". 

Art. 16. Mianowanie lub umowa o pracę wygasa. 
jeżeli nowo zatrudniony nauczyCiel nie usprawiedliwi. w 
ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy. chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Art. 17. 1. Organ nadzorujący szkołę powierza funk
cje kierownicze tylko czynnym. nauczycielom mianowa
nym. zarówno tej samej jak i innej szkoły po pozytyw
nym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. 

48 Poz. 19 

2. Wymóg zasięgania opinii rady pedagogicznej nie 
dotyczy powierzania funkcji kierowniczych w ' szkołach 
nowo organizowanych. 

3. Organ nadzorujący szkołę, który powierza nau
czycielowi funkcję kierowniczą w szkole. o może odwołać 
go Z tej funkcji z koncem roku szkolnego za trzymie
sięcznym pisemnym uprzedzeniem, a w szczególnie uza
sadnionych wypadkach również w czasie roku szkol
nego. 

4. Nauczycielom, którym. powierzono funkcje kie
rownicz.e w szkołach, przysługują - w zależności od , 
funkcji - tytuły służbowe: dyrektora, wiced~n:!ktora lub 
kierownika. 

5. W organach administracji państwowej na stano
wiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych moż
na zatrudniać tylko nauczycieli mianówanych. 

6. Nauczyciele, o których mowa w ust. 5, otrzymują 
urlop bezpłatny na czas zajmowania tych stanowisk. 

Art. 18. 1. Nauczyciel mianowany może być prze
niesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na 
inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej sa 
mej lub o innej miejscowości, na takie samo lub inne sta
nowisko. 

2. Przeniesienie nauczyciela z urzędu. w trybie okre- " 
ślonym w ust. o l, do innej miejscowości. może nastąpić 

pod 'warunkiem: -

1) zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy 
odpowiedniego do jego stanu rOdzinnego mieszkania 
oraz miejsca pracy dla współm,ałżonka, jeśli jest on 
nauczycielem. ' 

2) przyznania nauczycielowi, oprócz zwrotu kosztów 
przeniesienia na zasadach określonych wart. 21 
ust. 1, zasiłku osiedleniowego ' w wysokości dwumie

-sięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasad-
o niczego z dodatkami. 

3. Przepisy ust. ,1 i 2 stosuje się odpowiednio przy 
przeniesieniu nauczyciela do szkoły nadzorowanej przez 
inny organ, a przepis ust. 2 również w razie przejścia 

nauczyciela za jego zgodą do pracy w terenowych orga
nach administracji państwowej. 

Art. 19. 1. W razie koniecznośCi zapewnienia szkple 
obsady stanowisk nauczycielskich z kwalifikacjami odpo
wiadającymi potrzebom programowym szkoły, można 

również skierować do pracy w niej nauczyciela bez jego 
zgody. jednak na okres nie dłuższy ruż 3 lata. z prawem 
powrotu na uprzednio zajmówane stanowisko. 

2. W wypadku określonym w ust. l, a dotyCZąCynl 

pracy w innej szkole w innej miejscowości, nauczycielowi 
przysługuje: . 

l) czterodniowy tydzień pracy, 

2) dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 2CJO/o wy
ńagrodzenia zasadniczego, 

3) mieszkanie służbowe w o miejscu czasowego zatrud· 
nienia, niezależnie od 'posiadanego na zasadach ogól
nyćh. 

Art. 20. 1. W wypadku gdy zachodzą zmiany orga
nizacyjne powodujące całkowitą lub częściową likwida
cję szkoły, uniemożliwiając~ dalsze zatrudnienie nau- _ 
czyciela mianowanego na zajmowanym. stanowisku w tej 

-
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szkole, a nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie 
na inne stanowisko w tej szkole lub do innej szkoły w 
tej samej lub~, w innej miejscowości na takie samo l1.1li 
inne stanowisko, organ nadzorujący szkołę ma obowiązek 
na wniosek nauczyciela przenieść go w stan nieczynny, 
który nie . może trwać dłużej niż 6 ,miesięcy, lub rozwiązać 
z nim stosunek pracy, wypłacając mu odprawę w wy
sokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym za· 
chowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz do 
innych świadczeń pracowniczych. 

3. W razie powstania mozliwości zatrudnienia nau
czyciela w tej samej szkole na tym samym stanowisku 
organ nadzorujący szkołę obowiązany jest zatrudnić nau
czyciela pozostającego w stanie nieczynnym w pierwszej 
kolejności. W razie odmowy podjęcia pracy przez nauczy
ciela stosunek pracy wygaSa z dniem odmowy. 

Art. 21. 1. W razie przeniesienia nauczyciela przy
sługuje mu zwrot kosztów przeniesienia według zasad 
określonych w odrębnych przepisach dla pracowników 
urzędów państwowych. 

. 2. Nauczyciela zmieniającego miejsce zamieszkania 
w związku z przeniesieniem zwalnia się od pełnienia obo
wiązków słuzbowych na odpowiedni okres czasu, nie . dłuz
szy niz 7 dni. 

Art. 22. Nauczyciel moze być obowiązany do pracy 
W. innej szkole Vi tej samej miejscowości i na tym samym 
lub za jego zgodą innym st<inowisku w celu uzupełnienia 
obowiązującego wym'iaru zajęć ' dydaktycznych (wycho
wawczych) w wymiarze nie większym niz II.· etatu. W wy
padku niewyrazenia zgody nauczyciel otrzyma wyna
grodzenie za odpowiednią część etatu. 

Art. 23. 1. Stosunek pracy z nauczycielem mianowa
nym rozwiązuje się: 

1) na wniosek nauczyciel<i, 

2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy 
spowodowanej jego chorobą, jezeli oIUes tej choroby 
przekracza 1 rok; w szczególnie uzasadnionych wy
padkach - po stwierdzeniu przez komisję lekarską po
prawY stanu zdrowia i mozliwości powrotu do pra
cy - okres nieobecności w pracy spowodowanej cho
robą moze być przedłuzony ponad l rok, nie dłużej 
jednak niż do dwóch lat, licząc. łącznie okres choro
by i urlopu dla poratowania zdrowia, 

3.) w razie orzeczenia przez komisję lekarską do spraw 
inwalidztwa i zatrudnienia trwałej niezdolności nau
czyciela do pracy w pełnym wymiarze zajęć na zaj
mowanym stanowisku, 

4) z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel osiąg
nął wiek emerytalny, jezeli okres zatrudnienia umoż
liwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnię
ciem tego wieku. Jeżeli z osiągnięciem wieku eme
rytalnego nauczyciel nie uzyskał prawa do emerytury, 
nie należy, aż do czasu uzyskania tego prawa, ' roz
.wiązywać Z nim stosunku pracy, w okresie nie dłuż
szym jednak niż 5 lat od osiągnięcia wieku emery
talnego. Organ nadzorujący szkołę, uprawniony do 
mianowania, może za zgodą nauczyciela, w wypad
kach . uzasadnionych potrzebami kadrowymi, przedłu
żyć okres zatrudnienia, 

5) w razie stwierdzenia niewywiązywania . się przez 
nauczyciela z obowiązków służbowych. 
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2. Wniosek o rozwiązanie stosunku pracy powllllen 
być zgłoszony przez nauczyciela mianowanego na piśmie, 
nie póżniej niż na3 miesiące przed rozpoczęciem feńi 

letnich. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mia
nowanym na jego wniosek następqje z dniem 31 sierpnia. 
W szkole, w której zajęcia trwają cały rok kalendarzo
wy, stosunek pracy może być rozwiązany przez nau
czyciela mianowanego w każdym czasie za uprzednim 
3-miesięcznym wypowiedzeniem. 

3. Skierowanie nauczyciela przez organ właściwy w 
myśl art. 11 na. badania przez komisję lekarską 00 spraw 
inwalidztwa i zatrudnienia może nastąpić w każdym czasie 
z inicjatywy nauczyciela albo z urzędu; nie usprawiedli
wione niezgłoszenie się nauczyciela skierowanego z urzę
du na badania upoważnia właściwy organ nadzorujący 

szkołę do rozwiązania stosunku pracy. 
/ 

4. Rozwiązanie stosunku pracy IW trybie określonym 
w ust. 1 pkt 4 powinno nastąpić za uprzednim' trzymie
sięcznym wypowiedzeniem. 

5. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z po· 
wodu niewywiązywania się z obowiązków służbowych 
następuje .z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcmym 
wypowiedzeniem na piśmie, po otrzymaniu przez nau
czyciela dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż jeden, 
a nie dłuższym niż półtora roku, negatywnej oceny pracy 
w trybie określonym wart. 24. 

6. Stosunek pracy może być rozwiązany z nauczy
cielem także w trybie porozumienia stron. 

Art. 24. 1. Organ bezpośrednio nadzorujący, szkołę, 

na podstawie opinii dyrektora I?zkoły i swojego przed
stawiciela, może ustalić negatywną ocenę pracy nau· 
czyciela . . 

2. Organ bezpośrednio nadzorujący szkołę jest obo
wiązany zawiadomić nauczyciela o negatywnej ocenie 
jego pracy, podając uzasadnienie z jednOCzesnym ostrze
żeniem, że następna negatywna ocena spowoduje roz
wiązanie stos.unku pracy. 

3. O ile ocena negatywna nie została ustalona przez 
naczelny (centralny) organ nadzorujący szkołę, nauczyciel 
ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni od dnia powia
domienia o niesłusznej, jego zdaniem, ocenie do organu 
bezpośrednio wyższego od tego, który ustalił ocenę. 

4. Nauczyciel, którego praca została już raz negatyw
nie oceniona, może wskazać nauczyciela mianowanego te
go samego przedmiotu, który będzie uczestniczył w doko
nywaniu ponownej oceny. O zamiarze dokonania takiej 
oceny nauczyciela zawiadamia się 14 dni wcześniej. 

5. W razie . wniesienia przez nauczycielaodwolania od 
negatywnej oceny, ' uzasadniającej rozwiązanie stosunku 
pracy, rozwiązanie stosunku pracy nie może nastąpić przed 
rozstrzygnięciem tego odwołania. 

Art. 25. Decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy z nau
czycielem na podstawie art. 23 wydaje organ upraw· 
niony do jego mianowania, w trybie określonym w tym 
artykule. 

Art. 26! 1. Stosunek pracy mia.nowanego nauczyciela 
wygasa z mocy prawa w razie: 

l) prawomocnego ukarania w trybie dyscyplinarnym 
karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy lubwydale
nia z zawodu nauczycielskiego, 
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2) prawomocnego skazania na. karę pozbawienia praw ' 
publicznych albo prawa wykonywania zawodu, I 

3) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary po
zbawienia wolności, 

4) stwierdz~nia, że .mianQwanienastąpiło na podstawie 
fałszywych lub niew~żnych dokumentów. 

Poz. 19 

3. Minister Oświaty i Wychowania w porozumieniu z 
Ż4interesowanymi ministrami, zaś w -odniesieniu do szkół 
artystycznych - Minister ' Kultury i Sztuki, określa pod
stawowe warunki niezbędne " do realizacji przez szkoły 
i nauczycieli zadań i programów, ó których mowa w 
ust. 1 i 2. . 

5) upływU sześciomiesięcznego terminu pozostawania . w . Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wy-
. stanie: ' niec~ym. - nagrodzenia zasadniczego i dodatków. 

2. ~ygaśnięcie stos"nltu pracy w wypadkacl1 okreś
lonych w ust. 1 stwierdza organ uprawniony do mianowa-
nianauczyciela. . 

Art. 13. 1. Umowa o pracę zawarta z --nauczycielem na 
czas nieokreślony może być rozwiązana przez strony z 
końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowie~
niem. Warunek rozwiązywania umów o pracę z końcem 

. roku szkolnego niedotyezy nauczycieli szkół, w których 
trwają zajęcia cały rok kalendarzowy. 

2. Umowa o pracę · na czas nieokreślony może być roz
wiązana w każdym czasie i bez wypowiedzenia w ' razie 
niezdolności do pracy z~woduchoroby trwającej dłużej 
niż jeden r9k. · chyba że w szczególnie Uzasadnionych 
wypadkach właściwa komisja lekarska stwierdzi mIożli
wość powrotu do pracy w zawodzie nauczycielskim. W 
tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowa
ny chorobą mOŻe być przedłużÓłly do dwóch lat, łącz.niie 
z urlopem . dla poralowania zdrowia. 

AI:t. 28. 1. NauCZY'Cielowi mianow~emu, z którym 
rozwiązano litosunek pracy z przyczyny określonej w art. 
23 ust. 1 pkt 3, przyznaje się odprawę pieniężną w wy
sokości jednomiesięcznego wynagrodzen,ia zasadniczego 
ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy -
:za każdy pełny rok pracy nauczycielskiej, zaliczanej do 
okresów pracy pedagogicznej w myśl przepisów wyda
nych • na podstawie aort. 36, nie ' przekraczającą jednak, 
sześciomiesięcznego wynagrodzenia:zasadniczego. 

2. Nauczycielowi mianowanemu, z którymrozwiązóje 
się stosunek pracy z przyczyn określonych VI art. 10 ust. 
2 i któremu właściwy organ nadzorujący szkołę nie za
proponował pr-acy zgodnie z jego, kwalifikacjami, ~przy

. maje się odprawę pienięŻD4 na zasadach . określonych w 
ust. 1, nie przekraCzającą jednak: 

1) trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli 
okres pracy nauczycielskiej nie przeuoczył -lO lat, 

, . 
. ' 2) sześciomiesięcznego wynagrodzenia _ zasadniczego, je

żeli okres pracy nauczycielskiej przekroczyi 10 lat. 

3. Odprawy określone w ust. 1 i 2 wypłacane są 
w ralach miesięcznY'Ch, odpowiadających wysokości mie
sięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

RozdŻiał 5 

2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego uzależnio
na jest od posiadanego przez nauczyciela poziomu wy
kształcenia i stażu pracy, a dodatków ~ od wykonyWanej 

. funkcji, zajmowanego stanowiska, warunków pracy i osią
ganY'Ch wyników pracy oraz .,kwalifikacji specjalistycz
nych, 

Art. 31. 1. Nauczycie"! awansuje do wytszego s'zcze
bla wynagrodzenia zasadniczego co 2 lata. Okres wycze
kiwania na osiągnięcie najwyższego szczeblawynagro
dzenia zasadniczego nie może przekraczać 30 lat pracy 
pedagogiCŻllej. 

2. Począwszy od dnia 1 w~nia 1983 r. średnie wy
nagrodzenie nauczycieli nie może być niższe od średnie
go wynagrodzenia pracowników inżynieryjno-technicznych 
zatrudnionych w przemyśle uspołecznionym. Zasady po· 
równywania poziomów tych wynagrodzeń określa w dro
dze rozPorządZenia Minister Pracy, Płaci Spraw Socjal
nych w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania. 

3. Wyrównanie średniego wynagrodzenia nauczycieli 
do średniego wynagrodzeni~ pracowników inżynieryjno
-technicznych nastąpi w ratach do dnia 1 września 1983 r. 

4. Podnoszenie średniego wynagrodzenia nauczycieli ' 
do $redniego wynagrodzenia pracowników inżynieryjno
-technicznych w przemyśle uspołecznionym powinno nastę
powaćcorocznie z dniem 1 września. 

5 . . Wynagrodzenie nauCZY'Cieli podlega corocznej re
waloryzacji na ogólnych zasadach. 

Art. 32. 1. Dodatek funkcyjll-Y przysługuje nauczycie-
10m, którym powierzono. funkcje_ kierownicze w · szkole. 

2. Dodatek fUnkcyjny przysługuje również nauczy
cielom, ·. którym powierzono obowiązki 'kierownicze w za
stępstwie. WtY'Ch wypadkach. prawo do dodatkupowsta
je od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomie

.sięt:znego okresupełnieniaŁY'Ch obowiązków i. ·gaśnie z 
pietwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu 
pełnienia tych obo~ązków. . 

3. Dodatek 'służbQWY priysługuje nauczycielom. o któ-
rycbmPwa wart. 1 pkt 6. . . -

Art. 33. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za nie
przerwaną pracę w szkole, zwany dodatkiem za wysługę 
lat, w wysokości 1". wynagrodzenia zasadniczego za każ
dy rok pracy, wypłacany w okresach miesi.ęCznY'Ch PO" 
czynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten 
nie może przekroczyć 2C1'1. wynagrodzenia zasadniczego. 

WaronId praCy I wynagrOdzenie. -. 2. Uprawnienie do dodatków za wysługę latprzysłu
guje nauczycielom zatrudnionym powyżej 20 lat pracy od 

Art. 29. 1. Organ nadzorujący szkołę obowiązany jest dnia- 1 stycznia 1982 r .... a pozostałym - od dnia l wrześ
zapewnić podstawowe warunki do realizacji zadań dy- . nia 1983 r. 
daktycznych, wv-chowawczych ,i opiekuńczych. . 

~ 3. Szczególne wypadki zaliczenia okresów zatrudnie-
2. Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego sta- nia, uprawniające do dodatków za wysługę lat, określa Mi

nowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wy~ '- nister Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Mini-
chowawczego programu nauczania. stTem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. 
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Art. 34. t. Nauczycielom pracującym w trudnych 
i Uciążliwych warunkach pracy oraz w warunkach szkod
liwych dla zdrowia przysługują z tego tytułu dodatki wy
mienione w ust. 2 i 3. 

2. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy 
stanowiących podstawę do przyznąnia z ~go tytułu dat 
datku oraz szczegółowe zasady wypłaty tego dodatku 
określa Minister Oświ'aty i Wychowania w porozumIeniu 
z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i zaintereso
wanymi ministrami. 

.3. Wykaz prac w warunkach szkądliwych dla zdro
wia, z oznaczeniem stopnia ich szkodliwości, stanowią
cych podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku oraz 
szczegółowe zasady wypłaty tego dodatku określa Mi
nister Zdrowia i Opieki Społecznej w , porozumiimiu z 
Ministrami Pracy, Płac i Spraw Socjalnych or'az Oświaty 

Wychowania. 

Art. 35. 1. W szczególnych ~adkach, podyktowa
nych wyłącznie koniecznością realizacji programu nau
czania lub zapewnienia opieki w placówkacł,l opiekuń

czo-wychowawczych, nauC:2;yciel może być zobowiązany 

do odpłatnej pracy w godz~riach ponadwymiarowych ·zgod-
. nie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może 
przekroczyć ' 1/, ,obowiązującego . go "tygodniowego wy
miaru zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby 
godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za 
jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym 1/1 
obowiążującego go tygodniowego wymiaru zajęć. 

2; W szczególnie uzasadnionych wypadkach nauczy
,ciel może pbdjąć pracę w godzinach ponadwymiarowych 
w· wymiarze więksżym niż '/2 obowiązującego go wymlaru 
zajęć, jedn:akże tylko za zgOdą właściwego organu nadzo
rującego szczebla wojewódzkiego lub centralnego przy 
.pozyt~ym wnioslću rady pedagogicznej.- . 

Art. 37. Określone w ustawi~ i przepisach wydanych 
na podstawie art. 36 wynagrodzenie zasadnicze nauczy
cieli, wszystkie dodatki, wynagrodzenie za godziny , po
nadwymiarowe, wynagrodzenie dodatkow.e Zi1 zajęciady
daktyczne i nagrody wolne' są od podatku od wyna-
grodzeń. . 

Ąrt. 38. Nauczyciel' nabyWa prawo do wynagrodze
nia od dnia nawiązania stosunku pracy. 

Art. 39. 1. Zmiana Wysokości wynagrodzenia w czasie 
t rwania stosunku pracy z powodu awansu lub innych przy
'czyn n.astępuje z dniem "pierwszym' najbliższego miesią
ca .' kalendarzQwego, jeżeli awans lub inne przyczyny nie 
nastąpiły od dnia pier)Vszego ,danego miesiąca kalenda-
rzowego. • 

2. W razie zmiany mIejSCa pracy, pociągającej za 
. sobą zmianę ,wysQkQści wynagrodzenia, prawo do wyna

grOdzenia odpowiadajq'cego nowemu miejscu pracy przy
sługuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, na- · 
stępującego. po objęciu obowiązków pracowniczych 'w 
nowym mIeJSCU pracy, jeżeli objęcie tych obQwiązków 

nie nastąpiło od dnia pierwszego danego miesiąca . ka~ 

lendarzowego . 

3; Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie z góry. 
Inne wynagrodzenia, których wymiar może być ustalony 
jedynie na podstawie już wykQnanych prac, wypłaca się 
miesięcznie lub .jednorazQwo ·z dQłu. 

Art. 40. Prawo do wynagrodzenia gaśnie ' z ostatnim 
dnJem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wy-
gaśIllięc::ie lub rozwiązanie stosunku pracy. _ . 

Art. 41. Nauczyciel zachowuje prawo do wYnagro~ 
dzenia za czas usprawiedI'iwionej nieobecności w pracy, 
o ile przepisy ustawy nie stanowią inaCzej . 

3. Przez godzinę ponadwymiaro.wą rozumie się przy- 1 Art. 42. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
dzieloną nauczycielowi godzinę zajęć , dydaktycznych lub zajęć dydaktycznych (wychowawczych) prowadzonych 
wychowawczych powyżej --'obowiązującego tygodniowego bezpośrednio z uczniami lub wychowankapti: dla nauczy
wynnaru godzin zajęć dydaktycznych lub wychowaw- cieli zatrudnionych W. pełnym wymiarze ustala się we-
czych. dług poastępujących norm: 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przy· 
dzielone nauczycielowi w planie organizacyjnym szkoły, 
wypłaca się według stawki osobis~ego zaszeregowania 
nauczyciela, z uwzględnieniem dbdatków, o których mo
wa wart. 34, również w wypadku usprawiedliwionego 
nieodbycia zajęć. '. 

5. Efektywnie przepracowane przez nauczyciela dy· 
daktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze godziny doraź': 
nych zastępstw opła~a się według stawki jego godziny 
ponadwymiarowe j. 

6~ Kobiety w ciąży oraz ' wychowującej dziecko ' do ' 
lat ,4 nie wolno zatrudniać w godzinach ponadwymia· 
rowych bez jej zgody. . 

Art. 36. Wysokość stawek wynagrodzenia zasatlnicze
gOi dodatków, wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, za
sady .zaszeregowania i przyznawania dodatków do wyna
grodzenia nauczycieli określa Rada Ministrów, z tym że 
wynagrodzenie za 'Zajęcia dodatkowe: wychowawstwo 
klasy oraz prowadzenie kół lub zespołów zainteresowań 
albo kół przedmiotowych p(..Zysługuje począwszy od dnia 
1 stycznia '1983 r. ' 

Lp. 

--
1 

1 

2 

Stanowisko - rodzaj szkoły . 

2 
, 

Na,uczycielę przedszkoli, z wy-
jątkiem nauczycieli pracują-

cych z grupami dZIeci 6-let-
rUch 

Nauczyciele przedszkoli i inL 

nych placówek przedszkolnych 
pracujący z grupami dzieci 
6-letnich 

Tygodniowa 
liczba gQdzin 
obowiązkowe-
go wymia-

ru żajęć dy-
. daktycznyć:h 
(wychowaw-

czych) 

3 

~5 

~2 , 



, 
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. 
, 

t I 2 

3 

4 

5 

6 

1 

9 

Nauczyciele: przedszkoli spec
jalnych, I!zkół podstawowych, 

, ,szkół specjalnych, liceów ogpl
nok.ształcących, przedmiotów 
teoretycznych w szkołach za
wodowych, szkołach zawodo
wych specjalnych i szkolenia 
rzemieślniczego w zakładach 

.-

, dla njeletnich, przedmiotów 
artystyc~nych i ogólnokształcą
cych w szkołach , artystycznych 
i innych placówkach ksztaite
nia artystycznego 

Nauczyciele studium: wycho
wania przedszkolnego, kultural- ' 
no-oświatowego i bibliotekar
skiego ' oraz nauczyciele przed
miotów teoretycznych. w peda
gogicmych studiach technicz-
nych . 

Nauczyciele , praktycznej nauki 
zawodu we wszystkich typach 
szkół 

, 
Wychowaw€y świetlic ' szkol
nych i półintematów(z wyjąt
kiem wychowawców świetlic 
szkół specjalnych) 

Wychowawcy internatów, burs, 
ogrodów jordanowskich, świet
lic dworcowych, stałych szkol
nych schronisk młodzieżowych 

Wychowawcy ośrodków szkol
no-wychowawczych 

Wychowawcy zakładów o{iie
kuńczy~h i '!Ychowawczych w: 

a) domaclidziecka i " zakładach 
leczniczo-opiekuńcżych dla 
dzieci 

b) domach wćzasów dziecię-
cych . 
- w ' tyio na zajęcia dy~ 

daktycme 

~ 

c) zakładach specjalnych, lecz
niczo-wychowawczych, za
kładach rehabilitacji zawo
dowej inwalidóW, placów- -
bch wychowawczych i spe
cj~ych, zakładach popraw-
czych, schroniskach dla .' 
nieIetnich. świetlicach szkół 
specjalnych. _ pogctowiach 
opiekUńczych. rodzinnych ' 
ośrodkach · , diagńostytzno
-konSuitacyjnych 

- I 

. 

52 

3 

18 

15 

22 

26 -

-

. 30 

28 

26 

26 

10 

24 

/' 

l , 

10 

11 , 

/ -
Nauczyciele pałaców młod~e-

_ ży, młodzieżowych domów kul
tury; ognisk pracy . pozaszkol
nej, pozaszkolnych placówek 
specjalistycznych, międzyszkol
nych ośrodków spgrtowyćh 
prowadzący bezpośrednią pra
cę z dziećmi i młodzieżą sysL 
lemem pracownianym 

Nauczyciele - , bibliotekarze . 
bibliotek szkolnych 

, \ 

Poz. 19 

3 

18 

30 

2. Minister ' Oświaty ' i Wychowania określa ilość 
uczniów, na których przysługuje 'etat nauczyciela - 'bi-
bliotekarZa, ' , 

. ·3. Wymiar godzin zajęć ' dydaktycznych. (wychowaw
, czych), określony w ust. l, obowiązuje od dliia l września 

1983 r. Do tego czasu obowiązuje wyrpiar godzin zajęć 
dydaktycznych (wychowawczych), określony wprzepi-

, sach dotychczasowych, z wYjątkiem nauczycieli - biblio
tekarzy bibliotek szkolnych, dla których tygodniowy wy- . ' 
miar godzin, ustalońy w ust. lpoz. 11, obowillzuje od . 
dnia 1 Wrześńia 1982 r. . 

4. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycżno-wychowaw
czych w obowiązującym tygodriiowym wymiarze ' nau-
cZyCielobowiązany jest: . ' . , 

1) do prac związańych be.zpokednio ż organizacją pro
'cesli dydaklyczno-wychow-awczego i opiekul'.czego, W 

raolach przysługującego mu wynagrodzenia zaSadni
czego, -

2) do prowadzenia innych' dydaktyczno-wychowawczych 
zajęć dodatkowych ~ odpłatriie. -

Przydziiłłu prac { zajęć, ' 0 których mowa 
dokonuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu 
gogiczną· 

, . 

w pkt 1 i 2, 
z radą peda-

5. Wykaz pnic i . zajęć, o których mowa w ust. 4,' 
określa Minister Oświaty ' i . Wychowania w poro:umie
niu z zai~te,resowanymi ministrami. 

. . . ~ . 

6. Nauczyciel, dla którego ustalony plan zajęć 'w 
pewnych okresach roku szkolnego naw nie wyczerpywał 
obowiązującego tego naucZyCiela wymiaru zajęć dydak
tycznych,- powinien naucżaćw odpow.ednio większej 
liczbie godzin w innych okresach ' danego roku szkolnego. 

. Praca ,wykonywana zgodnie z tak ustalonym plaIJ.em. za
'. jęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. 

, 
1. Dyrektorom i wiced:yrektorom szkół oraz nauczy

ciefom peł~ącym inne funkcje kierownicze . w szkołach 
obniża się wymiar obowiązkowych zajęć· określony w 
ust. l . w rozmiarach . uzależnionych od Wielkości i rq
dzaju szkoły oraz warunków pracy. Dotyczy to również 
nauczycieli, którzy pełnią funki::jekierownic'~ w za
stępstwie nauczycieli, którym powierzono pełnienie tych 
funkcji. . ., . 

8. Zasac;ly udzielania i rozmiar zniżek, o .których mow.a 
w ' ust. 1, określa - Minister Oświaty .. i Wychowania w 
porozumieniu z .zainteresowanymi 'ministrami, a w od-, . 

" 
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mesleniu ao · szkół . artystycznych Minister Kultury 
i Sztulti vi porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wycho- . 
wania. 

9. Obowiązkowy wymiar godzin . zajęć ~ucz.ycieli 
szk4ł nie wymienionych w ust. l, w tym 'róWnież nauczy
Cieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w róż
nym wymiarze godzin. pedagogów, psychologów, biblio-, 
tekarzy bibliotek pedagogicznych i. innychpraco:wników 
zatrudnionych na stanowis!tach oświatowo-wychowaw, 

czych oraz , zasady zaliczania do wymiaru godzin posztze
gólnych zajętw kształceniu zaocznym określa, w drodze 
roZporządzenia,' MinTster Oświaty i Wychowania "fi po
rozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych 
óraz z innymi zainteresowanymi ministrauii, zaś w odnie
sieniu do naucz.ycieli szkół artystycznych ---: MiÓister 
Kultury i Sztukl. 

# . , ' 
Art_ 43. 1. Właściwy mipister albo upoważniony przez 

niego 'Organ może obniżyć nauczycielowi, zatrudnionemu 
w pełnym wymiarze godzin, wymiar godzin zajęć obo
wiązkowych na czas określony · lub do odwołania ze 
względu na stan zdrowia. kształCenie się .lub doskonalenie, 
wykonywanie pracy naukowej albo prac zlecOnych przez 
władze s*olne. albo ze względu na szczególne warun
ki pracy nauczyciela w 'szk9Ie, albo prowadzenie zajęć 
w klasach lub grupach ć'!iczeń. 

2. Obniżenie wymiaru zajęć me może spowodQwać 
zmniejszenia wynagrodzenia ani ograniczenia innych upra
wnień nauczyciela: , 

-
3. Nauczyciel kO,rzystający z obniżonego wymiaru 

godzin nie IDjOże mieć godzin ponadwymia!l'owych. z uwz
ględnieniem post~nowień ust. 4~ . . 

4. NauczyCiele, o ktorych mowa w art. 42 ust. 1, oraz 
nauczyciele, który,m obriiżono obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć ze względu na prowadzenie ,. zajęć w kla
sach lu.b grupach ćwiczeń/ mogą - w uzasadniónych 
wypadkach ,spowodowanych ' potrzebami ·· organizacyjnymi' '. 
szkoły , "" podejmować_ pracę w godzinach ponadwymiaro
wych · na zasadach j vi wymiarze określonym przez Mi
nistra Oświaty i Wychowania, zaś w odniesieitiu do szkół 
artystyczł1ych ...:.... przez Ministra Kultury i Sztuki. 

~. 44. 1. Minister Oświaty i Wychowania, w pOo' 
rozuinieniu z zainteresowanymi ministranti, określaszko
ły, stanowiska C>Iaz warunki, na których nauczYćiel może 
byĆ zobowiązany do realizowania tygodniowego oh'o
wiązkówegowymiaru godzin zajęć dydaktycznyc-h (wy- '-
chowawczychl także w porze nocnej. . ' . 

2. Za pracę w po~ nocnej przysługuje odrębny dO. 
datek określony w przepisach o ,wynagradzaniu nauczy .. 
d~li. 

3. Nauczyciela obowiązuje pięciodniowy tydzień pra-
cy. 

4. Wszk.ołach. w których praca odbywa się we. wszy
stkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta co najmniej raz. 
na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wo~nych od pra
cy. z których jeden powinien przypadać w niedzielę. 
Nie 90tyCzy to nilUczycieli pracujących w systemie kwał-
cenia zaocznego. 

5. Za zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuń
cze wykonywane w dniu wolnym -od pracy nauczyciel 
otrzymuje inny dzień wolny Od pracy, a w szczególnie l ' 
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uzasadnionych wypadkach zamiast dnia wolnego .",. odręb· 
ne wynagrodzenie. 

6. Za -Pracę w święto przypadające poza dwoma dnia
mi w tygociniu wolnymi od ' praCy nauczyciel otrzymuje 
inny dzień wolny od pracy. aW szczególnie uzasadnio-, 
nych wypadkach zamiast dnia wolnego - wynagrodzenie 
ze lOOO!. zwyżką. 

1 .. Minister Oświaw i Wychowania, a w odniesien'iu 
do sżkół artystycznych - Minister Kultury i Sztuki. w · 
porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjal
nych, określa zasady wynagradzania ' za zajęcia dydak
tycznQ-wychowawcze wykonYwane w dniach wolnych od . 
pracy, o ' których mowjl w ust. 5: 

Art. 45. l. Nauczyciel może pożaswoim obowiązko
wym wymiarem zajęć - podjąć za zgodą ,dyrektora szkoły 
dodatkowe , zatrudn.ienietarobkowe nie kolidujące z. jego 
obowi'ąZkami w wymiarze nie przekrllczającym 1/1 etatu. 

2. Wypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie 
wymienione w ust. 1, oraz zascldy ~dzielania zezwoleń 
określa Minister Oświaty i Wy~howania . w porozumie
,niu z Ministrem Pracy, Płac -i Spraw Socjalnych. 

, Art. ' 46. L Nauczyciele mogą uzyskać stopnie spe-
cjalizac]izawodowej. ' 

~ 

' 2. Szcżegpłowe ZCl$ady i warunki oraz' tryb uzyski
wania. stopni, o których . mowa w wit. 1. określa Minister 
Oświaty i Wychowania w _ pdrązumieniuz .zainteresowa-
nymi ininistrami. . 

, ' Rozdział 6 

Nagrody lodmaczeDlL 

Art. 47. L Za wieloletnią pracę nauczyciele otrzymują 
nagrody jubileuszowe w wysokości: ' 

1) za 26 lat pracy ~ 15'!1 wynagrodz,enia- miesięcznego. 

2)- za 25 lat pracy_ ..... 1()()1/. wynagrodzenia miesięcznego. , 
, , . . 

3) za 30 laLpracy - 150'/0 'wynagrodzenia miesięcznegO. 

4) za 35 lat pracy - 200'1. wynagrodzenia miesięcznego. 
. 1-· 

2. UpraW1}ieilia, o Idórych mQWa w ust. 1, przysługują 
od dnia 1 styczńia 1982 r. ' 

Art. 48. Począwszy od dnia 1 stycznia 1982 r. przy
sługujenauczyctelom zakładowy fundusz nagród,()kreślo~ 
ny . w ustawie z dnia 23 czerwca 1913 r. o zasadach two
rzenia i podziału zakładowego fundUszu nagród oraz za-

. kład owych funduszów socjalnego i mieszka~iowego (Dz. 
U. Nr21( poz. 150). Zakładowy fundusz nagród tworzy się 
w wysokości ':1'1. za 1981 . r;. i 8,5'/. za lata następne. 

' Art. 49. 1. Zachowuje się specjalny ' fundusz nagród 
<ila nauczycie,łi za ich oSiągnięcia\ dydai:tyczno~wycho. 

wawcze w wysc>kości III. planowanego rocznego osobo
,wego funduszu płac. . 

2. Minis,ter Oświaty 
podziału tego funduszu. 

Wychowania , określa zasady 

Ari. 50. 1. Tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel 
Polskiej , Rzeczypospolitej LudoweF nadawany będzie za
służonym nauczycielom. za szczególnie wybitne osiągnię-
cia w wieIc>letniej pracy pedagogicznej. ' 

/ 
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2. Tytuł honorowy "Zasłużony Nauczycięl Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej" nadaje Rada Państwa. 

3. Rada Państwa okreśia: 

1) wzór odznaki tytułu honorowego, 

2) tryb przedstawiania wniosków · o nadan'ie tytułu ho · 
norowego, 

3) tryb wręczania odznaki i dyplomu o nadaniu tytułu 
honorowego, r ' . 

4) sposób noszenia odznaki tytułu honorowego. 

, Art. 51. 1. "Medal Komisji Edukacji ' Narodowej" na~ 
dawany będzie nauczycielom i innym 'osobom. za szcze
gólne zasługi dla oświaty i wychowania. 

2. "Medal Komisji Edukacji Narodowej" nadaje Mi
niste.l Oąwiaty i Wychowania. 

-
3. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Oświa-

ty i Wychowania - . przedstawiony w porozumieniu z 
zainteresowapymi ministrami. - określa szczegółowe za
sady nadawania "Medalu Komisji Edukacji ! Narodowej", 
tryb przedstawiania wniosków, wzór Medalu, tryb jego 
wręczania i sposób noszenia. . 

Art. 52. 1. Z tytułu ,dwudziestoletniej wyróżniającej 
pracy pedagogicznej nadawany będzie , nauczycielom Zło-
ty Krżyż Zasługi. ' 

2. Z tytułutrzydżiestoletniej szczególnie wyróżniają
cej pracy pedagogicznej naUCZycielom nadawany , będzie 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie również do 
nauczycieli emerytów i rencistów bez względu na datę 
przejścia na emeryturę lub rentę. 

Rozdżiał 7 

Uprawnienia socjalne i urlopy. 

Art. 53. 1. Dla nauczycieli tworzy się- funduszśo
cjalny w wysokości SG/o planOWanego rocznego osobo
wego funduszu płac; 

2. Dla nauczycieą emerytów i -rencistów , tworzy się 
fundusz , socjalny w wysokości 50f0 funduszu emerytur 

rent 

3. Dla nauczycieli tworzy się fundusz mieszkaniowy 
w wysokości 3010 planowanego rocznego osobowegofun-
duszu płac. . 

4. Terenowe organy administracji państwowej two
rzą służby socjalne powołane do gospodarowania tymi 
funduszami. 

5. Rada Ministrów określa zasady organizacji służb 
socjalnych oraz sposoby wykorzystywania funduszów, o 
których mowa w ust. 1-3. 

6. Realizacja postanowień, o których mowa w ust. 
1-4, nie może. nastąpić p6źniejniż dnia 1 stycznia 1984 r. 

Art. 54. 1. Nauczyciele . zatrudnieni na terenie 
wszystkich wsi oraz miast liczących nie więcej niż 5000 
mieszkańców mają prawo do bęzpłatnych mieszkań w 
miej!lcu pracy według norm zaludnienia nie niższych 
od obowiązujących i przeciętnego standardu mieszkań 

dla dilnej miejscowości. Włączenie wsi do miasta liczą~, 

cego ponad 5000 nrleszkańców lub zaliczenie wsi w' po:' 
czet. miast albo zwiększenie się liczby mieszkańców w 
mieście do liczby ponad 5000 nie pozbawia ' nauczyciela 

. nabytego prawa do bezpłatnego mieszkania. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, ' powinny 
być realizowane przede wszystkim przezprzydżielanie 
nauczycielom mieszkań w budynkach ' szkolnych i użytko
wanych przez szkoły lub pozostających w zarządzie te· 
renowych organów administracji państwowej. 

! 

,:t. , W rażie braku mieszkań w budynkach wymie
nionych w ust. 2 terenowe organy administracji państwo
wej stopnia podstawowego obowiązane są do zawierania 
umów o najem mieszkali dla nauczycieli z właściciela
mi mlieszkań w miejscu ich · pracy, a gdy to nie jest 
możliwe ~ w innej miejscowości" z której możliwy jest 
codżienny dojazd do pracy, za zwrotem przez ten organ 
kosztów dojazdu. 

4. ' Jeżeli terenowy organ administracji państwowej 
nie może zrealizować uprawnienia nauczyciela do bez· 
płatI).ego mieszkania w sposób określony w ust. 2 i 3 
'lub też nauczyciel ten nie korzysta z przysługującego 
mu uprawnienia, organ te,n obQwiązany jest wypłacać 
nauczycielowi odpowiedni dodatek. 

5. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 4, 
oraz zasady jego wypłaty 'określa Minister Oświaty i 
Wych9wania w porozumieniu z Ministrem , Pracy, ' Płac 
i Spraw Socjalnych. . . , 

6. ' Uprawnienia określone w ust. 1 dla czynnych 
nauczycieli szkół na terenie wszystkich wsi oraz miast 
do 5000 mieszkańców ' przysługują tym nauczycielom 
również po przejściu na emeryturę, jeżeli bezpośrednio 
przedtem pracowali na wymienionych. terenach co naj- ' 
mniej 5 lat. Warunek 5 lat pracy_rue dotyczy nauczycieli 
przeniesionych ' z urzędu ' na te tereny . oraz nauczycieli 
rencistów. Uprawnienia te przysługują równie.ż nauczy- . 
cielom emerytom f rencistomi bez względu na datę przej
ścia na emeryturę lub rentę. 

r 

7. Nauczyciel()m zatrudnionym na terenach wszyst
kich wsi oraz miast do 5000 mieszkańców wypłaca się 
od dnia 1 września 1983 r. odrębny dodatek miesięczny 
w wysokości 10010 miesięcżne~o wynagrodzenia zasadni
czego. , 

Art. 55. Nauczycielom zatrudnionym oraz zamieszka
łym na terenie wsi terenowe organy adMinistracji pań
stwowej stopnia podstawowego zapewniają zakup opału 
według norm ustalonych dla ludności miast oraz bez:, 
płatną dostawę ' tego opału do miesnan nauczycieli. 

Art. 56. J. Nauczycier zatrudni~ny na ~erenie wsi 
ma prawo otrzymać do osobistego użytkowania i jego 
rodziny dżi~łkę gIJlntu szkolnego. 

2. Terenowe organy administracji państwowej stopnia, 
podstawowego przydziel!! w miarę możliWości potrzebny , 
obszar gruntu, o ile grunty szkolne nie wystarczają na 
realizację uprawnienia określonego w ust. 1, jednak o po
wierzchni nie większej niż 0,25 ha. 

Art. 57.· Nauczyciele mają prawo do dodatkowej po- . 
wierzchni mleszkalnej w postaci dodatkowej , izby: O ile 
obowiązujące przepisy przewidują wyższe opłaty z ty
tułu dodatkowej izby, nauczyciele są zwolnieni od pła-

. cenia tej zwiększonej opłaty. Zasady przydziału dodatko-
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wej powierzchni mieszkalnej określa Minister Oświaty 
i Wychowania w porozumieniu z Ministrem Admini
stracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska. 

Art. 58. Mieszkania w budynkach szkolnych i uży
tkowanych przez szkoły mogą być zajmowane tylko 
przez nauczycieli i pracowników zatrudnionych w szko· 
łach. 

_. Art. 59. Dzieciom nauczycieli, przy równych z inny-
' mi dziećmi warunkach. przysługuje prawo pierwszeństwa 
w przyjęciach do przedszkoli, internatów. burs i szkół 

ponadpodstawowYch. -

Art. 60. Uprawnienia . określone w aTt.5~58 .za
. chowują nauczyciele również po ' przejściu na emeryturę 
lub rentę. a uprawnienia określone wart. 59 -:' ich 
dzieci. 

Art • . 61. 1. Nauczyciele. którzy swą pierwszą pracę: 
' podejmują w szkole. otrzymują jednorazowy zasiłek na 
zagospodarowanie się w wysokości dwumiesięcznego na
ieżnego im wynagTodzenia zas.adniczego. 

. 2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, podlega zwro
towi, jeżeli nauczyciel rOZWiąże stosunek . pracy albo 
zostanie zwolniony z pracy z jego winy przed upływem 
trzech lat pracy. W uzasadnionych wypadkach organ bez· 
pośrednio nadzorujący 'szkołę w porozumieniu ze związ
.kami zawodowymi może zwolnić nauczyciela w całości 
lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku. 

3. Nauczycielom posiadającym dyplom ukońCzenia 

szkoły -wyiszej lub innej szkOły dającej uprawnienia do 
pracy w zawodzie nauczycielskim. podejmUjącym pracę 
na . terenie wsi lub w miastach liczących do 5000 miesz
kańców na stanowiskach odpowiadających ich kwalifi
kacjom, przyznaje się dodatkową pomoc materialną na za
gospodarowanie w foi'mie kredytu bankowego. \Vyso
kość kredytu oraz zasady jego udzielania, spłacania ' lub 
umarzania określa Rada Ministrów. 

" 

ArL 62. NauczYcielowi pozostającemu w stosunku 
pracy, a także i po przejściu na emeryturę lub rentę 

inwalidzką. oraz i~h współmałżoąkom przysługuje prawo 
do korzystania z ulgi . taryfowej: przy ,przejazd",ch kole
jamina zasadach określonych p~z Radę Ministrów. 

Art. 63. Nauczyciel korzysta w związku z pełnie
niem Obowiązków służbowych z · :prawa do ochrony ,prże-

widzian~j -cUa . funkcjonariuszy " pańslwowych.drgany , 
nadzoirujące szkołę obowiązane śą z urzędu występować 
w obro!lie nauczycieli. gdy. ustalone dla ruch upraw
,nienia zOstaną ' naruszone. 

3. Nauczycielom zatrudnionym w szkółach. w któ
rych nie są przewidzian,e ferie szkolne. przysługuje . pra
wo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 tygodni 
w czasie ustalonym. w planie urlopów. 

4. W ramach ustalonego w ust. 1 i 3 wymiaru 
urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nie
przerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wy
poczynkowego. 

5. Nauczyciele zatrudnieni w szkole na czas , o!tr.e
ślony. krótSz.y niż 10 miesięcy, mają prawo do urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do prze-
pracowanego okresu. ' 

Art. 65. Nauczyciel zatrudniony w szkole. w której 
organizacja pracy przewiduje ferie szkolne, ' uzyskuje pra
wo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedza
jącym , ferie szkolne. ' a prawo do drugiego i dalszych 
urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym. 

Art. 66. .1. W niiie niewykorzystania urlopu wy· 
pOczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkol
nych z powodu . niezdolności do pracy wywołanej chorobą 
lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu 
macierzyńskiego. odbywania ćwiczeń wojskowych albo 

.. krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycie
iowi przysługuje urlop W ciągu roku szkolnego. w wy
miarze uzupełniającym do 8 tygodni. 

2. W razie niewykorzystania przysługującego urlo
pu wypoczynkowego z powodu rOzwiązania lub wy
gaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służ~ 
by wojskowej ,albo do odbywania zastępczo obowiązku 
tej służby. do okresowej służby wojskowej lub do . c:id~ 
bywania długotrwałego ' przeszkolenia wojskowego - na
uczycielowi p~ysługuje ekwiwalent pieniężny za okres 
nie wykorzystanego urlopu. nie więcej jednak niż za: 
8 tygodlliw odniesieniu do nauczycieli, o których mowa 
wart. 64 ust. 1, anie więcej niż za6 tygodni w jod~ 

. )liesieniu do. nauczycieli, o którycbm.,wa . wart. 64 
uSt. 3 .....,. o . ile rozwiązanie ' stosunku ' pracy nie nastąpiło 
:L przyczyn powodujących utratę prawa ' do 'urlopu wypo
czynkowego. 

3. W sprawach, , Q łttóryt;h . mowa W ust. li 2. ter
min wejścia w tycie uprawnień .do OśmiotYgOdniowego 
urlopu uzupeln1ającęgo i do ekwiwalentu za urlop w tym '. 
wymiarze . us~alasięod. dnia ls~ycmial982 r. 

. . -.'-. " ' . . 

Art. 67; NaliCzycielowiw 'okresie urlopu wypoczyn
kowego przysługuje wynagrodzenie w takiej wysokości, 

' . jaką otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. . Zmienpe 
. składniki . wynagrodzenia są obliczane na padstawie prze

Art. 64. 1. ' Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, . ciętnego Wynagrodzenia z okresu 10 miesięcy poprze
w-której .organiZacja praCy przewiduje ferie letnie i zi- dzającychnuesiącrozpoczęcicltirlopu. 
mowe. przysługuje urlopwypoczynk.owy w ~arze od-
powiadającym okresowi ferii i wczasie ich trwania. Art. '68. 1. 'NauczyCielowi 'zatrudnionemu w pełnym 

wymiarZe zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego 
2. NauczyCiel, .o którym m.owa w ust. 1. może , być kształcenia się oraz inne ulgi i '.swiadtzenia zWiązane 

zobowiązany 'przez dyrekt.ora do wykonywania w czasie z -tym kształceniem. NauczycieLmoże otrzyma~ urlop 
tych ferii następujących czynności: płatny lub bezpłatny dla celów' naukowych, artystycz- , 

l) przeprowadzania egzaminów. nych. oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przy
Czyn. 

2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego 
i ·prz.ygotowaniem nowego roku szkolneg.o. 2 . . Rada Ministrów określa zasady udzielania urlo-

pów, ulg i świadczeń, o których mowa .'W ust. 1. oraz. 
Czynności te nie mogą zająć . nauczycielowi więcej niź organy uprawnione do wydawania decyzji ' w tychspril-
7 dni. wach. 
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Art. 69. 1. W okresie urlopu macierzyńskiego wy
płaca się nauczycielce wynagrodzenie jak za urlop wy
poczynkowy: 

2. W razie gdy czas pracy kobiety karmiącej 

dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, 
przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przer
wy wliczanej do czasu pracy. 

Art. 70. ' 1. Nauczycielowi mianowanemu, który 
wniósł podanie o przeniesienie do miejscowo~ci będą

cej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, jeżeli 
podanie o przeniesienie nie może być uwzględnione 

z powodJi niemożności zatrudnienia go w zawodzie nau
czycielskim w miejscu stałego zamieszkania - współmał
żonka, organ nadz.orujący szkołę udziela urlopubezpłat
nego lub przenosi go w stan nieczynny. 

2. Okres . urlopu bezpłatnego, o którym mowa w 
ust. 1. nie JD,oże przekroczyć 2 lat. Jeżeli w tym okresie 
nauczyciel nie podjął ponownie pracy, stosunek pracy 
ulega rozwiązaniu. W razie zaistnienia możliwości po
nownego zatrudnienia stosunek pracy powinien być 

z nim nawiązany w pierwszej kolejności. 

Rozdział 8 

Ochrona zdrowia. 

Art. 71. Nauczycielom zatrudnionym na terenie 
ws~ystkich wsi oraz miślst liczących do SOOO .mieszkań· 
ców zwraca się koszty przejazdu publicznymt3rodka
mi lokomocji do lekarza lub szpitala w celu uzyskania 
pomocy lekarskiej dla siebie i najbliższych członków 
rodziny. 

Art. 72. 1. Niezależnie od przysługującego nauczy
cielowi i członkom jego rodziny prawa do korzystania 
z opieki lekarSkiej i ' środków leczniczych na zasadach 
określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, 

organy nadzorujące szkołę przeznaczą córocznie .VI budże~ 
tach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na 
pompc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej. 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporząązęnia, olp'eśla 
wykaz chorób zawodowych nauczycieli. ' 

" 3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozu-
mieniu z zainteresowanymi ministrami, określa formy 
profilaktyki leczniczej pomocy specjalistycznej dla 
nauczycieli. 

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. Iw art. 71, 
zachowują nauczyciele po /prZejSCIU na . emeryturę lub 
rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub 
rentę· 

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym 
wymiarze zajęć, po przepracowaniu co ńajmniej 3 lat 
w szkole, organ bezpo,średnio nadzorujący szkołę udziela 
płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na dkres dq 
jednego roku, o ile organ społecznej służby zdrowia 
stwierdzi, że stan zdrowia nauczyciela wymaga powstrzy
mania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego 
reczenia. Jeżeli jednak do nabycia praw emerytalnych 
brak jest mniej niż jeden rok, płatny urlop dla po
ratowania zdrowia nie może być udzielony. na okres 
dłuższy niż do końca miesiąca kalendarzowego poprze-
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dzającego miesiąc, w' którym nauczyciel przechodzi na 
emeryturę· 

2. Tryb i sposób postępowania organów społecznej 
służby zdrowia w sprawach, o których mowa w ust. L 
określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w poro
zumieniu , z Ministrem Oświaty i Wychowania. 

Rozdział 9 

Dzień Edukacji Narodowej. 

Art. 74. W dniu rocznicy utworzenią. Komisji Edu
kacji Narodowej, 14 października każdego roku, obcho
dzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje 
się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest 
wolny od zajęć lekcyjnych. 

Rozdział 10 

Odpowiedzialność -dyscyplinarna. 

Art. 75. 1. Nauczyciele mianowani podlegają odpo
wiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia, godności za
wodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w 
art. 6 ust. 1. ' ~ 

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w ro
zumieniuart. 108 Kodeksu pracy, wym'ierza się nauczy
cielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy. 

Art. 76. 1. Karami dyscyplinarnymi dla nauczy· 
cieli są: 

l) nagana z ostrzeżeniem, 

2) nagana z przeniesieniem do innej szkoły w tej sa.
mej lub innej miejscowości, 

3) zwolnienie z pracy, 

4) wydalenie z zaw9du nauczycielskiego. 

2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscypli
narna. 

3. Wymierzenie kary dyscyplinarnej określonej w 
ust. 1 pkt 4 jest równoznaczne z zakazem' przyjmowania 
ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim. 

4. Wymierzenie kary dyscyplinarnej określónej 'w 
ust. 1 pkt 3 jest równoznaczne z zakazem przyjmo
wania ukaranego do pracy w zawodzie .nauczycielskim 
w okresie trzech lat od ukarania. 

S. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza 

się do akt osobowych nauczyciela. 

Art. 77. 1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli 
orzekają w pierwszej instancji: 

1) komisje dyscyplinarne przy organie administracji 
państwowej stopnia wojewódzkiego - dla nauczy
cieli szkół podległych pośrednio i bezpośrednio tym 
organom, 

2) komisje dyscyplinarne przy właściwych ministrach -
dla nauczycieli szkół podległych tym ministrom i nie 
podporządkowanych organom administracji pan
stwowej. 

2. Drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych nau
czycieli są odwoławcze komisje dyscyplinarne przy wla-
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ściwych minist-ach, powołane do rozpatrywania odwołań 
od orzeczeń komisji dyscyplinarnych wymienionych w 
ust. 1. Orzeczenia komisji odwoławczych są ostateczne. 

J. Od prawomocnego orzeczenia może być wnie
siona rewizja nadzwyczajna do odwoławczej komisji 
dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 2, jeżeli orzeczenie 
to narusza przepisy prawa. Skład odwoławczej komisji 
dyscyplinarnej ustala się z wyłączeniem osób, które wy
dały zaskarżone orzeczenie. Rewizję nadzwyczajną w 
stosunku do tego samego nauczyciela można w danej 
sprawie wnieść tylko raz na podstaw,ie tych samych 
zarzutów. 

4. Rewizję nadzwyczajną wnosi właściwy minister 
lub naczelny organ związku zawodowego zrzeszającego 
nauczycieli. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść nauczy
ciela nie może być wniesiona po upływie 6 miesięcy 

od daty wydania orzeczenia. 

Art. 78. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe. w za
kresie orzecznictwa dyscyplinarnego. 

Art. 79. 1. Organ administracji państwowej, przy 
którym została powołana komisja ' dyscyplinarna, wyzna
czy dla każdej komisji 'dyscyplinarnej rzecznika dyscy
plinarnego i odpowiednią liczbę jego zastępców z grona 
podległych sobie pracowników. 

2. Rzecznik dyscyplinarny jest związany zalecenia
mi organu, który go powołał do tej funkcji. 

Art. BO. 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna ko
miSja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinar
nego. 

2. Komisje dyscyplinarne wydają orzeczenia po prze
prowadzeniu rozprawy oraz po wysłuchaniu głosów rzecz
nika . dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy. 

Art. 81. 1. Postępowanie dyscyplinarne nie może 
być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia uzyskania 
przez właściwy organ administracji państwowej. przy 
którym powołana została komisja dyscyplinarna - ' wta~ 
domości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie 
kary ' i po upływie 3 lat od .· popełnienia tego czynu. 
Jeżeli jednak ' czyn stanowi przestępstwo~ okres ten me! ' 
może być krótszy od ąkresu przedawnienia ścigania tego' 
przestępstwa. 

2. Rozwiązanie stosunku pracy po popełnieniu czynu 
nie stanowi przeszkody do wszczęcta i prowadzenia POi
stępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary dy
scyplinarnej. 

Art. 82. 1. Kary przewid~ane ' wart. 76 ust. 1 pkt 
1-3 podlegają zatarciu. a odpis orzeczenia o ukaraniU 
dołączony do akt osobowych nauczyciela ulega zniszcze
niu po upływie 3 lat od dnia doręczenia mu prawo
mocnego orzeczenia o ukaranlu. jeżeli w tym okresie 
nie był on karany dyscyplinarnie lub sądownie. 

2. Obowiązek wykonania postanowień ust. 1 spo
czywa na organie. przy którym powołana jest komisja 
dyscyplinarna I instancji. 

Art. 83. 1. Organ bezpośrednio nadzorujący szkołę 

może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela. prze
ciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono 
wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. je
żeli ze wżględu na powagę i wiarygodność ' wysuniętych 

zarzutów , celowe jest odsunięcie go od wykonywania 
obowiązków w szkole. W sprawach nie cierpiących 

zwłoki nauczyciel może być zawieszony przed ,złożeniem 
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 

2. Nauczyciel zostaje z mocy prawa zawieszony w 
pełnieniu obowiązków w razie jego tymczasowego are
sztowarua lub w razie pozbawienia go wolności w związ
ku z postępowaniem karnym. 

3. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może 
trwać dłużej niż 6 miesięcy. chyba że przeciwko nauczy
cielowi toczy się jeszcze ' postępowanie wyjaśniające. w 
związku z którym nastąpiło zawieszenie. 

Art. 84. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela 
w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może 

ulec ograniczeniu. a tymczasowo aresztowanego ulega 
. ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu 

rodzinnego nauczyciela. począwszy od pierwszego dnia 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu. w 
którym nastąpiło zawieszenie. 

2. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków 
nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe. 

3. W okresie odbywania kary pozbawienia wolności 
nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie. 

4. Przepisy ust. 1-3 oraz art. 83 ust. 2 stosuje śię 
także do . nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy 
o ' pracę. 

5. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub ' karne za
kończy się umorzeniem z . braku dowodów winy albo 
wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego. na
uczycielowi należy zwrócić zatrzymane kwoty wynagro
dzenia. 

Art. 85. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia, 
określa skład i właściwość komisji dyscyplinamychdla 
naticzycieli. zasady i tryb ich powoływania. wymaczania 
składów orzekających. powoływania rzeczników dyscy
plinarnych . i obrońców oraz tryb postępowania dyscy
plinarnego i wykonywania kar dyscyplinarnych i ich za
tarcia. 

Rozdział 11 

Uprawnienia emerytalDe. 

Art. 86. Nauczyciele oraz c~onk9wie ich rodzin mają 
prawo do zaopatrzenia. emerytalnego określonego . w prze
pisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pra
cowników i ich rodzin. z uwzględnieniem przepisów ni
niejszej ustawy. z tym że nauczycieli, o których mowa 
wart. 1 pkt 1-7. zalicza się do praco'WD1ków I kate
gorii zatrudnienia. 

Art. 87. 1. Nauczycielowi przechodzącemu na eme
. ryturę przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcz
nego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego w 
szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. 

2. Przejście nauczyciela na wcześniejszą emeryturę 
mpże nastąpić na wniosek zainteresowanego · lub na pod· 
stawie orzeczenia komisji lekarskiej o niezdolności do 
wykonywania zawodu. . 
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3. Tryb i zasady wydawania orzeczeń. o których 
mowa w ust. 2. określa. w drodze _ rozporządzenia. Mi
nister Zdrowia i .opieki Społecznej w porozumieniu z 
Ministrem Oświaty i Wychowania. 

Art. 88. 1. Nauczyciele i mający trzydziestoletni okres ~ 
zatrudnienia. w tym 20 lat zatrudnienia I kategorii. zaś· 

nauczyciele klas. szkół. placówek i zakładów specjal
nych - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia. w tym 
20 lat zatrudnienia I ka.tegorii w. szkolnictwie specjalnym. 
mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku prac 
cy - przejść na emeryturę. . 

2. Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla nau·· 
czyciela zatrudnionego w systemie oświaty i wychowa
nia. przechodzącego na emeryturę lub rentę inwalidzką. 

ustala się na zasadach ogólnych. określonych w przepi
sach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracow
ników i ich rodzin, z tym. że do podstawy tej wlicza się 
również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. do
datki. świadczenia w naturze, jeśli ze świadczeń tych 
nauczyciel nie korzysta po przejściu na emeryturę lub 
rentę; oraz wszystkie nagrody uzyskane przez nauczyciela 
za OSIągnięcia zawodowe w okr·esie, z którego wynagro
dzenie stanowi podstawę wymiaru emerytury lub renty. 

3. Uprawnienie określone w ust. 1 przysługuje od 
dnia 1 stycznia 1984 r. 

Art. 89.' 1. Nauczycielom uprawnionym do emery
tury lub renty inwalidzkiej przysługuje dodatek do eme~ 
rytury lub renty w wysokości 200/0 tych świadczeń,· je.śli 
uprawniony do emerytury wykonywał pracę nauczyciel
ską iw szkole co najłDJliej przez 15 lat. a uprawniony do 
renty - co najmniej przez 5 lat. 

2. Przepis ust. l dotyczy zarówno nauczycieli, któ
rzy przejdą na emeryturę lub rentę po dniu wejścia w 
życie ustawy, jak i ' tych, którzy przeszli na emeryturę 
lub rentę inwalidzką przed tą datą. 

3. Dodatek z tytułu pracy nauczycielskiej przysłu
guje również do rent inwalidzkich z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych. 

Art. 90. 1. Nauczycielom. którzy w czasie okupacji 
prowadzili tajne nauczanie, przysługuje dodatek do eme
rytury lub renty w wysokości 250/0 tych świadczeń. j~ 
żeli nie pobierają dotychczas takiego dodatku z innego 
ty.:ułu. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 

ró.wnież nauczycielom, którzy przed dniem l września 

1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich 
na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego 
Miasta Gdańska. jeżeli nie pobierają dotychczas takiego 
dodatku z innego tytułu. 

Art. 91. Emerytury i renty nauczycieli podlegają sta· 
łemu przeliczaniu wraz ze wzrostem ;wynagrodzenia czyn
nych nauczycieli. 

Rozdział 12 

Przepisy przejściowe 1 końcowe. 

Art. 92. 1. Odrębna ustawa o edukacji narodowej 
okr~śli: 

l) system społecznych organów oswiatowych na wszyst
kich szczeblach zarządzania oraz ich kompetencje. 

2) system zakres działania samorządu w oświacie. 

2. Kuratorów i wicekuratorów oświaty i wychowa
nia ' powołuje i odwołuje Minister pświaty i Wychowa
nia, na wniosek właściwego wojewody lub ' prezydenta 
miasta stopnia wojewódzkiego. złożony po uprzednim 
uzgodnieniu z komisją oświaty wojewódzkiej (miejskiej 
stopnia wojewódzkiego) rady narodowej i konsultacji ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

3. Inspektorów i zastępców inspektorów oświaty ' i 
wychowania powofuje i odwołuje, a funkcje gmiinnych 
dyrektorów szkół i ich zastępców powierza, na wniosek 

. terenowego organu ądministracji państwowej stopnia pod
stawowego, właściwy kurator oświaty i wychowania. 

Art. 93. Ilekroć w indywidualnych sprawach pracow
niczych nauczycieli jest wymagane uzgodnienie ze . związ
kami zawodowymi, rozumie się przez to związek za
wodowy, którego członkiem jest zainteresowany nauczy
ciel, a jeżeli nie jest członkiem żadnego związku -
wskazany przez niego .związek zawodowy zrzeszający 
nauczycieli .. 

Art. 94. 1. Nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub. 
organach administracji państwowej na stanowiskach wy
magających kwalifikacji pedagogicznych w dniu wejścia 
w życie ustawy, którzy uzyskali na podstawie dotych
czas obowiązującychprzepis6w kwalifikacje naukowe i 
pedagogiczne do nauczania lub prowadzenia . z:tjęć wy
chowawczych w szkołach określonego rodzaju i stopnia, 
uważa się za posiadajlJcych kWalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela lub wychowawcy w tych szko
łach, choćby nie posiadali wyltształcenia określonego w 
art. 9 ust. 1 p~t I. 

2. Do absolwentów studiów nauczycielskich, którzy 
ukończą naukę · w tych studiach po dniu wejścia w życie 
ustawy, w zakresie kwalifikacji naukowych i pedago
gicznych stosuje się odpowiednio przepis ust. 1. 

Art. 95. Nauczycielom mianowanym, przechodzącym 
do pracy w organach administracji państwowej lub w 
organizacjach politycznych i społecznych oraz w związ

kach zawodoWych na stanowiska wymagające kwalifi
kacji pedagogicznych. przysługują uprawnienia wynika
jące z art. 30, 31, 33, 46--52, 55, '51-60, 62. 72, 73, 86-91 
oraz_ 100. Uprawnienia te przysługują także nauczycielom. 
którzy przeszli do pracy w tych organach lub organiza
cjach politycznych i społecznych oraz w związkach za
wodowych na stanowiska wymagające kwalifikacji pe
dagogicznych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Art. 96. 1. Nauczyciele mianowani na stałe na pod
stawie dotychczasowych przepisów stają się nauczycie
lami mianowanymi w rozumieniu ustawy. 

2. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie 
ustawy na podstawie mianowania do odwołania stają się 
nauczycielami mianowanymi w rozumieniu ustawY. jeżeli 
spełniają warunki . określone wart. 10 ust. 2. 

3. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie 

ustawy na podstawie: 

1) mianowania do odwołania i nie spełniający warun
ków określonych w art. 10 ust. 2, 

2) mianowania na czas określony 

stają się nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umo
wy o pracę Vi roz;umieniu ustawy. 
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Art. 97. Do , nauczycieli zatrudnionych w wymiane 
niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zaJęc nie 
mają zastosowania przepisy art. ' 52, 54-62, 71, n oraz 
86-91. 

Art. 98. 1. W zakresie spr~wwynikających ze sto
sunku pracy, a nie uregulowanych przepisami ustawy~ 
dotyczących zarówno nauczycieli mianowanych jak i za
trudnionych na podstawie Umowy o pracę, mają zasto~ 

sowanie przepi~y Kodeksu pracy. -

2 . Spory o roszczenia ze stosunku ' pracy nauczycieli, 
niezależnie od formy nawiązail..ia stosunku pracy, rozpa
trywane ' są przez komisje odwoławcze do spraw pracy 
i sądy pracy. 

. &1. 99. Nauczyciele, którym z uwagi na warunki 
pracy ' lub kwalifikacje pnysłu~ją na podstawie prze
pisów szczególnych określone uprawnienia lub świadcze
nia branżowe, zachowują , te upra~'nienia lub świadczenia 

59 Po~. 19, 20 i 21 

nadal w zakresie obowiązującym w .dniu wejścia w życie ' 
ustawy. 

Art; 100. Swiadcżenia przysługujące nauczycielom w 
myśl postanowień ustawy mają zastosowanie od dnia 
1 września 1981 r., chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Art. 101~ 1. Traci moc ustawa z dnia 27 kwietnia 
1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. 
Nr 16, poz~ 114, Z 1973 r. Nr 12, poz. 89 oraz z 1977 1'. 
Nr 11, poz. 43) w zakresie dotyczącYm nauczycieli. 

2. Do , czasu wydania przepisów wykonawczycp, prze
widzianych w niniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż; 
do dnia ,31 lipca 1982 r., obowiązują przepisydotych- , 
czasowe ze zmianami wynikającymi z ustawy. 

Art. ,102. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Przewodniczący Rady Państw~: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: E. Duda, 
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'UCHWAlA RADY pAlQSTW A 

z ~nia 23 stycznia 1982 r. 

w sprawie stosowania przepisów w ~Jaesle obowiązku słUtby wojskowej w czule obowlązywaula stauu WG:' ' 
, , ' je~ego. 

Mając na względzie postępującą stabilizację życia 
społecmo-gospodarczego kraju, na podstawie art. 237 
ustawy z dni<l 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo
wiązku obrony Polskiel R7;eczypospolitej Ludowej (Dz. U. 
z 1979 r. Nr 18, poz. 11 t)- Rada Państwa uchwala, co 
następuje: 

§1. W czasie obowiązywania stanu wojennego wpro
, wadzonego uchwałą Rady Państwa z dnia 12 grudnia 

1981 r. (Oz. U. Nr 29, poz. 155): ' 

1) w zakresie _ przeprowadzania poboru oraz udzielania 
odroczeń Słuźby wojskowej nie stosuje się przepisów 

art. 113-115 ustawy z dnia 21 listopada 1961 r. o 
powszechnym obowiązkuobtony Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej, 

2) w zakresie zwalniania z czynnej służby wojskowej, 
oprócz przepisów art. 116 i 117 ustawy, o której 
mowa w pkt 1. stosuje się równieź przepisy art. 92 
ust. ~ pkt 3-5 i ust. 3 oraz art. 93 tej ustawy. , 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
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ROZPORZĄDZENIE . RADY MINISTROW 

z dnia 18 stycznia 1982,. 

w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. -

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 8 usta wy 
z dnia 5 listopada 19~ r. o szkólnictwie wyższym (Oz. U. 
z 1973 r. Nr 32, poz. 191) zarządza się, _cd następuje: 

§ 1. Tworzy się Szkołę GłóWną Słuźby Pożarniczej . 

~ 2. Siedzibą Szkoły -Głównej Słuźby Poż~rniczej jest 
Warszawa; " . ' ' 

§ 3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej kształci i wy
chowuje kadry , specjalistów oficerów poźarnictwa przy
gotowanych. do objęCia ' stanowisk wymagających posiada .. 
nia wyźszego "wykształcenia w zakresie ochrony przeciw-
~arow~j. ' 

,-

§ 4. Szkoła Główna SłuźbyPożarjliczej wydaje absol
, wentom dyplomy śtwierdzające ukończenie szkoły i nada
nie tytułu magistrdlnżyniera pożarnictwa ,lub inżyniera 
poźarnictwa określonej , specjalności. 

§ 5. , Nadzór nad Szkołą Główną Służby Pożarniczej 
sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych. 

§ 6. Szkoła Główna ~łużbyPoźarniczej rozpoczyna 
swą działalność dydaktyczną od roku akademickiego 
1981/1982. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
Szenia. 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. JaruzelskI 
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