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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Karta Nauczyciela

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253
oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U.
Nr 3, poz. 19), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzo-
nych:

1) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
12 sierpnia 1982 r. o sprostowaniu b∏´dów (Dz. U.
Nr 25, poz. 187),

2) ustawà z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach
urz´dów paƒstwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214),

3) ustawà z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych
przepisów o Êwiadczeniach z ubezpieczenia spo-
∏ecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U.
Nr 5, poz. 33),

4) ustawà z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektó-
rych ustaw regulujàcych zasady funkcjonowania
terenowych organów w∏adzy i administracji paƒ-
stwowej (Dz. U. Nr 19, poz. 132),

5) ustawà z dnia 31 stycznia 1989 r. o kszta∏towaniu
Êrodków na wynagrodzenia w sferze bud˝etowej
(Dz. U. Nr 4, poz. 24),

6) ustawà z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upowa˝-
nieƒ do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U.
Nr 35, poz. 192),



7) ustawà z dnia 17 maja 1990 r. o zmianie ustawy
o rozwoju systemu oÊwiaty i wychowania oraz usta-
wy — Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 34, poz. 197),

8) ustawà z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadaƒ
i kompetencji okreÊlonych w ustawach szczegól-
nych pomi´dzy organy gminy a organy admini-
stracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 34, poz. 198),

9) ustawà z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U.
Nr 36, poz. 206),

10) ustawà z dnia 28 wrzeÊnia 1990 r. o zmianie usta-
wy — Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 72, poz. 423),

11) ustawà z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwia-
ty (Dz. U. Nr 95, poz. 425),

12) ustawà z dnia 17 paêdziernika 1991 r. o rewalory-
zacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emery-
tur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 104, poz. 450),

13) ustawà z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy
— Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 53, poz. 252 oraz
z 1996 r. Nr 87, poz. 396),

14) ustawà z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach
do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54,
poz. 254),

15) ustawà z dnia 16 paêdziernika 1992 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o orderach i odznacze-
niach, uchylajàce przepisy o tytu∏ach honorowych
oraz zmieniajàce niektóre ustawy (Dz. U. Nr 90,
poz. 451),

16) ustawà z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie niektó-
rych ustaw dotyczàcych zaopatrzenia emerytalne-
go (Dz. U. Nr 129, poz. 602),

17) ustawà z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym fun-
duszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. Nr 43,
poz. 163),

18) ustawà z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali miesz-
kalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 105, poz. 509),

19) ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o zmianie usta-
wy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547),

20) ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1995 r. o zmianie usta-
wy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach
ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 681),

21) ustawà z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycz-
nej (Dz. U. Nr 25, poz. 113),

22) ustawà z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy
— Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 87, poz. 396),

23) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie og∏oszenia jed-
nolitego tekstu ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U.
Nr 56, poz. 357),

24) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

25) ustawà z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118),

26) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie nie-
których ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802,
z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203,
poz. 1966),

27) ustawà z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy
— Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239),

28) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
28 marca 2000 r. sygn. akt K. 27/99 (Dz. U. Nr 22,
poz. 291),

29) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
— Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, usta-
wy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi
akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych
ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admini-
stracji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323),

30) ustawà z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy wprowa-
dzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy — Kar-
ta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 111, poz. 1194),

31) ustawà z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie usta-
wy — Karta Nauczyciela, ustawy o systemie
oÊwiaty oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce
reform´ ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 144,
poz. 1615),

32) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),

33) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Naj-
wy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052),

34) ustawà z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych za-
sadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków
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pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowników
(Dz. U. Nr 90, poz. 844)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie og∏osze-
nia jednolitego tekstu ustawy — Karta Nauczyciela
(Dz. U. Nr 118, poz. 1112),

35) ustawà z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304),

36) ustawà z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
Nr 203, poz. 1966),

37) ustawà z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie usta-
wy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081),

38) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy-
leniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

39) ustawà z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy —
Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845),

40) ustawà z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo-
∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 10,
poz. 71),

41) ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych oraz ustawy — Karta Nauczyciela
(Dz. U. Nr 167, poz. 1397),

42) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej oraz ustawy — Karta Na-
uczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1487),

43) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
8 wrzeÊnia 2005 r. sygn. akt P 17/04 (Dz. U. Nr 181,
poz. 1526)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 17 maja 2006 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 53 i 55 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. Nr 31,
poz. 214), które stanowià:

„Art. 53. 1.a) Urz´dnikom paƒstwowym zatrudnio-
nym na stanowisku kuratora oÊwiaty
lub zatrudnionym w urz´dach orga-
nów administracji paƒstwowej na
stanowiskach wymagajàcych kwalifi-

kacji pedagogicznych przys∏ugujà
uprawnienia okreÊlone w art. 30, 31,
32 ust. 3, art. 33, 36, 46, 50—52, 
57—60, 86 i 88—90 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczy-
ciela, a okres zatrudnienia na tych
stanowiskach wlicza si´ do okresu za-
trudnienia, od którego zale˝à upraw-
nienia nauczyciela okreÊlone w tej
ustawie.

2. (skreÊlony).b)

3. Rada Ministrów mo˝e okreÊlaç katego-
ri´ urz´dników paƒstwowych, którzy
korzystaç b´dà z uprawnieƒ szczegól-
nych w zakresie p∏ac i innych Êwiad-
czeƒ przewidzianych w przepisach
obowiàzujàcych w dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.”

„Art. 55. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1983 r.”;

2) art. 15 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie nie-
których przepisów o Êwiadczeniach z ubezpiecze-
nia spo∏ecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym
(Dz. U. Nr 5, poz. 33), który stanowi:

„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 1983 r.,
z tym ˝e przepisy tej ustawy dotyczàce
zasi∏ku chorobowego oraz art. 8 pkt 1
i art. 9 pkt 1 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 marca 1983 r.”;

3) art. 19 ustawy z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie
niektórych ustaw regulujàcych zasady funkcjono-
wania terenowych organów w∏adzy i administracji
paƒstwowej (Dz. U. Nr 19, poz. 132), który stano-
wi:

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1989 r., z wyjàtkiem art. 18, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

4) art. 12 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kszta∏to-
waniu Êrodków na wynagrodzenia w sferze bud˝e-
towej (Dz. U. Nr 4, poz. 24), który stanowi:

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 1989 r.”;

5) art. 81 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie
upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych
(Dz. U. Nr 35, poz. 192), który stanowi:

„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
1989 r.”;

6) art. 4 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o zmianie usta-
wy o rozwoju systemu oÊwiaty i wychowania oraz
ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 34,
poz. 197), który stanowi:

Dziennik Ustaw Nr 97 — 4578 — Poz. 674

———————
a) W brzmieniu ustalonym przez art. 98 ustawy z dnia

7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. Nr 95,
poz. 425), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 25 paêdziernika
1991 r. 

———————
b) Przez art. 1 lit. b ustawy z dnia 29 maja 1989 r. zmieniajà-

cej ustaw´ o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U.
Nr 34, poz. 182), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
1989 r.



„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 26 maja
1990 r.”;

7) art. 1 pkt 18 i art. 47 ustawy z dnia 17 maja 1990 r.
o podziale zadaƒ i kompetencji okreÊlonych
w ustawach szczególnych pomi´dzy organy gmi-
ny a organy administracji rzàdowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198), które
stanowià:

„Art. 1. Do w∏aÊciwoÊci organów gminy przecho-
dzà — je˝eli przepisy szczególne nie stano-
wià inaczej — jako zadania w∏asne, okre-
Êlone w ustawach zadania i odpowiadajà-
ce im kompetencje nale˝àce dotychczas
do rad narodowych i terenowych organów
administracji paƒstwowej stopnia podsta-
wowego, a w szczególnoÊci:”

„18) z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. —
Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3,
poz. 19, Nr 25, poz. 187, Nr 31,
poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4,
poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r.
Nr 34, poz. 197): wykonywanie zadaƒ
organu nadzorujàcego w zakresie sto-
sunku pracy nauczycieli przedszkoli
oraz nauczycieli szkó∏ prowadzonych
przez gmin´;”

„Art. 47. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 27 ma-
ja 1990 r.”;

8) art. 31 ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie nie-
których przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
(Dz. U. Nr 36, poz. 206), który stanowi:

„Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 1990 r.,
z tym ˝e art. 17 uzyskuje moc od dnia
27 marca 1990 r.”;

9) art. 2 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1990 r. o zmianie
ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 72,
poz. 423), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 1990 r.”;

10) art. 115 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425), który stano-
wi:

„Art. 115. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z tym ˝e przepisy rozdzia∏u 7
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1992 r.”;

11) art. 46 ustawy z dnia 17 paêdziernika 1991 r. o re-
waloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania
emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 104, poz. 450), który stanowi:

„Art. 46. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z tym ˝e przepisy art. 22, 24, 34
i 40 wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1992 r., z uwzgl´dnieniem ust. 2 i 3.

2. Przepisy art. 24 w stosunku do osób
wykonujàcych prac´ nauczyciela
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
1992 r.

3. Przepisy art. 39 majà zastosowanie do
nagród wyp∏acanych z zak∏adowego
funduszu nagród, poczynajàc od na-
gród wyp∏aconych za 1991 r.”;

12) art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie
ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 53,
poz. 252 oraz z 1996 r. Nr 87, poz. 396), który sta-
nowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 10, który wchodzi w ˝ycie z pierwszym
dniem miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym ustawa zosta∏a og∏oszona.”;

13) art. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw-
nieniach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. Nr 54, poz. 254), który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1993 r., z tym ˝e art. 10 wchodzi w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia.”;

14) art. 14 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o orderach i od-
znaczeniach, uchylajàce przepisy o tytu∏ach hono-
rowych oraz zmieniajàce niektóre ustawy (Dz. U.
Nr 90, poz. 451), który stanowi:

„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

15) art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie
niektórych ustaw dotyczàcych zaopatrzenia eme-
rytalnego (Dz. U. Nr 129, poz. 602), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1994 r.”;

16) art. 23 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏ado-
wym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. Nr 43,
poz. 163), który stanowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 1994 r.”;

17) art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie loka-
li mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 105, poz. 509), który stanowi:

„Art. 68. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
miesiàca od dnia og∏oszenia, z zastrze-
˝eniem ust. 2 i 3.

2. Do czasu wydania przepisów, o któ-
rych mowa w art. 26, lecz nie d∏u˝ej ni˝
przez szeÊç miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, zachowujà moc prze-
pisy wykonawcze, wydane na podsta-
wie art. 15 ust. 4 ustawy wymienionej
w art. 67 pkt 2, w zakresie dotyczàcym
ustalania wysokoÊci czynszu najmu.
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W tym samym okresie osoby, o któ-
rych mowa w art. 46 ustawy wymie-
nionej w art. 53, op∏acajà czynsz najmu
w wysokoÊci pokrywajàcej koszty eks-
ploatacji tych domów i lokali mieszkal-
nych.

3. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 54 ust. 4 ustawy wymienio-
nej w art. 67 pkt 2 zachowujà moc nie
d∏u˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.”;

18) art. 20 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547), który stanowi:

„Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 13, 17 i 19, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia, oraz art. 18 ust. 4,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r.”;

19) art. 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1995 r. o zmianie
ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach
ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 681), który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1996 r.”;

20) art. 67 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113), który stanowi:

„Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisów art. 59 i 60, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1996 r. i majà
zastosowanie do dochodów uzyskiwa-
nych od tego dnia.”;

21) art. 2—9 i 11 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r.
o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U.
Nr 87, poz. 396), które stanowià:

„Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r.
Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23,
z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20,
poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42,
poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r.
Nr 20, poz. 134, z 1989 r. Nr 20, poz. 107
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19,
Nr 43, poz. 251 i Nr 55, poz. 319, z 1991 r.
Nr 53, poz. 226, Nr 55, poz. 236 i 237,
z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 16,
poz. 77 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110)
w art. 24114 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Ponadzak∏adowy uk∏ad zbiorowy pra-
cy dla nauczycieli zawierajà podmio-
ty wskazane w art. 36 Karty Nauczy-
ciela”.

Art. 3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmia-
nie ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U.
Nr 53, poz. 252) skreÊla si´ art. 2.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113,
poz. 547 i z 1995 r. Nr 1, poz. 2) skreÊla si´
art. 19.

Art. 5. 1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy na podstawie mianowa-
nia stajà si´ nauczycielami mianowany-
mi w rozumieniu ustawy.

2. Do nauczycieli, którzy do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy nie zostali mianowani,
a majà okres zatrudnienia co najmniej
2 lata, stosuje si´ przepisy dotychczaso-
we dotyczàce oceniania pracy nauczy-
ciela przed mianowaniem, z wy∏àcze-
niem zasady uzyskiwania mianowania
z mocy prawa.

Art. 6. Do sp∏aty lub umorzenia kredytów udzie-
lonych nauczycielom na podstawie art. 61
ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 stosu-
je si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 7. Do nauczycieli, którzy w dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy przebywajà na urlopach dla po-
ratowania zdrowia, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

Art. 8. W sprawach wszcz´tych, a niezakoƒczo-
nych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, sto-
suje si´ przepisy niniejszej ustawy.

Art. 9. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w niniejszej ustawie
stosuje si´ dotychczasowe przepisy wyko-
nawcze ze zmianami wynikajàcymi z tej
ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.”

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisów ustawy wymienionej w art. 1
w zakresie dotyczàcym art. 47 ust. 1 pkt 5,
art. 64 ust. 3, art. 66 ust. 2 oraz art. 70a,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1997 r.”;

22) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7,
art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32,
art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66,
art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79,
art. 80 i art. 82, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 1996 r., oraz
art. 41, który wchodzi w ˝ycie z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy konstytucyjnej
z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie usta-
wy konstytucyjnej z dnia 17 paêdziernika
1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy
w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzà-
dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106,
poz. 488).”;

23) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

24) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi:

„Art. 196. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z tym ˝e art. 182
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.”;

25) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802,
z 2002 r. Nr 208, poz. 1763 oraz z 2003 r. Nr 203,
poz. 1966), który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z wyjàtkiem:

1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) (uchylony).”;

26) art. 6—16 i 18 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r.
o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19,
poz. 239), które stanowià:

„Art. 6. 1. Nauczyciele, wychowawcy i inni pra-
cownicy pedagogiczni zatrudnieni
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy w:

1) przedszkolach publicznych i szko∏ach
publicznych prowadzonych przez
osoby fizyczne oraz osoby prawne
nieb´dàce jednostkami samorzàdu
terytorialnego,

2) placówkach kszta∏cenia artystyczne-
go dzieci i m∏odzie˝y, placówkach
opiekuƒczo-wychowawczych i reso-
cjalizacyjnych, prowadzonych przez
spó∏dzielnie, instytucje i organizacje
spo∏eczne, które dzia∏alnoÊç oÊwiato-
wo-wychowawczà i kszta∏cenie arty-
styczne prowadzà na podstawie sta-
tutu,

3) organizacjach spo∏ecznych na stano-
wiskach wymagajàcych kwalifikacji
pedagogicznych

zachowujà do dnia rozwiàzania lub wy-
gaÊni´cia stosunku pracy dotychczaso-
we uprawnienia okreÊlone ustawà, o ile
ustawa, o której mowa w art. 1, takie
uprawnienia przewiduje.

2. Pracownicy zatrudnieni w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy:

1) na stanowiskach nauczycieli w oÊrod-
kach szkolenia i doskonalenia kadr,
w oÊrodkach szkolenia zawodowego
oraz w prowadzonych przez organiza-
cje spó∏dzielcze i spo∏eczne placów-
kach kszta∏càcych i doskonalàcych
w formach pozaszkolnych — na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie o syste-
mie oÊwiaty,

2) w placówkach zbiorowego zakwate-
rowania, prowadzàcy prac´ wycho-
wawczà z m∏odocianymi pracownika-
mi (uczniami), dla których praca dy-
daktyczna i wychowawcza stanowi
podstawowe zaj´cie,

zachowujà do dnia rozwiàzania lub wy-
gaÊni´cia stosunku pracy uprawnienia
wynikajàce z art. 51, 64 ust. 3, art. 86—88
i 90 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 7. 1.c) Nauczyciele zatrudnieni w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy na podstawie mia-
nowania z tym dniem uzyskujà z mocy
prawa stopieƒ nauczyciela mianowa-
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nego i stajà si´ nauczycielami zatrud-
nionymi na podstawie mianowania
w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 1, z tym ˝e z nauczycielami za-
trudnionymi na podstawie mianowa-
nia, którzy nie posiadajà wymaganych
kwalifikacji, stosunek pracy wygasa
z dniem 31 sierpnia 2006 r., o ile wcze-
Êniej nauczyciele ci nie uzupe∏nià kwa-
lifikacji lub nie zostanie z nimi rozwià-
zany stosunek pracy w odr´bnym try-
bie. W przypadku nauczycieli, którzy
do dnia 31 grudnia 2006 r. nabyliby
uprawnienia emerytalne, o których
mowa w art. 88 ust. 1 i 2 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, stosunek pracy wy-
gasa z dniem 31 grudnia 2006 r.

2.d) Nauczyciele, o których mowa w ust. 1,
posiadajàcy stopnie specjalizacji zawo-
dowej lub kwalifikacje trenerskie, sto-
pieƒ naukowy doktora lub doktora habi-
litowanego, ukoƒczone studia podyplo-
mowe zgodne z nauczanym przedmio-
tem lub rodzajem prowadzonych zaj´ç,
kwalifikacje do nauczania co najmniej
dwóch przedmiotów lub uznany doro-
bek zawodowy potwierdzony otrzyma-
niem nagrody ministra, kuratora oÊwia-
ty lub równorz´dnej albo Medalu Komi-
sji Edukacji Narodowej, mogà z∏o˝yç
wniosek o podj´cie post´powania kwa-
lifikacyjnego o awans na stopieƒ na-
uczyciela dyplomowanego po odbyciu
sta˝u, a w przypadku nauczycieli, o któ-
rych mowa w art. 9e ust. 1 i 2 ustawy
wymienionej w art. 1, po przepracowa-
niu okresu pracy, trwajàcego:

1) 9 miesi´cy — w przypadku nauczy-
cieli posiadajàcych III stopieƒ spe-
cjalizacji zawodowej lub kwalifikacje
trenerskie klasy mistrzowskiej, sto-
pieƒ doktora lub doktora habilitowa-
nego, ukoƒczone studia podyplo-
mowe zgodne z nauczanym przed-
miotem lub rodzajem prowadzo-
nych zaj´ç, kwalifikacje do naucza-
nia co najmniej dwóch przedmiotów
albo uznany dorobek zawodowy,

2) 1 rok i 9 miesi´cy — w przypadku
nauczycieli posiadajàcych I lub
II stopieƒ specjalizacji zawodowej
albo kwalifikacje trenerskie klasy II
lub I.

3. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy na podstawie umowy
o prac´, którzy posiadajà wymagane
kwalifikacje, z tym dniem uzyskujà z mo-
cy prawa stopieƒ nauczyciela kontrakto-
wego i stajà si´ nauczycielami zatrud-

nionymi na podstawie umowy o prac´
odpowiednio na czas okreÊlony lub nie-
okreÊlony.

4. Nauczyciele, o których mowa w ust. 3,
zatrudnieni w:

1)e) przedszkolach, szko∏ach, placów-
kach oraz innych jednostkach orga-
nizacyjnych, o których mowa
w art. 1 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, mogà z∏o˝yç wniosek
o podj´cie post´powania egzamina-
cyjnego na stopieƒ nauczyciela mia-
nowanego po odbyciu sta˝u trwajà-
cego co najmniej 9 miesi´cy. Okres
sta˝u dla tych nauczycieli ustala,
z uwzgl´dnieniem ich dorobku za-
wodowego oraz oceny pracy, dyrek-
tor szko∏y,

2) (uchylony).f)

5.g) Nauczyciele, o których mowa w ust. 2
i 3, mogà sk∏adaç wnioski, o których
mowa w ust. 2 i 4, w terminie trzech lat
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

6. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy na podstawie umowy
o prac´ w wymiarze co najmniej
1/2 obowiàzkowego wymiaru zaj´ç, któ-
rzy nie posiadajà wymaganych kwalifi-
kacji, z tym dniem uzyskujà stopieƒ na-
uczyciela sta˝ysty i stajà si´ nauczyciela-
mi zatrudnionymi na podstawie umowy
o prac´. Stosunki pracy z tymi nauczy-
cielami wygasajà z dniem 31 sierpnia
2006 r., o ile wczeÊniej nauczyciele ci nie
uzupe∏nià kwalifikacji i nie uzyskajà
stopnia nauczyciela kontraktowego lub
nie zostanie z nimi rozwiàzany stosunek
pracy w odr´bnym trybie.

7. Stosunki pracy z nauczycielami zatrud-
nionymi w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
na podstawie umowy o prac´, którzy nie
posiadajà wymaganych kwalifikacji i sà
zatrudnieni w wymiarze ni˝szym ni˝
1/2 obowiàzkowego wymiaru zaj´ç, wy-
gasajà z dniem 31 sierpnia 2000 r., o ile
nie zostanie z nimi rozwiàzany stosunek
pracy w odr´bnym trybie. Do tego czasu
nauczyciele ci dla celów p∏acowych trak-
towani sà jak nauczyciele sta˝yÊci.

8. Do nauczycieli zatrudnionych w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy na podstawie
umowy o prac´ lub na podstawie mia-
nowania i przebywajàcych na urlopie
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bezp∏atnym stosuje si´ odpowiednio
przepisy ust. 1, 3, 6 i 7.

9. Dyrektorzy szkó∏ oraz organy, o których
mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2—4 ustawy
wymienionej w art. 1, wydadzà nauczy-
cielom akty nadania odpowiedniego
stopnia awansu zawodowego w termi-
nie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

10. Do nauczycieli zatrudnionych w przed-
szkolach, szko∏ach i placówkach, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy
wymienionej w art. 1, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy ust. 1—6 i 9.

Art. 7a.h) 1.i) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, na wniosek nauczy-
ciela, z∏o˝ony nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2002 r., po zasi´gni´ciu
opinii kuratora oÊwiaty, a w przy-
padku nauczyciela szko∏y artystycz-
nej — minister w∏aÊciwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach mo˝e zwolniç
z obowiàzku odbycia sta˝u i post´-
powania egzaminacyjnego oraz
nadaç stopieƒ nauczyciela miano-
wanego, zatrudnionemu w szkole:

1) nauczycielowi akademickiemu, po-
siadajàcemu stopieƒ naukowy oraz
co najmniej trzyletni okres pracy
pedagogicznej w szkole w wymia-
rze nie ni˝szym ni˝ 1/2 obowiàzko-
wego wymiaru zaj´ç,

2) nauczycielowi szko∏y artystycznej
posiadajàcemu wybitny i uznany
dorobek w zakresie nauczanej
przez niego dziedziny sztuki,

3) nauczycielowi, który w dniu
5 kwietnia 2000 r. by∏ zatrudniony
w szkole w wymiarze nie ni˝szym
ni˝ 1/2 obowiàzkowego wymiaru
zaj´ç oraz spe∏nia∏ obowiàzujàce
w tym dniu warunki wymagane
do zatrudnienia na podstawie
mianowania, z wyjàtkiem warun-
ku okreÊlonego w art. 10 ust. 2
pkt 6, a w przypadku nauczyciela
posiadajàcego obywatelstwo
paƒstwa Unii Europejskiej, z wy-

jàtkiem warunku, o którym mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1 niniejszej usta-
wy, w brzmieniu obowiàzujàcym
w tym dniu.

2.j) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, na wniosek nauczy-
ciela z∏o˝ony nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2001 r., po zasi´gni´ciu
opinii kuratora oÊwiaty, w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach, in-
nych ni˝ wymienione w ust. 1, mo˝e
zwolniç z obowiàzku odbycia sta˝u
i post´powania egzaminacyjnego
oraz nadaç stopieƒ nauczyciela mia-
nowanego zatrudnionemu w szkole
nauczycielowi posiadajàcemu znacz-
ny dorobek zawodowy oraz wyma-
gane kwalifikacje.

Art. 8.k) W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. ty-
tu∏ honorowy profesora oÊwiaty mo˝e byç
nadany w trybie i na zasadach okreÊlo-
nych w art. 9i ustawy, o której mowa
w art. 1, nauczycielowi, który legitymuje
si´ co najmniej 7-letnim okresem pracy ja-
ko nauczyciel dyplomowany.

Art. 9. Nauczyciele, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy otrzymywali dodatki specjalistycz-
ne, zachowujà prawo do tych dodatków
do czasu uzyskania kolejnego stopnia
awansu zawodowego, w wysokoÊci i na
zasadach obowiàzujàcych w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 10. 1.l) Nauczyciele b´dàcy dyrektorami
przedszkoli, szkó∏, placówek oraz in-
nych jednostek organizacyjnych wy-
mienionych w art. 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, a tak˝e nauczyciele,
o których mowa w art. 9e ust. 2 i 3
ustawy, o której mowa w art. 1, którzy
uzyskali w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy stopieƒ nauczyciela kontraktowe-
go lub nauczyciela mianowanego, po-
siadajàcy odpowiednio co najmniej
dwuletni okres pracy na stanowisku
dyrektora, na stanowiskach, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 1 lub co najmniej
dwuletni okres urlopowania albo
zwolnienia z obowiàzku Êwiadczenia
pracy w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji
zwiàzkowej oraz co najmniej dobrà
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———————
h) Dodany przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku c. 
i) Zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia

2001 r. zmieniajàcej ustaw´ o zmianie ustawy — Karta Na-
uczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 154, poz. 1794), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 grud-
nia 2001 r., i przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 362), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 4 maja 2002 r. 

———————
j) Zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej

w odnoÊniku i jako pierwsza i przez art. 2 pkt 2 ustawy wy-
mienionej w odnoÊniku i jako druga. 

k) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 ustawy z dnia
27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137,
poz. 1304), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia 2003 r.

l) Zmieniony przez art. 21 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku c.



ocen´ pracy, mogà z∏o˝yç wniosek
o podj´cie odpowiednio post´powa-
nia egzaminacyjnego na stopieƒ na-
uczyciela mianowanego lub post´po-
wania kwalifikacyjnego na stopieƒ na-
uczyciela dyplomowanego, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2.m) Warunek posiadania dobrej oceny
pracy, o którym mowa w ust. 1, nie
dotyczy nauczycieli, o których mowa
w art. 9e ust. 2 i 3 oraz dyrektorów
szkó∏ i placówek, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy wymienio-
nej w art. 1.

3. Nauczyciele spe∏niajàcy wymagania
kwalifikacyjne, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienio-
nej w art. 1, zatrudnieni na podstawie
mianowania przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, uzyskujà z mocy prawa
stopieƒ nauczyciela mianowanego:

1) z dniem ponownego zatrudnienia
w przedszkolu, szkole, placówce
oraz innej jednostce organizacyjnej
wymienionej w art. 1 ust. 1 i w ust. 2
pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, je˝eli przerwa w zatrudnie-
niu nie przekracza 5 lat,

2) z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, je-
˝eli sà zatrudnieni w przedszkolu,
szkole, placówce oraz innej jednost-
ce organizacyjnej, wymienionej
w art. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w wymiarze co najmniej
1/2 obowiàzkowego wymiaru za-
j´çn),

3) z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, je-
˝eli sà zatrudnieni w Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej, okr´gowych
komisjach egzaminacyjnych albo
specjalistycznej jednostce nadzoru
na stanowiskach wymagajàcych
kwalifikacji pedagogicznych.

4. Nauczyciele, o których mowa w art. 7
ust. 10, zatrudnieni w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy, posiadajàcy kwalifika-
cje, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1,
oraz co najmniej 5-letni okres pracy pe-
dagogicznej odpowiednio w przed-
szkolu, szkole, placówce lub innej jed-
nostce organizacyjnej, o której mowa
w art. 1 ustawy wymienionej w art. 1,

w tym co najmniej 3-letni nieprzerwa-
ny okres pracy w pe∏nym wymiarze za-
j´ç zgodnie z wymaganymi kwalifika-
cjami w przedszkolu, szkole, placówce
wymienionej w art. 1 ust. 2 pkt 2 usta-
wy, o której mowa w art. 1, z tym
dniem uzyskujà z mocy prawa stopieƒ
nauczyciela mianowanego.

5. Ksi´˝a i diakoni zatrudnieni w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy na stanowi-
skach nauczycieli religii, posiadajàcy
wymagane kwalifikacje oraz co naj-
mniej 3-letni nieprzerwany okres pra-
cy pedagogicznej w pe∏nym wymiarze
zaj´ç zgodnie z wymaganymi kwalifi-
kacjami odpowiednio w przedszkolu,
szkole, z tym dniem uzyskujà z mocy
prawa stopieƒ nauczyciela mianowa-
nego. Do 3-letniego nieprzerwanego
okresu pracy pedagogicznej zalicza si´
okres prowadzenia przez ksi´˝y i dia-
konów, nieodp∏atnie, nauki religii
w szko∏ach przed dniem 1 wrzeÊnia
1997 r.

6. Nauczycielom, o których mowa
w ust. 3—5, akt nadania stopnia awan-
su zawodowego wydaje organ prowa-
dzàcy szko∏´, z wy∏àczeniem nauczy-
cieli, o których mowa w ust. 3 pkt 3,
którym akt nadania wydaje odpowied-
nio minister w∏aÊciwy do spraw oÊwia-
ty i wychowania lub minister w∏aÊciwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

7.o) Nauczyciele zatrudnieni w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy na stanowiskach
wymagajàcych kwalifikacji pedago-
gicznych w jednostkach organizacyj-
nych wymienionych w art. 1 ust. 2
pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
nieb´dàcy nauczycielami mianowany-
mi, mogà byç nadal zatrudnieni na
tych stanowiskach do dnia 31 sierpnia
2005 r.

8.o) Do nauczycieli, o których mowa
w ust. 7, stosuje si´ art. 91a ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1, z tym ˝e przepisy
art. 9e ust. 2, art. 9g ust. 6 i 6a oraz
art. 17 ust. 2 tej ustawy stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 11. W 2000 r. Êrednie wynagrodzenie nauczy-
ciela sta˝ysty stanowi 82 % kwoty bazo-
wej, o której mowa w art. 29 pkt 1 ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bu-
d˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255).
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———————
m) Zmieniony przez art. 21 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku c.
n) Utraci∏ moc z dniem 3 grudnia 2004 r. w cz´Êci obejmujà-

cej s∏owa: „w wymiarze co najmniej 1/2 obowiàzkowego
wymiaru zaj´ç”, stosownie do wyroku Trybuna∏u Konsty-
tucyjnego z dnia 23 listopada 2004 r. sygn. akt P 15/03
(Dz. U. Nr 257, poz. 2579).

———————
o) Dodany przez art. 21 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku c. 



Art. 12. 1. Ârednie wynagrodzenie nauczycieli
stanowi:

1) w roku 2000 dla:

a) nauczyciela kontraktowego —
121 %,

b) nauczyciela mianowanego —
145 %,

c) nauczyciela dyplomowanego —
150 %

Êredniego wynagrodzenia nauczy-
ciela sta˝ysty;

2)p) w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 30 wrzeÊnia 2002 r. dla:

a) nauczyciela kontraktowego —
123 %,

b) nauczyciela mianowanego —
161 %,

c) nauczyciela dyplomowanego —
184 %

Êredniego wynagrodzenia nauczy-
ciela sta˝ysty.

2. Wynagrodzenie miesi´czne nauczycie-
li, o których mowa w art. 7 ust. 1, 3, 6
i 7 oraz art. 10 ust. 3 pkt 2 i 3, ust. 4 i 5,
z wyjàtkiem nauczycieli, o których mo-
wa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy wymie-
nionej w art. 1, ustala odpowiednio dy-
rektor szko∏y lub organ prowadzàcy
zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 30 ust. 5—7 ustawy,
o której mowa w art. 1, w ciàgu jedne-
go miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie
tych przepisów, z wyrównaniem za
okres od dnia 1 stycznia 2000 r.

3. Wynagrodzenie miesi´czne nauczycie-
li, o których mowa w ust. 2, ustalone
zgodnie z przepisami ustawy, nie mo˝e
byç ni˝sze od ich dotychczasowego
miesi´cznego wynagrodzenia.

Art. 13. Do nauczycieli, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy przebywajà na urlopach
dla poratowania zdrowia, do czasu za-
koƒczenia tych urlopów stosuje si´ prze-
pisy dotychczasowe w cz´Êci dotyczàcej
urlopów dla poratowania zdrowia.

Art. 14. Rewizje nadzwyczajne wniesione do od-
wo∏awczych komisji dyscyplinarnych
i odwo∏ania wniesione do Sàdu Najwy˝-
szego przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-

wy rozpatruje si´ na podstawie dotych-
czasowych przepisów.

Art. 15. Wymienionego w art. 30 ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 3, warunku posiada-
nia przez kandydata na stanowisko kura-
tora oÊwiaty stopnia nauczyciela miano-
wanego lub dyplomowanego nie stosuje
si´ do kuratorów oÊwiaty powo∏anych na
te stanowiska przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

Art. 16. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, o której
mowa w art. 1, zachowujà moc dotych-
czasowe przepisy wykonawcze w zakre-
sie, w jakim nie sà sprzeczne z ustawà,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 6 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy.”

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 42 lit. b) i d) oraz pkt 43, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.,

2)q) art. 1 pkt 24 w zakresie dotyczàcym
art. 30 ust. 4, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2002 r.,

3) art. 3 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r.”;

27) art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie
ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o gospoda-
rowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒ-
stwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami
skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323),
który stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.”;

28) art. 24—31 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r.
o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy —
Przepisy wprowadzajàce reform´ ustroju szkolne-
go, ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194), które sta-
nowià:

„Art. 24. Akty nadania stopnia awansu zawodo-
wego nauczycieli, wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, nie podlegajà
wymianie.

Art. 25. 1. Wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem
6 kwietnia 2000 r. post´powania kwali-
fikacyjne na stopnie specjalizacji zawo-
dowej nauczycieli, na wniosek zainte-
resowanych nauczycieli sà prowadzo-
ne przez komisje kwalifikacyjne powo-
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p) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

12 wrzeÊnia 2002 r. zmieniajàcej ustaw´ o zmianie ustawy
— Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, ustaw´ o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwo-
wej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw oraz ustaw´ o zmianie ustawy o kszta∏towaniu wy-
nagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1267), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2002 r. 

———————
q) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku p.



∏ywane przez w∏aÊciwych kuratorów
oÊwiaty, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 sierpnia 2002 r.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób i warunki prowadze-
nia post´powaƒ, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci tryb pracy komisji.

3. Do nauczycieli, którzy uzyskali stopieƒ
specjalizacji zawodowej zgodnie
z ust. 1, stosuje si´ odpowiednio art. 7
ust. 2 i 5 ustawy wymienionej w art. 21
niniejszej ustawy.

Art. 26. 1. Od prawomocnych orzeczeƒ w spra-
wach dyscyplinarnych, od których
w dniu 5 kwietnia 2000 r. przys∏ugiwa∏o
prawo z∏o˝enia podania o wniesienie re-
wizji nadzwyczajnej na korzyÊç nauczy-
ciela lub odwo∏ania do Sàdu Najwy˝sze-
go, osoby uprawnione, które nie skorzy-
sta∏y z tych Êrodków, mogà wnieÊç od-
wo∏anie do Sàdu Apelacyjnego w War-
szawie — Sàdu Pracy i Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych w terminie 30 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Do rozpatrzenia odwo∏ania stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania cywil-
nego o apelacji. Od orzeczenia Sàdu
Apelacyjnego, o którym mowa
w ust. 1, kasacja nie przys∏uguje.

Art. 27. Nauczyciele, którzy byli zatrudnieni na
podstawie mianowania przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy z dnia 18 lutego
2000 r. o zmianie ustawy — Karta Na-
uczyciela oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) zgod-
nie z kwalifikacjami, jednak w tym dniu
byli zatrudnieni w szkole na stanowisku,
do którego zajmowania nie posiadali wy-
maganych kwalifikacji, uzyskujà z mocy
prawa w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy sto-
pieƒ nauczyciela mianowanego. W przy-
padku nieuzupe∏nienia kwalifikacji stosu-
nek pracy wygasa z dniem 31 sierpnia
2006 r., a w przypadku nauczycieli, którzy
do dnia 31 grudnia 2006 r. nabyliby
uprawnienia emerytalne, o których mo-
wa w art. 88 ust. 1 i 2 ustawy, o której mo-
wa w art. 3, stosunek pracy wygasa
z dniem 31 grudnia 2006 r.

Art. 28. Nauczyciele, którzy w dniu 31 sierpnia
2000 r. spe∏niali warunki okreÊlone
w art. 10 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 3, w brzmieniu obowiàzujàcym
w dniu 5 kwietnia 2000 r., otrzymujà
z mocy prawa stopieƒ nauczyciela mia-
nowanego:

1) z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, je˝eli
sà zatrudnieni w przedszkolu, szkole

lub placówce w wymiarze co najmniej
1/2 obowiàzkowego wymiaru zaj´ç,

2) z dniem ponownego zatrudnienia
w przedszkolu, szkole lub placówce
w wymiarze co najmniej 1/2 obowiàz-
kowego wymiaru zaj´ç, je˝eli przerwa
w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat 

— o ile wczeÊniej nie uzyskali stopnia na-
uczyciela mianowanego.

Art. 29. 1. Nauczyciele, którym do dnia 31 sierp-
nia 2002 r. powierzono stanowisko dy-
rektora szko∏y lub placówki, nieb´dàcy
nauczycielami mianowanymi, mogà
zajmowaç to stanowisko do koƒca
okresu powierzenia, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 31 sierpnia 2005 r.

2. Do nauczycieli, o których mowa
w ust. 1, przepis art. 9e ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 3, stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 30. Przepisy wykonawcze wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, na pod-
stawie upowa˝nieƒ, które zosta∏y zmie-
nione niniejszà ustawà, zachowujà moc
do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ
w brzmieniu ustalonym niniejszà ustawà,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ 12 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 39 lit. a) i b) i art. 23, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r.,

2) art. 1 pkt 50 lit. d), pkt 54 lit. a), c) i h),
art. 2 pkt 9 oraz art. 3 pkt 23, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.,

3) art. 6 i 13, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 czerwca 2003 r.,

4) art. 5 i 9, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r.”;

29) art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie
ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o systemie
oÊwiaty oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce
reform´ ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 144,
poz. 1615), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

30) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
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borów do organów stanowiàcych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego prze-
prowadzonych w zwiàzku z zakoƒcze-
niem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

31) art. 101 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie
Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052), który sta-
nowi:

„Art. 101. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r., z tym ˝e przepisy
art. 42 § 2, art. 70 § 1 i art. 93 w zakresie
wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 42 § 1, stosuje si´ od dnia 1 stycz-
nia 2004 r.”;

32) art. 30 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiàzywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczàcych pra-
cowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), który stanowi:

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem art. 15, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2003 r.”;

33) art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie
ustawy o systemie oÊwiaty oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304), który
stanowi:

„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem: 

1) art. 2 pkt 5 w cz´Êci dotyczàcej m∏odzie-
˝owych oÊrodków wychowawczych
i m∏odzie˝owych oÊrodków socjoterapii,
art. 13 ust. 5, art. 22 ust. 2 pkt 3, art. 22a,
art. 24 ust. 2a, art. 68b, art. 71d,
77a ust. 4—12, art. 80 ust. 2—3a oraz
art. 90 ust. 2b, 2c, 3a i 3b ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1 niniejszej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
art. 1 ust. 1a, art. 9 ust. 1a i art. 42 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 2 niniejszej
ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, a tak˝e art. 2 pkt 1 lit. a, art. 3,
art. 6 i art. 13 niniejszej ustawy, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.;

2) art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h, art. 14 ust. 1a,
1b, 3, 3a i 4, art. 14a, 14b, 16 ust. 7
i 7a i art. 20 ustawy, o której mowa
w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, oraz art. 7,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2004 r.;

3) art. 4 ust. 2b i art. 4a ust. 2 pkt 4 usta-
wy, o której mowa w art. 5 niniejszej
ustawy, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, oraz art. 5 ust. 3a i 3b usta-
wy, o której mowa w art. 8 niniejszej
ustawy, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2004 r.; 

4) art. 78 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.; 

5) art. 68c ust. 2 pkt 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.”;

34) art. 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
Nr 203, poz. 1966), który stanowi:

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z tym ˝e art. 33 ust. 1
pkt 1, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 55, art. 69
pkt 5, art. 97, art. 98, art. 99 i art. 100
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

35) art. 20 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081), który sta-
nowi:

„Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z tym ˝e przepisy art. 1 pkt 10,
17, 55, 56, 58 i 72 oraz art. 2 i art. 12 pkt 1
lit. a stosuje si´ od dnia uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.”;

36) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzy-
skaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem: 

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.; 

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;

37) art. 5—14 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie
ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845),
które stanowià:

„Art. 5. Do nauczycieli kontraktowych lub miano-
wanych posiadajàcych stopieƒ naukowy
doktora oraz nauczycieli kontraktowych,
którzy stopieƒ awansu uzyskali w trybie
art. 9a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1,
b´dàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
w trakcie odbywania sta˝u na wy˝szy sto-
pieƒ awansu zawodowego w trybie
art. 9c ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1,
stosuje si´ przepisy dotyczàce wymiaru
sta˝u obowiàzujàce do dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.
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Art. 6. 1. Nauczyciele wpisani na list´, o której
mowa w art. 9g ust. 11 ustawy wymie-
nionej w art. 1, przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy sà zobowiàzani, w termi-
nie do dnia 31 grudnia 2006 r., do ukoƒ-
czenia szkolenia, o którym mowa
w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy wymie-
nionej w art. 1 w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà. 

2. W przypadku niez∏o˝enia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty i wycho-
wania dokumentów potwierdzajàcych
ukoƒczenie szkolenia dla kandydatów
na ekspertów, o którym mowa w ust. 1,
nauczyciele ci zostajà skreÊleni z listy
ekspertów z mocy prawa z dniem
1 stycznia 2007 r. 

3. Post´powania o wpis na list´ ekspertów
wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy pro-
wadzone sà na podstawie przepisów
obowiàzujàcych przed dniem jej wejÊcia
w ˝ycie. W stosunku do tych nauczycie-
li przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 7. 1. Nauczyciele, którym udzielono urlopu
bezp∏atnego w zwiàzku z nawiàzaniem
stosunku pracy na podstawie wyboru,
sà zobowiàzani do z∏o˝enia, w terminie
30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
rezygnacji z zajmowanego stanowiska
dyrektora, je˝eli nie uczynili tego przed
udzieleniem im urlopu. 

2. W przypadku niez∏o˝enia rezygnacji,
o której mowa w ust. 1, powierzenie sta-
nowiska dyrektora szko∏y wygasa z mo-
cy prawa z up∏ywem 30 dni od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy.

Art. 8. Nauczyciele, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy przebywajà na urlopach dla pora-
towania zdrowia, zachowujà prawo do
tych urlopów do koƒca okresu, na jaki ich
udzielono, chyba ˝e wczeÊniej zostanà od-
wo∏ani z urlopu na podstawie art. 73 ust. 7
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

Art. 9. Nauczyciele, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy przebywajà na urlopach dla porato-
wania zdrowia lub pozostajà w stanie nie-
czynnym, otrzymujà wynagrodzenie przy-
s∏ugujàce w dniu rozpocz´cia urlopu dla
poratowania zdrowia lub w dniu przejÊcia
w stan nieczynny do czasu zakoƒczenia te-
go urlopu lub wygaÊni´cia stosunku pracy.

Art. 10. Nauczycielowi nie przys∏uguje prawo do
zasi∏ku na zagospodarowanie, je˝eli do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nauczycielo-
wi wyp∏acono zasi∏ek na zasadach obo-
wiàzujàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

Art. 11. Wynagrodzenie miesi´czne nauczycieli,
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 usta-
wy wymienionej w art. 1, ustalone zgod-
nie z przepisami niniejszej ustawy nie
mo˝e byç ni˝sze od ich dotychczasowego
miesi´cznego wynagrodzenia.

Art. 12. Przepisy wykonawcze wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, na pod-
stawie art. 9 ust. 2, art. 9g ust. 10, art. 30
ust. 5, 7 i 7a, art. 32 ust. 2, art. 49 ust. 2
i art. 73 ust. 4 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy za-
chowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie
upowa˝nieƒ w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà. 

Art. 13. Organy prowadzàce szko∏y, w terminie
dwóch miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy: 

1) dostosujà do jej przepisów kryteria
i tryb przyznawania nagród okreÊlo-
nych w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy; 

2) okreÊlà tygodniowy obowiàzkowy wy-
miar godzin zaj´ç logopedów oraz do-
radców zawodowych prowadzàcych
zaj´cia zwiàzane z wyborem kierunku
kszta∏cenia i zawodu w celu wspoma-
gania uczniów w podejmowaniu decy-
zji edukacyjnych i zawodowych, o któ-
rych mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy
z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie
oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329, z póên. zm.r)).

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 30 ust. 6 i 6b ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.”;

38) art. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie
ustawy o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpiecze-
nia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r.
Nr 10, poz. 71), który stanowi:
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r) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532,
Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.



„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
21 dni od dnia og∏oszenia.”;

39) art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy — Karta
Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz. 1397), który sta-
nowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 4 i 6 oraz
art. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

40) art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie usta-
wy o pomocy spo∏ecznej oraz ustawy — Karta Na-
uczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1487), który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 5 oraz art. 3, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od
dnia 1 maja 2005 r.;

2) art. 1 pkt 12, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. (poz. 674)

USTAWA

z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela

Majàc na wzgl´dzie donios∏à rol´ oÊwiaty i wycho-
wania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnàc daç wyraz
szczególnej randze spo∏ecznej zawodu nauczyciela
zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami, otwierajàc ni-
niejszà ustawà drog´ do dalszych uregulowaƒ praw-
nych systemu edukacji narodowej, stanowi si´, co na-
st´puje:

Rozdzia∏ 1

Postanowienia wst´pne

Art. 1. 1. Ustawie podlegajà nauczyciele, wycho-
wawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

1) publicznych przedszkolach, szko∏ach i placówkach
oraz zak∏adach kszta∏cenia i placówkach doskona-
lenia nauczycieli dzia∏ajàcych na podstawie usta-
wy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.1)),
z zastrze˝eniem ust. 2 pkt 1a oraz pkt 2 lit. a;

2) zak∏adach poprawczych, schroniskach dla nielet-
nich oraz rodzinnych oÊrodkach diagnostyczno-
-konsultacyjnych dzia∏ajàcych na podstawie usta-
wy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11,
poz. 109, z póên. zm.2));

3) (uchylony);3)

4)4) publicznych kolegiach pracowników s∏u˝b spo-
∏ecznych.

1a.5) Ustawie podlegajà równie˝ nauczyciele, wy-
chowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 27 czerw-
ca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137,
poz. 1304) w publicznych placówkach opiekuƒczo-wy-
chowawczych oraz oÊrodkach adopcyjno-opiekuƒ-
czych dzia∏ajàcych na podstawie ustawy z dnia 29 li-
stopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, z póên. zm.6))7).

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 169,
poz. 1413.

———————
3) Przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r.

o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia 2003 r. 

4) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o pomocy spo∏ecznej oraz ustawy —
Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1487), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 4 paêdziernika 2005 r.

5) Dodany przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20,
poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122,
poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44,
poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135,
poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228,
poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593. 

7) Obecnie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788,
Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487
i Nr 180, poz. 1493), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., zgodnie z art. 144 pkt 2 tej ustawy.



2. Ustawie podlegajà równie˝, w zakresie okreÊlo-
nym ustawà:

1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrud-
nieni na stanowiskach, na których wymagane sà
kwalifikacje pedagogiczne, w:

a) urz´dach organów administracji rzàdowej,

b) kuratoriach oÊwiaty,

c) specjalistycznej jednostce nadzoru,

d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okr´-
gowych komisjach egzaminacyjnych,

e) organach sprawujàcych nadzór pedagogiczny
nad zak∏adami poprawczymi, schroniskami dla
nieletnich, rodzinnymi oÊrodkami diagnostycz-
no-konsultacyjnymi oraz szko∏ami przy zak∏a-
dach karnych;

1a)8) nauczyciele zatrudnieni w publicznych szko∏ach
i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przed-
stawicielstwach dyplomatycznych, urz´dach kon-
sularnych i przedstawicielstwach wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nauczyciele zatrudnieni w:

a) przedszkolach publicznych, szko∏ach i placów-
kach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz
osoby prawne nieb´dàce jednostkami samorzà-
du terytorialnego,

b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych
placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
oraz szko∏ach niepublicznych o uprawnieniach
szkó∏ publicznych;

3) nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawo-
dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póên.
zm.9));

4)10) pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewy-
mienionych w ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1—3, pe∏-
niàcy funkcj´ instruktorów praktycznej nauki za-
wodu oraz kierowników praktycznej nauki zawo-
du, posiadajàcy kwalifikacje okreÊlone dla nauczy-
cieli praktycznej nauki zawodu oraz wykonujàcy
prac´ dydaktycznà i wychowawczà w wymiarze
przewidzianym dla tych nauczycieli;

5) pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach
Pracy na stanowiskach wychowawców, pedago-

gów oraz na stanowiskach kierowniczych, posia-
dajàcy kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 1, wykonujàcy prac´ dydaktycznà i wycho-
wawczà co najmniej w po∏owie obowiàzujàcego
ich czasu pracy.

Art. 2. Przepisów ustawy, z wyjàtkiem art. 5911), nie
stosuje si´ do ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej
oraz funkcjonariuszy Policji i po˝arnictwa:

1) zajmujàcych stanowiska nauczycieli w szko∏ach
i placówkach oÊwiatowo-wychowawczych woj-
skowych i resortu spraw wewn´trznych i admini-
stracji;

2) wyznaczonych do wykonywania zadaƒ poza woj-
skiem i resortem spraw wewn´trznych i admini-
stracji na stanowiskach wymienionych w art. 1.

Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1)12) nauczycielach bez bli˝szego okreÊlenia — rozu-
mie si´ przez to nauczycieli, wychowawców i in-
nych pracowników pedagogicznych zatrudnio-
nych w przedszkolach, szko∏ach i placówkach wy-
mienionych w art. 1 ust. 1 i 1a;

2)12) szko∏ach bez bli˝szego okreÊlenia — rozumie si´
przez to przedszkola, szko∏y i placówki oraz inne
jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1
i 1a;

3)12) sta˝u — rozumie si´ przez to okres zatrudnienia
nauczyciela w przedszkolach, szko∏ach, placów-
kach i innych jednostkach organizacyjnych, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 2,
w wymiarze co najmniej 1/2 obowiàzkowego wy-
miaru zaj´ç, rozpocz´tego i realizowanego w try-
bie i na zasadach okreÊlonych w przepisach roz-
dzia∏u 3a, z tym ˝e w przypadku nauczycieli, o któ-
rych mowa w art. 9e ust. 1—3, równowa˝ny z od-
bywaniem sta˝u jest odpowiednio okres zatrud-
nienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania
lub zwolnienia z obowiàzku Êwiadczenia pracy;

4) zwiàzkach zawodowych — rozumie si´ przez to
zwiàzek zawodowy, którego cz∏onkiem jest na-
uczyciel, a je˝eli nauczyciel nie jest cz∏onkiem ˝ad-
nego zwiàzku, to zwiàzek zawodowy zrzeszajàcy
nauczycieli wskazany przez nauczyciela;

5) ustawie o systemie oÊwiaty — rozumie si´ ustaw´,
o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;

6)13) stopniu naukowym doktora — rozumie si´ przez
to tak˝e stopieƒ doktora sztuki.

Art. 4. 1. Zasady wspó∏dzia∏ania w dziedzinie
oÊwiaty i wychowania organów administracji rzàdo-
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8) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3. 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128,
poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052,
z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407. 

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179,
poz. 1845), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 sierpnia
2004 r. 

———————
11) Art. 59 zosta∏ uchylony przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 10. 
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10. 
13) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 10. 



wej (organów jednostek samorzàdu terytorialnego) ze
zwiàzkami zawodowymi zrzeszajàcymi nauczycieli,
nieustalone w ustawie o zwiàzkach zawodowych,
okreÊlajà porozumienia zawierane przez odpowiednie
organy administracji rzàdowej (organy jednostek sa-
morzàdu terytorialnego) z organami w∏aÊciwego
szczebla tych zwiàzków.

2. Rozporzàdzenia i zarzàdzenia przewidziane usta-
wà podlegajà uzgodnieniu ze zwiàzkami zawodowymi
zrzeszajàcymi nauczycieli.

Art. 5. (uchylony).14)

Rozdzia∏ 2

Obowiàzki nauczycieli

Art. 6. Nauczyciel obowiàzany jest rzetelnie reali-
zowaç zadania zwiàzane z powierzonym mu stanowi-
skiem oraz podstawowymi funkcjami szko∏y: dydak-
tycznà, wychowawczà i opiekuƒczà; wspieraç ka˝dego
ucznia w jego rozwoju oraz dà˝yç do pe∏ni w∏asnego
rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiàzany jest
kszta∏ciç i wychowywaç m∏odzie˝ w umi∏owaniu Oj-
czyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, w atmosferze wolnoÊci sumienia i szacunku
dla ka˝dego cz∏owieka; dbaç o kszta∏towanie
u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideà demokracji, pokoju i przyjaêni mi´dzy ludêmi
ró˝nych narodów, ras i Êwiatopoglàdów.

Art. 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjàtkiem pracy na-
uczyciela sta˝ysty, podlega ocenie. Ocena pracy na-
uczyciela mo˝e byç dokonana w ka˝dym czasie, nie
wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie roku od dokonania
oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego,
o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora
szko∏y lub na wniosek:

1) nauczyciela;

2) organu sprawujàcego nadzór pedagogiczny;

3) organu prowadzàcego szko∏´;

4) rady szko∏y;

5) rady rodziców.

2. Dyrektor szko∏y jest obowiàzany dokonaç oceny
pracy nauczyciela w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesià-
ce od dnia z∏o˝enia wniosku, z zastrze˝eniem terminu
okreÊlonego w ust. 1.

3. (uchylony).15)

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy
i jest zakoƒczona stwierdzeniem uogólniajàcym:

1) ocena wyró˝niajàca;

2) ocena dobra;

3) ocena negatywna.

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor
szko∏y, który przy jej dokonywaniu mo˝e zasi´gnàç
opinii samorzàdu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szko∏y oraz nauczyciela,
któremu czasowo powierzono pe∏nienie obowiàzków
dyrektora szko∏y, dokonuje:16)

1) organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny w porozu-
mieniu z organem prowadzàcym szko∏´, je˝eli or-
gan prowadzàcy szko∏´ nie sprawuje nadzoru pe-
dagogicznego;

2) organ prowadzàcy szko∏´, je˝eli równoczeÊnie
sprawuje nadzór pedagogiczny nad szko∏à.

7. Organy, o których mowa w ust. 6, dokonujà oce-
ny pracy dyrektora szko∏y po zasi´gni´ciu opinii rady
szko∏y i zak∏adowych organizacji zwiàzkowych dzia∏a-
jàcych w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora prze-
pis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

8. Ocen´ pracy ustala si´ po zapoznaniu nauczy-
ciela z jej projektem oraz wys∏uchaniu jego uwag i za-
strze˝eƒ.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni
od dnia jej dor´czenia, przys∏uguje:

1) nauczycielowi — prawo wniesienia odwo∏ania, za
poÊrednictwem dyrektora szko∏y, do organu spra-
wujàcego nadzór pedagogiczny nad szko∏à;

2)17) dyrektorowi szko∏y oraz nauczycielowi, któremu
czasowo powierzono pe∏nienie obowiàzków dy-
rektora szko∏y — prawo z∏o˝enia wniosku o po-
nowne ustalenie oceny jego pracy do organu, któ-
ry t´ ocen´ ustali∏.

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powo∏uje
w celu rozpatrzenia odwo∏ania lub wniosku zespó∏
oceniajàcy. Od oceny dokonanej przez zespó∏ ocenia-
jàcy nie przys∏uguje odwo∏anie.

11. (uchylony).18)

12. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania, a w stosunku do nauczycieli szkó∏ artystycz-
nych, zak∏adów poprawczych, schronisk dla nielet-
nich, rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsulta-
cyjnych, placówek opiekuƒczo-wychowawczych oraz
oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych odpowiednio —
minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dzie-
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14) Przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmia-

nie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 6 kwietnia 2000 r. 

15) Przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 14. 

———————
16) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3

lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 10. 
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10.  
18) Przez art. 1 pkt 7 lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 14. 



dzictwa narodowego, minister w∏aÊciwy do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego oraz Minister Sprawiedli-
woÊci, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw oÊwiaty i wychowania, okreÊlà, w drodze roz-
porzàdzeƒ, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy
nauczyciela, tryb post´powania odwo∏awczego oraz
sk∏ad i sposób powo∏ywania zespo∏u oceniajàcego.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszko-
lu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2
pkt 2, podlega ocenie w ka˝dym czasie na jego wnio-
sek, a tak˝e z inicjatywy dyrektora lub na wniosek or-
ganu prowadzàcego. Praca nauczyciela, któremu po-
wierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, pla-
cówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,
podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek orga-
nu prowadzàcego. W przypadku gdy dyrektorem
przedszkola, placówki lub szko∏y jest osoba nieposia-
dajàca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy na-
uczycieli dokonuje nauczyciel upowa˝niony przez or-
gan prowadzàcy. Przepisy ust. 4—10 i 12 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 7. 1. Szko∏à kieruje dyrektor, który jest jej
przedstawicielem na zewnàtrz, prze∏o˝onym s∏u˝bo-
wym wszystkich pracowników szko∏y, przewodniczà-
cym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiek´
nad dzieçmi i m∏odzie˝à uczàcà si´ w szkole.

2. Dyrektor szko∏y odpowiedzialny jest w szczegól-
noÊci za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szko∏y;

2) realizacj´ zadaƒ zgodnie z uchwa∏ami rady peda-
gogicznej i rady szko∏y, podj´tymi w ramach ich
kompetencji stanowiàcych, oraz zarzàdzeniami or-
ganów nadzorujàcych szko∏´;

3) tworzenie warunków do rozwijania samorzàdnej
i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich
zadaƒ i ich doskonaleniu zawodowym;

5) zapewnienie w miar´ mo˝liwoÊci odpowiednich
warunków organizacyjnych do realizacji zadaƒ dy-
daktycznych i opiekuƒczo-wychowawczych.

3. (uchylony).19)

Art. 8. Organy uprawnione do sprawowania nad-
zoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego
nadzoru okreÊlajà odr´bne przepisy.

Rozdzia∏ 3

Wymagania kwalifikacyjne

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela, z zastrze˝eniem
ust. 1a, mo˝e zajmowaç osoba, która:

1) posiada wy˝sze wykszta∏cenie z odpowiednim
przygotowaniem pedagogicznym lub ukoƒczy∏a

zak∏ad kszta∏cenia nauczycieli i podejmuje prac´
na stanowisku, do którego sà to wystarczajàce
kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spe∏nia warunki zdrowotne niezb´dne do wykony-
wania zawodu.

1a.20) Kwalifikacje wymagane od nauczycieli za-
trudnionych w publicznych i niepublicznych placów-
kach opiekuƒczo-wychowawczych oraz oÊrodkach ad-
opcyjno-opiekuƒczych dzia∏ajàcych na podstawie
przepisów o pomocy spo∏ecznej okreÊlajà te przepisy.

2.21) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania, a w stosunku do nauczycieli szkó∏ artystycz-
nych — minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z zaintere-
sowanymi ministrami, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êla szczegó∏owe kwalifikacje wymagane od nauczycie-
li, wskazujàc w szczególnoÊci poziom wykszta∏cenia
i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów
szkó∏ i placówek, warunki uzyskiwania kwalifikacji do
nauczania j´zyków obcych, tak˝e poprzez egzaminy
znajomoÊci j´zyka i wykaz tych egzaminów oraz mo˝e
okreÊliç szko∏y i wypadki, w których mo˝na zatrudniç
nauczycieli niemajàcych wy˝szego wykszta∏cenia lub
ukoƒczonego zak∏adu kszta∏cenia nauczycieli,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeby kszta∏cenia
zawodowego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, szko∏y artystyczne i placówki kszta∏cenia
artystycznego, w których stanowiska nauczycieli mo-
gà zajmowaç osoby majàce ukoƒczonà szko∏´ arty-
stycznà II stopnia w zakresie kierunku odpowiadajàce-
go nauczanym przedmiotom, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci rodzaje szkó∏ i placówek kszta∏cenia arty-
stycznego, w których mo˝liwe b´dzie zatrudnienie na-
uczycieli majàcych ukoƒczonà szko∏´ artystycznà
II stopnia.

Rozdzia∏ 3a

Awans zawodowy nauczycieli 

Art. 9a. 1. Ustala si´ stopnie awansu zawodowego
nauczycieli:

1) nauczyciel sta˝ysta;

2) nauczyciel kontraktowy;

3) nauczyciel mianowany;

4) nauczyciel dyplomowany.

2. Osoba nieposiadajàca stopnia awansu zawodo-
wego z dniem nawiàzania stosunku pracy w szkole

Dziennik Ustaw Nr 97 — 4592 — Poz. 674

———————
19) Przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14. 

———————
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 3, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r. 

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 10.



uzyskuje stopieƒ nauczyciela sta˝ysty, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. Nauczyciele akademiccy legitymujàcy si´ co naj-
mniej trzyletnim okresem pracy w szkole wy˝szej lub
osoby posiadajàce co najmniej pi´cioletni okres pracy
i znaczàcy dorobek zawodowy uzyskujà z dniem na-
wiàzania stosunku pracy w szkole stopieƒ nauczyciela
kontraktowego, z zastrze˝eniem ust. 4. 

4. Nauczyciele akademiccy, posiadajàcy stopieƒ
naukowy oraz legitymujàcy si´ co najmniej 3-letnim
okresem pracy w szkole wy˝szej, z dniem nawiàzania
stosunku pracy w zak∏adzie kszta∏cenia nauczycieli
uzyskujà stopieƒ nauczyciela mianowanego.

Art. 9b. 1.22) Warunkiem nadania nauczycielowi
kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spe∏nie-
nie wymagaƒ kwalifikacyjnych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a—3, odbycie sta˝u, z za-
strze˝eniem art. 9e ust. 1—3, zakoƒczonego pozytyw-
nà ocenà dorobku zawodowego nauczyciela, o której
mowa w art. 9c ust. 6, oraz:

1) w przypadku nauczyciela sta˝ysty — uzyskanie ak-
ceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzo-
nej rozmowie;

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego — zdanie
egzaminu przed komisjà egzaminacyjnà;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego — uzyska-
nie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokona-
niu analizy dorobku zawodowego nauczyciela
i przeprowadzonej rozmowie. 

2.22) Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne,
o których mowa w ust. 1, przeprowadzajà odpowied-
nio post´powania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne
na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do
dyrektora szko∏y lub w∏aÊciwego organu, o którym
mowa w ust. 4 pkt 2—4.

3.22) Nauczycielom, którzy z∏o˝à wnioski o podj´cie
odpowiednio post´powania kwalifikacyjnego lub egza-
minacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, w∏aÊci-
wy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzj´
o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu za-
wodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

3a.23) Nauczycielom, którzy z∏o˝à wnioski o podj´-
cie odpowiednio post´powania kwalifikacyjnego lub
egzaminacyjnego do dnia 31 paêdziernika danego ro-
ku, w∏aÊciwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje
decyzj´ o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia
awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia
danego roku.

4.24) Nauczycielom spe∏niajàcym warunki, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym

w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, stopieƒ awansu zawodowego nadaje:

1) nauczycielowi sta˝yÊcie stopieƒ nauczyciela kon-
traktowego — dyrektor szko∏y;

2) nauczycielowi kontraktowemu stopieƒ nauczyciela
mianowanego — organ prowadzàcy szko∏´;

3) nauczycielowi mianowanemu stopieƒ nauczyciela
dyplomowanego — organ sprawujàcy nadzór pe-
dagogiczny;

4) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1
oraz art. 9e ust. 3, odpowiedni stopieƒ — w∏aÊciwy
minister.

5.24) Akt nadania stopnia awansu zawodowego za-
wiera w szczególnoÊci: nazw´ komisji kwalifikacyjnej
lub egzaminacyjnej, numer i dat´ wydania zaÊwiad-
czenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu,
stopieƒ awansu zawodowego, a tak˝e informacj´
o poziomie wykszta∏cenia nauczyciela. W przypadku
uzyskania stopnia awansu zawodowego z mocy pra-
wa albo w sposób okreÊlony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt
nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera od-
powiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzami-
nacyjnej, numeru i daty wydania zaÊwiadczenia o ak-
ceptacji lub zdaniu egzaminu.

6. W przypadku niespe∏nienia przez nauczyciela
warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor szko∏y
lub w∏aÊciwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2—4,
odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administra-
cyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

7. Organami wy˝szego stopnia w rozumieniu Ko-
deksu post´powania administracyjnego w sprawach,
o których mowa w ust. 4 pkt 1—3 oraz ust. 6, sà odpo-
wiednio:

1) w stosunku do dyrektora szko∏y — organ prowa-
dzàcy szko∏´;

2) w stosunku do organu prowadzàcego szko∏´ — or-
gan sprawujàcy nadzór pedagogiczny;

3) w stosunku do organu sprawujàcego nadzór peda-
gogiczny — w∏aÊciwy minister.

Art. 9c. 1. Sta˝, z zastrze˝eniem ust. 2, trwa w przy-
padku ubiegania si´ o awans na stopieƒ:

1) nauczyciela kontraktowego — 9 miesi´cy;

2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomo-
wanego — 2 lata i 9 miesi´cy.

2.25) Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel miano-
wany posiadajàcy co najmniej stopieƒ naukowy dok-
tora mo˝e ubiegaç si´ o uzyskanie kolejnego stopnia
awansu zawodowego po odbyciu sta˝u trwajàcego
rok i 9 miesi´cy. Dyrektor szko∏y mo˝e nauczycielowi
kontraktowemu, który uzyska∏ awans w sposób okre-
Êlony w art. 9a ust. 3 i ubiega si´ o uzyskanie stopnia
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22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10. 
23) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 10. 
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy,
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nauczyciela mianowanego, skróciç sta˝ do roku
i 9 miesi´cy.

3. W okresie sta˝u nauczyciel realizuje w∏asny plan
rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora
szko∏y, uwzgl´dniajàcy wymagania, o których mowa
w art. 9g ust. 10. Po zakoƒczeniu sta˝u nauczyciel sk∏a-
da dyrektorowi szko∏y sprawozdanie z realizacji tego
planu.

3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegajàcemu
si´ o awans na stopieƒ nauczyciela dyplomowanego,
za spe∏nienie odpowiednich wymagaƒ, o których mo-
wa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g
ust. 10, uznaje si´ tak˝e jego odpowiedni dorobek za-
wodowy ze szczególnym uwzgl´dnieniem okresu
od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

4.26) Nauczycielowi sta˝yÊcie i nauczycielowi kon-
traktowemu odbywajàcemu sta˝ dyrektor szko∏y przy-
dziela spoÊród nauczycieli mianowanych lub dyplo-
mowanych opiekuna, z zastrze˝eniem ˝e:

1) w przedszkolach, szko∏ach i placówkach, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczycie-
la sta˝ysty i nauczyciela kontraktowego mo˝e byç
równie˝ nauczyciel zajmujàcy stanowisko kierow-
nicze;

2) w rodzinnej placówce opiekuƒczo-wychowawczej
opiekunem nauczyciela sta˝ysty i nauczyciela kon-
traktowego mo˝e byç równie˝ nauczyciel miano-
wany lub dyplomowany zatrudniony w publicz-
nym oÊrodku adopcyjno-opiekuƒczym, wskazany
przez organ nadzoru w porozumieniu z organem
prowadzàcym.

5. Zadaniem opiekuna sta˝u, o którym mowa
w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy,
w szczególnoÊci w przygotowaniu i realizacji w okre-
sie sta˝u planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowe-
go nauczyciela za okres sta˝u.

6. Ocen´ dorobku zawodowego nauczyciela za
okres sta˝u ustala, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 21 dni
od dnia z∏o˝enia sprawozdania, o którym mowa
w ust. 3, z uwzgl´dnieniem stopnia realizacji planu
rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szko∏y:27)

1) w przypadku nauczyciela sta˝ysty i nauczyciela
kontraktowego — po zapoznaniu si´ z projektem
oceny opracowanym przez opiekuna sta˝u i po za-
si´gni´ciu opinii rady rodziców;

2) w przypadku nauczyciela mianowanego — po za-
si´gni´ciu opinii rady rodziców.

7. Rada rodziców powinna przedstawiç swojà opi-
ni´ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomie-
nia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego na-

uczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie
wstrzymuje post´powania, o którym mowa w ust. 6.

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mo˝e
byç pozytywna lub negatywna. Ocena sporzàdzana
jest na piÊmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie
o mo˝liwoÊci wniesienia odwo∏ania.

9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi
s∏u˝y odwo∏anie do organu sprawujàcego nadzór pe-
dagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny rozpatruje
odwo∏anie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodo-
wego nauczyciela ustalona przez organ sprawujàcy
nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

10. W przypadku niedotrzymania przez organ spra-
wujàcy nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia od-
wo∏ania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest do-
puszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej,
o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o któ-
rym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub mo˝e si´ ubiegaç
o akceptacj´ komisji, o której mowa w art. 9b ust. 1
pkt 3.

11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku
zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna
ocena dorobku mo˝e byç dokonana po odbyciu, na
wniosek nauczyciela i za zgodà dyrektora szko∏y, jed-
nego dodatkowego sta˝u w wymiarze 9 miesi´cy.

Art. 9d.28) 1. Nauczyciel rozpoczyna sta˝ z poczàt-
kiem roku szkolnego, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu
14 dni od dnia rozpocz´cia zaj´ç, na swój wniosek
skierowany do dyrektora szko∏y, z tym ˝e nauczyciel
sta˝ysta rozpoczyna sta˝ bez z∏o˝enia wniosku. 

2. W przypadku nawiàzania stosunku pracy po
up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel
nie rozpoczyna sta˝u do koƒca tego roku szkolnego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ do dodat-
kowego sta˝u, o którym mowa w art. 9c ust. 11
i art. 9g ust. 8.

4. Nauczyciel kontraktowy mo˝e rozpoczàç sta˝ na
stopieƒ nauczyciela mianowanego po przepracowa-
niu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mia-
nowany mo˝e rozpoczàç sta˝ na stopieƒ nauczyciela
dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia
awansu zawodowego. 

5. W przypadku nieobecnoÊci nauczyciela w pracy
z powodu czasowej niezdolnoÊci do pracy wskutek
choroby, zwolnienia z obowiàzku Êwiadczenia pracy
lub urlopu innego ni˝ urlop wypoczynkowy, trwajàcej
nieprzerwanie d∏u˝ej ni˝ miesiàc, sta˝ ulega przed∏u˝e-
niu o czas trwania tej nieobecnoÊci. W przypadku nie-
obecnoÊci d∏u˝szej ni˝ rok nauczyciel obowiàzany jest
do ponownego odbycia sta˝u w pe∏nym wymiarze.
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6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany
mogà przerwaç sta˝ na swój wniosek w ka˝dym cza-
sie. W przypadku ponownego rozpocz´cia sta˝u odby-
wajà sta˝ w pe∏nym wymiarze.

7. Nauczyciel sta˝ysta i nauczyciel kontraktowy
sk∏adajà wniosek o podj´cie odpowiednio post´powa-
nia kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzy-
skania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za
okres sta˝u. Nauczyciel mianowany mo˝e z∏o˝yç wnio-
sek o podj´cie post´powania kwalifikacyjnego w okre-
sie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorob-
ku zawodowego za okres sta˝u. W przypadku niedo-
trzymania terminów z∏o˝enia wniosków nauczyciele ci
obowiàzani sà do ponownego odbycia sta˝u w pe∏-
nym wymiarze.

8. Dyrektor szko∏y corocznie, w arkuszu organiza-
cyjnym szko∏y, o którym mowa w odr´bnych przepi-
sach, podaje liczb´ nauczycieli, w podziale na stopnie
awansu zawodowego, przyst´pujàcych do post´po-
waƒ kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku
szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny,
oraz wskazuje terminy z∏o˝enia przez nauczycieli
wniosków o podj´cie tych post´powaƒ. 

9. Nauczyciele skierowani do pracy za granicà
w celu wspomagania nauczania j´zyka polskiego, hi-
storii, geografii, kultury polskiej oraz innych przed-
miotów nauczanych w j´zyku polskim w Êrodowiskach
polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole
mogà z∏o˝yç wniosek o podj´cie odpowiednio post´-
powania egzaminacyjnego o awans na stopieƒ na-
uczyciela mianowanego lub post´powania kwalifika-
cyjnego o awans na stopieƒ nauczyciela dyplomowa-
nego po odbyciu sta˝u w wymiarze rok i 9 miesi´cy.

Art. 9e.29) 1. Dyrektor szko∏y posiadajàcy na tym
stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszàcy co
najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadajà-
cego co najmniej stopieƒ naukowy doktora co naj-
mniej 2 lata oraz legitymujàcy si´ wyró˝niajàcà ocenà
pracy, mo˝e z∏o˝yç wniosek o podj´cie post´powania
kwalifikacyjnego o awans na stopieƒ nauczyciela dy-
plomowanego po up∏ywie 4 lat od dnia nadania stop-
nia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczy-
ciela posiadajàcego co najmniej stopieƒ naukowy
doktora po up∏ywie 3 lat.

2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1
ust. 2 pkt 1, zatrudniony na stanowisku, na którym wy-
magane sà kwalifikacje pedagogiczne, posiadajàcy
nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku co naj-
mniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadajàce-
go co najmniej stopieƒ naukowy doktora co najmniej
2 lata, mo˝e z∏o˝yç wniosek o podj´cie post´powania
kwalifikacyjnego o awans na stopieƒ nauczyciela dy-
plomowanego po up∏ywie 4 lat od dnia nadania stop-
nia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczy-
ciela posiadajàcego co najmniej stopieƒ naukowy
doktora po up∏ywie 3 lat.

3. Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obo-
wiàzku Êwiadczenia pracy na podstawie przepisów
ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, posiadajà-
cy okres urlopowania lub zwolnienia z obowiàzku
Êwiadczenia pracy trwajàcy nieprzerwanie co najmniej
3 lata, mo˝e odpowiednio z∏o˝yç wniosek o podj´cie
post´powania egzaminacyjnego o awans na stopieƒ
nauczyciela mianowanego lub wniosek o podj´cie po-
st´powania kwalifikacyjnego o awans na stopieƒ na-
uczyciela dyplomowanego odpowiednio po up∏ywie
5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontrakto-
wego i po up∏ywie 4 lat od dnia nadania stopnia na-
uczyciela mianowanego.

4. Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym
przestali zajmowaç stanowisko dyrektora szko∏y, prze-
stali byç zatrudnieni na stanowisku, na którym wyma-
gane sà kwalifikacje pedagogiczne, oraz nauczyciele
mianowani, pe∏niàcy z wyboru funkcje zwiàzkowe,
którzy przestali w danym roku szkolnym korzystaç
z urlopu lub zwolnienia z obowiàzku Êwiadczenia pra-
cy, mogà z∏o˝yç wniosek o podj´cie post´powania
kwalifikacyjnego na stopieƒ nauczyciela dyplomowa-
nego po odbyciu sta˝u w wymiarze rok i 9 miesi´cy,
o ile sta˝ rozpocz´li z dniem 1 wrzeÊnia roku szkolne-
go nast´pujàcego bezpoÊrednio po tym roku szkol-
nym.

5. Je˝eli w okresie sta˝u nauczycielowi powierzo-
no stanowisko dyrektora szko∏y, zatrudniono go na
stanowisku, na którym wymagane sà kwalifikacje pe-
dagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiàz-
ku Êwiadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu,
o którym mowa w ust. 1—3, zalicza si´ okres odbyte-
go sta˝u.

Art. 9f. 1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy za-
wodowej uzyska∏ wy˝szy poziom wykszta∏cenia ni˝
okreÊlony w akcie nadania stopnia awansu zawodo-
wego, dyrektor szko∏y lub okreÊlony organ, o którym
mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2—4, wydaje na wniosek na-
uczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia
awansu zawodowego, uwzgl´dniajàcy uzyskany po-
ziom wykszta∏cenia.

2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi
mianowanemu, którzy w okresie trwania sta˝u zmieni-
li miejsce zatrudnienia, do sta˝u, o którym mowa
w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza si´ okres dotychczas od-
bytego sta˝u, je˝eli podj´li zatrudnienie w szkole nie
póêniej ni˝ 3 miesiàce po ustaniu poprzedniego sto-
sunku pracy i za okres dotychczas odbytego sta˝u
otrzymali pozytywnà ocen´ dorobku zawodowego.

3. Ocen´, o której mowa w ust. 2, uwzgl´dnia si´
przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego na-
uczyciela za okres ca∏ego sta˝u.

Art. 9g. 1. Komisj´ kwalifikacyjnà dla nauczycieli
ubiegajàcych si´ o awans na stopieƒ nauczyciela kon-
traktowego powo∏uje dyrektor szko∏y. W sk∏ad komisji
wchodzà: 

1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczàcy;
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2) przewodniczàcy zespo∏u przedmiotowego (wycho-
wawczego), a je˝eli zespó∏ taki nie zosta∏ w tej
szkole powo∏any — nauczyciel mianowany lub dy-
plomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku
przedszkola, szko∏y lub placówki, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie sà zatrudnieni
nauczyciele mianowani lub dyplomowani — na-
uczyciel kontraktowy;

3) opiekun sta˝u.

2.30) Komisj´ egzaminacyjnà dla nauczycieli ubie-
gajàcych si´ o awans na stopieƒ nauczyciela miano-
wanego powo∏uje organ prowadzàcy szko∏´. W sk∏ad
komisji wchodzà:

1) przedstawiciel organu prowadzàcego szko∏´, jako
jej przewodniczàcy;

2) przedstawiciel organu sprawujàcego nadzór peda-
gogiczny;

3) dyrektor szko∏y; 

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia.

3. Komisj´ kwalifikacyjnà dla nauczycieli ubiegajà-
cych si´ o awans na stopieƒ nauczyciela dyplomowa-
nego powo∏uje organ sprawujàcy nadzór pedagogicz-
ny. W sk∏ad komisji wchodzà:

1) przedstawiciel organu sprawujàcego nadzór peda-
gogiczny, jako jej przewodniczàcy, a w przypadku
nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 — tak-
˝e przedstawiciel organu prowadzàcego szko∏´;

2)31) dyrektor szko∏y, z wyjàtkiem przypadku gdy
o awans ubiega si´ dyrektor szko∏y;

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia.

4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1—3,
o ile nie wchodzi w ich sk∏ad, mo˝e braç równie˝
udzia∏ w charakterze obserwatora przedstawiciel orga-
nu prowadzàcego szko∏´ i organu sprawujàcego nad-
zór pedagogiczny.

5. Na wniosek nauczyciela w sk∏ad komisji, o któ-
rych mowa w ust. 1—3, wchodzi przedstawiciel wska-
zanego we wniosku zwiàzku zawodowego.

5a. Przedstawiciela zwiàzku zawodowego wskazu-
je w∏aÊciwy organ statutowy zwiàzku.

6. Komisj´ kwalifikacyjnà dla nauczycieli miano-
wanych, o których mowa w art. 9e ust. 2, ubiegajàcych
si´ o awans na stopieƒ nauczyciela dyplomowanego
powo∏uje w przypadku nauczycieli zatrudnionych w:

1) urz´dzie ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty
i wychowania, kuratoriach oÊwiaty, Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej i okr´gowych komisjach eg-
zaminacyjnych — minister w∏aÊciwy do spraw
oÊwiaty i wychowania;

2) urz´dzie ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego i w specjali-
stycznej jednostce nadzoru — minister w∏aÊciwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go;

3) organach sprawujàcych nadzór pedagogiczny nad
zak∏adami poprawczymi, schroniskami dla nielet-
nich, szko∏ami przy zak∏adach karnych oraz rodzin-
nymi oÊrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi
— Minister SprawiedliwoÊci;

4) urz´dzie ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego i urz´dach wojewódzkich —
minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego.

6a. W sk∏ad komisji kwalifikacyjnej, o której mowa
w ust. 6, wchodzà:

1) przedstawiciel w∏aÊciwego ministra;

2) kierownik jednostki, w której jest zatrudniony na-
uczyciel ubiegajàcy si´ o awans, lub jego przed-
stawiciel, z wyjàtkiem przypadku ubiegania si´
o awans przez kierownika jednostki;

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia.

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje si´ odpowiednio.

7. Komisj´ egzaminacyjnà lub kwalifikacyjnà dla
nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3, ubiegajà-
cych si´ o awans na stopieƒ nauczyciela mianowane-
go lub nauczyciela dyplomowanego powo∏uje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania.

7a. W sk∏ad komisji, o której mowa w ust. 7, wcho-
dzà:

1) przedstawiciel w∏aÊciwego ministra;

2) dyrektor szko∏y, z której nauczyciel zosta∏ urlopowa-
ny lub zwolniony z obowiàzku Êwiadczenia pracy;

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia.

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje si´ odpowiednio.

8. Nauczyciel, który nie uzyska∏ akceptacji lub nie
zda∏ egzaminu odpowiednio przed komisjami, o któ-
rych mowa w ust. 1—3, mo˝e ponownie z∏o˝yç wnio-
sek o podj´cie post´powania kwalifikacyjnego lub eg-
zaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela
i za zgodà dyrektora szko∏y, dodatkowego sta˝u w wy-
miarze 9 miesi´cy, z tym ˝e:

1) nauczyciel sta˝ysta i nauczyciel kontraktowy mogà
przystàpiç ponownie odpowiednio do rozmowy
z komisjà kwalifikacyjnà lub do egzaminu przed

Dziennik Ustaw Nr 97 — 4596 — Poz. 674

———————
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10. 
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10. 



komisjà egzaminacyjnà tylko jeden raz w danej
szkole;

2) nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego
nieuzyskania akceptacji przed kolejnym ubiega-
niem si´ o uzyskanie akceptacji komisji kwalifika-
cyjnej jest obowiàzany do odbycia sta˝u w wymia-
rze okreÊlonym w art. 9c ust. 1 pkt 2.

8a.32) Nauczyciele, o których mowa w art. 9e
ust. 1—3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie zdali
egzaminu, mogà ponownie z∏o˝yç wniosek o podj´cie
post´powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego
po up∏ywie roku.

9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wy-
daje nauczycielowi zaÊwiadczenie odpowiednio o ak-
ceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych za-
Êwiadczeƒ prowadzi odpowiednio dyrektor szko∏y lub
organ, który powo∏a∏ komisj´.

10.33) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania okreÊli, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego, ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Mini-
strem SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób odbywania sta˝u,

2) rodzaj dokumentacji za∏àczanej do wniosku o pod-
j´cie post´powania kwalifikacyjnego lub egzami-
nacyjnego,

3) zakres wymagaƒ do uzyskania poszczególnych
stopni awansu zawodowego,

4) tryb dzia∏ania komisji kwalifikacyjnych i egzamina-
cyjnych,

5) wzory zaÊwiadczeƒ o uzyskaniu akceptacji lub zda-
niu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni
awansu zawodowego 

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ stopniowania i ró˝nicowa-
nia wymagaƒ stawianych nauczycielom na poszcze-
gólnych stopniach awansu zawodowego oraz potrze-
b´ prawid∏owego przeprowadzania post´powaƒ
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

11. List´ ekspertów prowadzi minister w∏aÊciwy
do spraw oÊwiaty i wychowania.

11a.34) Na list´ ekspertów mo˝e byç wpisana oso-
ba, która: 

1) posiada co najmniej wy˝sze wykszta∏cenie magi-
sterskie;

2) jest nauczycielem dyplomowanym;

3) przepracowa∏a po uzyskaniu stopnia nauczyciela
dyplomowanego co najmniej 3 lata i w tym czasie

ukoƒczy∏a z wynikiem pozytywnym szkolenie dla
kandydatów na ekspertów organizowane przez
publicznà placówk´ doskonalenia nauczycieli,
o której mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy
o systemie oÊwiaty; 

4) posiada co najmniej 10-letni sta˝ pracy pedago-
gicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej
albo artystycznej;

5) spe∏nia jeden z nast´pujàcych warunków:

a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym
w szkole wy˝szej, kszta∏càcym nauczycieli, wy-
chowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a,

b) jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu,
szkole, placówce lub innej jednostce organiza-
cyjnej, o której mowa w art. 1,

c) jest konsultantem wspó∏pracujàcym z Centrum
Edukacji Artystycznej,

d) jest wychowawcà, pedagogiem lub psycholo-
giem zatrudnionym w publicznej placówce
opiekuƒczo-wychowawczej lub publicznym
oÊrodku adopcyjno-opiekuƒczym;

6) spe∏nia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5
pkt 1—4;

7) nie by∏a karana karà dyscyplinarnà;

8) uzyska∏a rekomendacj´, zawierajàcà opis dorobku
zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akade-
mickiego, wydanà przez instytucj´ lub stowarzy-
szenie dzia∏ajàce w systemie oÊwiaty i wychowa-
nia, szkolnictwa wy˝szego i nauki lub na ich rzecz
albo nauczycielski zwiàzek zawodowy, a w przy-
padku nauczycieli zatrudnionych w publicznych
placówkach opiekuƒczo-wychowawczych i oÊrod-
kach adopcyjno-opiekuƒczych — pisemnà opini´
wraz z uzasadnieniem wystawionà przez instytu-
cj´ lub stowarzyszenie dzia∏ajàce w systemie po-
mocy spo∏ecznej albo nauczycielski zwiàzek zawo-
dowy.

11b.34) W przypadku osoby spe∏niajàcej warunek,
o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, lub warunek,
o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. d, wpis na list´
ekspertów nast´puje odpowiednio po akceptacji mini-
stra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego lub ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego.

11c.34) SkreÊlenie z listy ekspertów nast´puje:

1) na wniosek eksperta;

2) na umotywowany wniosek organu powo∏ujàcego
komisj´ egzaminacyjnà lub kwalifikacyjnà albo or-
ganu sprawujàcego nadzór pedagogiczny w przy-
padku:

a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nie-
uczestniczenia w pracach komisji egzaminacyj-
nej lub kwalifikacyjnej, w sk∏ad której ekspert
zosta∏ powo∏any,
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b) nieprzestrzegania przepisów dotyczàcych po-
st´powania egzaminacyjnego lub kwalifikacyj-
nego;

3) w razie niespe∏niania warunków, o których mowa
w ust. 11a pkt 5 i 6;

4) w razie prawomocnego ukarania karà dyscyplinar-
nà;

5) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

11d.34) Wpis na list´ ekspertów, odmowa wpisu
oraz skreÊlenie z listy nast´puje w drodze decyzji ad-
ministracyjnej ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty
i wychowania.

12.35) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania okreÊli, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem
SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, ramowy
program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób
prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreÊla-
nia ekspertów z listy, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
podstawowe treÊci programowe szkolenia i minimalny
wymiar godzin szkolenia, a tak˝e dokumenty wymaga-
ne od osób ubiegajàcych si´ o wpis na list´ ekspertów
oraz zakres danych obj´tych wpisem na list´.

Art. 9h. 1. Nadzór nad czynnoÊciami podejmowa-
nymi w post´powaniu o nadanie nauczycielom stop-
nia awansu zawodowego przez:

1) dyrektorów szkó∏, organy prowadzàce szko∏y oraz
komisje, o których mowa w art. 9g ust. 1 i 2 —
sprawuje organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny;

2) organy sprawujàce nadzór pedagogiczny oraz ko-
misje, o których mowa w art. 9g ust. 3, 6a i 7a —
sprawuje w∏aÊciwy minister. 

2.36) CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, podj´te
z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifi-
kacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na pod-
stawie art. 9g ust. 10 sà niewa˝ne. Niewa˝noÊç czyn-
noÊci stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej,
odpowiednio organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny
lub w∏aÊciwy minister.

Art. 9i. 1. Nauczycielowi dyplomowanemu, posia-
dajàcemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie
nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy ja-
ko nauczyciel dyplomowany, oraz znaczàcy i uznany
dorobek zawodowy, na wniosek Kapitu∏y do Spraw
Profesorów OÊwiaty mo˝e byç nadany przez ministra
w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania tytu∏ ho-
norowy profesora oÊwiaty.

2. Wnioski do Kapitu∏y o nadanie tytu∏u honorowe-
go profesora oÊwiaty sk∏ada organ sprawujàcy nadzór
pedagogiczny.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia okreÊli, w porozumieniu z w∏aÊciwymi ministrami,
w drodze rozporzàdzenia, sposób powo∏ywania Kapi-
tu∏y, o której mowa w ust. 1, tryb jej pracy, kryteria
oceny dorobku zawodowego nauczycieli oraz tryb
sk∏adania wniosków o nadanie tytu∏u honorowego
profesora oÊwiaty.

Rozdzia∏ 4

Nawiàzanie, zmiana i rozwiàzanie stosunku pracy

Art. 10. 1.37) Stosunek pracy z nauczycielem na-
wiàzuje si´ w szkole na podstawie umowy o prac´ lub
mianowania, z zastrze˝eniem ust. 8.

2. Z osobà posiadajàcà wymagane kwalifikacje,
z zastrze˝eniem ust. 3, i rozpoczynajàcà prac´ w szko-
le stosunek pracy nawiàzuje si´ na podstawie umowy
o prac´ na czas okreÊlony na jeden rok szkolny w celu
odbycia sta˝u wymaganego do uzyskania awansu na
stopieƒ nauczyciela kontraktowego, z zastrze˝eniem
ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c
ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego
sta˝u, z nauczycielem sta˝ystà nawiàzuje si´ stosunek
pracy na czas okreÊlony na kolejny jeden rok szkolny.

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych
potrzebami szko∏y z osobà, o której mowa w ust. 2, le-
gitymujàcà si´ wymaganym poziomem wykszta∏ce-
nia, lecz nieposiadajàcà przygotowania pedagogiczne-
go, dopuszczalne jest nawiàzanie stosunku pracy, o ile
osoba ta zobowià˝e si´ do uzyskania przygotowania
pedagogicznego w trakcie odbywania sta˝u. W przy-
padku gdy nauczyciel w ciàgu pierwszego roku pracy
w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego
z przyczyn od niego niezale˝nych, z nauczycielem mo-
˝e byç zawarta umowa o prac´ na kolejny jeden rok
szkolny. Sta˝ wymagany do ubiegania si´ o awans na
stopieƒ nauczyciela kontraktowego przed∏u˝a si´ do
czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

4. Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym
nawiàzuje si´ na podstawie umowy o prac´ zawiera-
nej na czas nieokreÊlony, z zastrze˝eniem ust. 7.

4a. (uchylony).38)

5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym
i z nauczycielem dyplomowanym nawiàzuje si´ na
podstawie mianowania, je˝eli: 

1)39) posiada obywatelstwo polskie, z tym ˝e wymóg
ten nie dotyczy obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Euro-
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pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stron umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym;

2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych i korzy-
sta z praw publicznych;

3) nie toczy si´ przeciwko niemu post´powanie karne
lub dyscyplinarne, lub post´powanie o ubezw∏a-
snowolnienie;

4) nie by∏ karany za przest´pstwo pope∏nione umyÊl-
nie;

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania
danego stanowiska;

6) istniejà warunki do zatrudnienia nauczyciela
w szkole w pe∏nym wymiarze zaj´ç na czas nie-
okreÊlony.

5a.40) Stosunek pracy nawiàzany na podstawie
umowy o prac´ na czas nieokreÊlony przekszta∏ca si´
w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierw-
szym dniem miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym: 

1) nauczyciel uzyska∏ stopieƒ nauczyciela mianowane-
go, o ile spe∏nione sà warunki okreÊlone w ust. 5;

2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplo-
mowanego w czasie trwania umowy o prac´ zo-
sta∏y spe∏nione warunki, o których mowa w ust. 5.

5b.40) Przekszta∏cenie podstawy prawnej stosunku
pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piÊmie
dyrektor szko∏y.

6. W przypadku braku warunków do zatrudnienia
nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, stosunek
pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowa-
nym nawiàzuje si´ na podstawie umowy o prac´ na
czas nieokreÊlony w niepe∏nym wymiarze, z zastrze˝e-
niem ust. 7.

7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikajàcej
z organizacji nauczania lub zast´pstwa nieobecnego
nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobà
rozpoczynajàcà prac´ w szkole, z nauczycielem kon-
traktowym lub z nauczycielami, o których mowa
w ust. 5, stosunek pracy nawiàzuje si´ na podstawie
umowy o prac´ na czas okreÊlony.

8. Nie mo˝na nawiàzaç stosunku pracy z nauczy-
cielem, który nie spe∏nia warunków, o których mowa
w ust. 5 pkt 2—5, z zastrze˝eniem ust. 9.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, je˝eli nie
ma mo˝liwoÊci zatrudnienia osoby posiadajàcej wyma-
gane kwalifikacje, mo˝na za zgodà organu sprawujàce-
go nadzór pedagogiczny zatrudniç nauczyciela, który
nie spe∏nia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.

10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie
ust. 9 nie stosuje si´ przepisów rozdzia∏u 3a. Dla celów

p∏acowych nauczyciele ci sà traktowani jak nauczycie-
le sta˝yÊci.

11. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na
podstawie ust. 7, posiadajàcego wymagane kwalifika-
cje, na jego wniosek odst´puje si´ od stosowania
przepisów rozdzia∏u 3a. Dla celów p∏acowych nauczy-
ciele ci sà traktowani jak nauczyciele sta˝yÊci, chyba
˝e posiadajà wy˝szy ni˝ sta˝ysta stopieƒ awansu za-
wodowego.

Art. 11. Dyrektor szko∏y nawiàzuje z nauczycielem
stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy
o prac´ lub mianowania na stanowisku zgodnym z po-
siadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgod-
nie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu
zawodowego.

Art. 11a.41) 1. Dyrektor szko∏y, na wniosek nauczy-
ciela, wystawia nauczycielowi legitymacj´ s∏u˝bowà. 

2. Dyrektor szko∏y mo˝e pobieraç op∏aty za wyda-
nie legitymacji w wysokoÊci nieprzekraczajàcej kosz-
tów wytworzenia dokumentu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór oraz tryb
wystawiania legitymacji s∏u˝bowej, o której mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeb´ po-
Êwiadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela,
a tak˝e termin, w jakim dyrektor szko∏y zobowiàzany
jest do wydania legitymacji.

Art. 12. 1. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie
mianowania nie podlegajà podporzàdkowaniu s∏u˝bo-
wemu okreÊlonemu w innych przepisach prawnych
dla mianowanych funkcjonariuszy paƒstwowych.

2. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma
prawo do swobody stosowania takich metod naucza-
nia i wychowania, jakie uwa˝a za najw∏aÊciwsze spo-
Êród uznanych przez wspó∏czesne nauki pedagogicz-
ne, oraz do wyboru spoÊród zatwierdzonych do u˝yt-
ku szkolnego podr´czników i innych pomocy nauko-
wych.

3. Nauczyciel powinien podnosiç swà wiedz´ ogól-
nà i zawodowà, korzystajàc z prawa pierwszeƒstwa do
uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia za-
wodowego na najwy˝szym poziomie. Organ sprawu-
jàcy nadzór pedagogiczny mo˝e zobowiàzaç nauczy-
ciela do podj´cia doskonalenia zawodowego w okre-
Êlonej formie.

Art. 13. Stosunek pracy na podstawie mianowania
nawiàzuje si´ z dniem okreÊlonym w akcie mianowa-
nia, a je˝eli tego dnia nie okreÊlono — z dniem dor´-
czenia tego aktu.

Art. 14. Akt mianowania i umowa o prac´ powin-
ny w szczególnoÊci okreÊliç:

1) stanowisko i miejsce pracy;
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2) termin rozpocz´cia pracy;

3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.

Art. 15. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mia-
nowanego nauczyciel sk∏ada Êlubowanie, potwierdza-
jàc je podpisem, wed∏ug nast´pujàcej roty:

„Âlubuj´ rzetelnie pe∏niç mà powinnoÊç nauczy-
ciela wychowawcy i opiekuna m∏odzie˝y, dà˝yç do
pe∏ni rozwoju osobowoÊci ucznia i w∏asnej, kszta∏-
ciç i wychowywaç m∏ode pokolenie w duchu umi-
∏owania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszano-
wania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Âlubowanie mo˝e byç z∏o˝one z dodaniem s∏ów:
„Tak mi dopomó˝ Bóg.”.

Art. 16. Stosunek pracy nawiàzany na podstawie
mianowania lub umowy o prac´ wygasa, je˝eli nowo
zatrudniony nauczyciel nie usprawiedliwi w ciàgu
7 dni swojego nieprzystàpienia do pracy, chyba ˝e
przepisy szczególne stanowià inaczej.

Art. 17. 1. Zasady powierzania stanowisk kierowni-
czych w szkole okreÊlajà odr´bne przepisy.

2.42) Nauczyciele mianowani lub dyplomowani za-
trudnieni na stanowisku kuratora oÊwiaty oraz na-
uczyciele przechodzàcy do pracy w urz´dach admini-
stracji rzàdowej, kuratoriach oÊwiaty, Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej, okr´gowych komisjach egzami-
nacyjnych, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz
w organach sprawujàcych nadzór pedagogiczny nad
zak∏adami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich
oraz oÊrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na
stanowiska wymagajàce kwalifikacji pedagogicznych
oraz nauczyciele, z którymi zosta∏ nawiàzany stosunek
pracy na podstawie wyboru na okres pe∏nienia funkcji
z wyboru, otrzymujà urlop bezp∏atny na czas zajmo-
wania tych stanowisk lub pe∏nienia tych funkcji.

2a.43) Nauczyciele dyplomowani skierowani w try-
bie okreÊlonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oÊwiaty do pra-
cy w szko∏ach dzia∏ajàcych na podstawie Konwencji
o Statucie Szkó∏ Europejskich, zwanych dalej „szko∏a-
mi europejskimi”, otrzymujà urlop bezp∏atny na czas
skierowania.

3.44) Nauczyciele, o których mowa w ust. 2 i 2a, zaj-
mujàcy stanowisko dyrektora szko∏y, obowiàzani sà
do z∏o˝enia rezygnacji z zajmowanego stanowiska
przed udzieleniem im urlopu bezp∏atnego, o którym
mowa w ust. 2 i 2a.

Art. 18. 1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie
mianowania mo˝e byç przeniesiony na w∏asnà proÊb´
lub z urz´du za jego zgodà na inne stanowisko w tej

samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejsco-
woÊci, na takie same lub inne stanowisko.

2. Przeniesienie nauczyciela z urz´du, w trybie
okreÊlonym w ust. 1, do innej miejscowoÊci mo˝e na-
stàpiç pod warunkiem:

1) zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pra-
cy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego
mieszkania oraz miejsca pracy dla wspó∏ma∏˝on-
ka, jeÊli jest on nauczycielem;

2) (uchylony).45)

3. (uchylony).46)

4. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na
podstawie mianowania do innej szko∏y dokonuje dy-
rektor szko∏y, do której nauczyciel ma byç przeniesio-
ny, po zasi´gni´ciu opinii organu prowadzàcego t´
szko∏´ i za zgodà dyrektora szko∏y, w której nauczyciel
jest zatrudniony, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego
na podstawie mianowania, który otrzyma∏ na podsta-
wie odr´bnych przepisów skierowanie do innej szko∏y,
dokonuje dyrektor szko∏y, do której nauczyciel otrzy-
ma∏ skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szko-
∏y, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiado-
mieniu organów prowadzàcych te szko∏y.

Art. 19. 1. W razie koniecznoÊci zapewnienia szko-
le obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi
kwalifikacjami odpowiadajàcymi potrzebom progra-
mowym szko∏y, organ prowadzàcy szko∏´ mo˝e prze-
nieÊç nauczyciela zatrudnionego na podstawie miano-
wania do tej szko∏y — bez zgody nauczyciela, jednak
na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, z prawem powrotu na
uprzednio zajmowane stanowisko.

2. W wypadku okreÊlonym w ust. 1, a dotyczàcym
pracy w innej szkole w innej miejscowoÊci, nauczycie-
lowi przys∏uguje:

1) czterodniowy tydzieƒ pracy;

2) dodatek za ucià˝liwoÊç pracy w wysokoÊci
20 % wynagrodzenia zasadniczego;

3) zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnie-
nia.

Art. 20. 1. Dyrektor szko∏y w razie:

1) ca∏kowitej likwidacji szko∏y rozwiàzuje z nauczycie-
lem stosunek pracy;

2) cz´Êciowej likwidacji szko∏y albo w razie zmian or-
ganizacyjnych powodujàcych zmniejszenie liczby
oddzia∏ów w szkole lub zmian planu nauczania
uniemo˝liwiajàcych dalsze zatrudnianie nauczy-
ciela w pe∏nym wymiarze zaj´ç rozwiàzuje z nim
stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, prze-
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nosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony
na podstawie mianowania mo˝e wyraziç zgod´ na
ograniczenie zatrudnienia w trybie okreÊlonym
w art. 22 ust. 2.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie
mianowania, z którym rozwiàzano stosunek pracy
z przyczyn okreÊlonych w ust. 1, przys∏uguje odprawa
w wysokoÊci szeÊciomiesi´cznego wynagrodzenia za-
sadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podsta-
wie umowy o prac´, z którym rozwiàzano stosunek
pracy z przyczyn okreÊlonych w ust. 1, przys∏ugujà
Êwiadczenia okreÊlone w przepisach o szczególnych
zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowników. 

3. Rozwiàzanie stosunku pracy z przyczyn okreÊlo-
nych w ust. 1 nast´puje z koƒcem roku szkolnego po
uprzednim trzymiesi´cznym wypowiedzeniu, z za-
strze˝eniem ust. 4.

4. Warunek rozwiàzania stosunku pracy z koƒcem
roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkó∏, w któ-
rych w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkol-
nych, nauczycieli placówek kszta∏cenia ustawicznego
oraz nauczycieli szkó∏, w których zakoƒczenie cyklu
kszta∏cenia nast´puje w trakcie roku szkolnego.

5. Okres wypowiedzenia mo˝e byç skrócony do
1 miesiàca, z tym ˝e w takim wypadku nauczycielowi
przys∏uguje odszkodowanie za pozosta∏à cz´Êç okresu
wypowiedzenia w wysokoÊci wynagrodzenia liczone-
go jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za
który przys∏uguje odszkodowanie, wlicza si´ nauczy-
cielowi pozostajàcemu w tym okresie bez pracy do
okresu zatrudnienia.

5a.47) O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi
stosunku pracy z przyczyn okreÊlonych w ust. 1 pkt 2
dyrektor szko∏y zawiadamia reprezentujàcà nauczycie-
la zak∏adowà (mi´dzyzak∏adowà) organizacj´ zwiàzko-
wà, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia mo˝e zg∏osiç na piÊmie dyrektorowi szko∏y
umotywowane zastrze˝enia. 

5b.47) Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji
zwiàzkowej, a tak˝e w razie niezaj´cia przez nià stano-
wiska w ustalonym terminie, dyrektor szko∏y podej-
muje decyzj´ w sprawie wypowiedzenia.

5c.47) Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przy-
padku z∏o˝enia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni
od dnia dor´czenia wypowiedzenia stosunku pracy
z przyczyn okreÊlonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego
wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z up∏ywem
szeÊciomiesi´cznego okresu pozostawania w stanie
nieczynnym stosunek pracy wygasa. WygaÊni´cie sto-
sunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie
przepisy prawa wià˝à z rozwiàzaniem stosunku pracy
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy w zakresie
Êwiadczeƒ przedemerytalnych.

6.48) Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny za-
chowuje prawo do comiesi´cznego wynagrodzenia
zasadniczego oraz prawo do innych Êwiadczeƒ pra-
cowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których
mowa w art. 54, do czasu wygaÊni´cia stosunku pra-
cy.

7. Dyrektor szko∏y ma obowiàzek przywrócenia do
pracy w pierwszej kolejnoÊci nauczyciela pozostajàce-
go w stanie nieczynnym w razie powstania mo˝liwo-
Êci podj´cia przez nauczyciela pracy w pe∏nym wymia-
rze zaj´ç na czas nieokreÊlony lub na okres, na który
zosta∏a zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym sa-
mym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiada-
nia przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Od-
mowa podj´cia pracy przez nauczyciela powoduje wy-
gaÊni´cie stosunku pracy z dniem odmowy.

8. W wypadkach podyktowanych koniecznoÊcià re-
alizacji programu nauczania w tej samej lub w innej
szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuƒ-
czo-wychowawczej nauczyciel pozostajàcy w stanie
nieczynnym mo˝e, na swój wniosek lub na wniosek
dyrektora szko∏y, podjàç prac´ zgodnie z wymagany-
mi kwalifikacjami w niepe∏nym lub w pe∏nym wymia-
rze zaj´ç, jednak na okres nie d∏u˝szy ni˝ okres stanu
nieczynnego. Z tytu∏u wykonywania pracy nauczycie-
lowi przys∏uguje odpowiednie do wymiaru zaj´ç wy-
nagrodzenie, niezale˝nie od pobieranego wynagro-
dzenia z tytu∏u pozostawania w stanie nieczynnym.

Art. 21. 1. W razie przeniesienia nauczyciela przy-
s∏uguje mu zwrot kosztów przeniesienia wed∏ug zasad
okreÊlonych w odr´bnych przepisach dla pracowni-
ków urz´dów paƒstwowych.

2. Nauczyciela zmieniajàcego miejsce zamieszka-
nia w zwiàzku z przeniesieniem zwalnia si´ od pe∏nie-
nia obowiàzków s∏u˝bowych na odpowiedni okres
czasu, nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni.

Art. 22. 1. Organ prowadzàcy szko∏´ mo˝e na∏o˝yç
na nauczyciela obowiàzek podj´cia pracy w innej
szkole lub szko∏ach i na tym samym lub — za jego zgo-
dà — na innym stanowisku, w celu uzupe∏nienia tygo-
dniowego obowiàzkowego wymiaru zaj´ç dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuƒczych w wymiarze
nie wi´kszym ni˝ 1/2 obowiàzkowego wymiaru zaj´ç.
W wypadku niewyra˝enia zgody nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie za cz´Êç obowiàzkowego wymiaru za-
j´ç.

2. Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela
zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru
nie ni˝szego ni˝ 1/2 obowiàzkowego wymiaru zaj´ç
i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia mo-
˝e byç — za zgodà nauczyciela — stosowana równie˝
w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20
ust. 1, nie ma mo˝liwoÊci zatrudnienia nauczyciela
w pe∏nym wymiarze zaj´ç oraz nie istniejà warunki do
uzupe∏nienia tygodniowego obowiàzkowego wymiaru
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zaj´ç dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuƒ-
czych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela
zatrudnionego na podstawie mianowania na ograni-
czenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniej-
szenie wynagrodzenia, stosuje si´ przepisy art. 20.

2a.49) W przypadku rozwiàzania z nauczycielem
stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20
ust. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po
uprzednim zastosowaniu ust. 2, podstawà ustalenia
odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 2, lub wynagro-
dzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 6, jest wynagro-
dzenie zasadnicze okreÊlone w przepisach wydanych
na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do
posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawo-
dowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzgl´dnie-
niem wymiaru zaj´ç obowiàzkowych nauczyciela
z miesiàca przypadajàcego bezpoÊrednio przed zasto-
sowaniem ust. 2.

3. Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szko∏ach,
który w ˝adnej z tych szkó∏ nie jest zatrudniony w wy-
miarze co najmniej 1/2 obowiàzkowego wymiaru za-
j´ç, ∏àcznie jednak wymiar jego zaj´ç stanowi co naj-
mniej 1/2 obowiàzkowego wymiaru zaj´ç dla danego
stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 91b
ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ
sprawujàcy nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora
szko∏y, który wykonuje czynnoÊci zwiàzane z odbywa-
niem sta˝u przez nauczyciela, w tym powo∏uje opieku-
na sta˝u, dokonuje oceny dorobku zawodowego na-
uczyciela oraz wskazuje nauczycielowi w∏aÊciwego
dyrektora szko∏y lub w∏aÊciwy organ do z∏o˝enia wnio-
sku odpowiednio o post´powanie kwalifikacyjne lub
egzaminacyjne.

Art. 23. 1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrud-
nionym na podstawie mianowania ulega rozwiàzaniu: 

1) na wniosek nauczyciela;

2)50) w razie czasowej niezdolnoÊci nauczyciela do
pracy spowodowanej chorobà, je˝eli okres tej nie-
zdolnoÊci przekracza 182 dni, przy czym do okresu
niezdolnoÊci do pracy wlicza si´ równie˝ przypa-
dajàce w tym okresie przerwy obejmujàce dni,
w których w szkole, zgodnie z odr´bnymi przepisa-
mi, nie odbywajà si´ zaj´cia; w szczególnie uza-
sadnionych wypadkach okres nieobecnoÊci w pra-
cy mo˝e byç przed∏u˝ony o kolejne 12 miesi´cy,
o ile nauczyciel uzyska prawo do Êwiadczenia re-
habilitacyjnego, o którym mowa w przepisach do-
tyczàcych Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubezpieczenia
spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa, lub

zostanie mu udzielony urlop dla poratowania
zdrowia;

3) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzajàce-
go badanie okresowe lub kontrolne o niezdolnoÊci
nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pra-
cy;

4) w razie ukoƒczenia przez nauczyciela 65 lat ˝ycia;
je˝eli z ukoƒczeniem 65 lat ˝ycia nauczyciel nie na-
by∏ prawa do emerytury, dyrektor szko∏y przed∏u-
˝a okres zatrudnienia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ o 2 la-
ta od ukoƒczenia przez nauczyciela 65 lat ˝ycia;

5) w razie uzyskania negatywnej oceny pracy doko-
nanej w trybie i na zasadach okreÊlonych w art. 6a;

6) w razie cofni´cia skierowania do nauczania religii
w szkole na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.

2. Rozwiàzanie stosunku pracy z nauczycielem za-
trudnionym na podstawie mianowania z przyczyn
okreÊlonych w ust. 1 nast´puje odpowiednio:

1) z koƒcem roku szkolnego, po uprzednim z∏o˝eniu
przez nauczyciela trzymiesi´cznego wypowiedze-
nia;

2) z koƒcem tego miesiàca, w którym up∏ywa okres
czasowej niezdolnoÊci nauczyciela do pracy;

3) z koƒcem miesiàca, w którym dyrektor szko∏y
otrzyma∏ ostateczne orzeczenie lekarskie o nie-
zdolnoÊci nauczyciela do wykonywania dotychcza-
sowej pracy;

4) z koƒcem roku szkolnego, w którym nauczyciel
ukoƒczy∏ 65 lat ˝ycia, po uprzednim trzymiesi´cz-
nym wypowiedzeniu;

5) z koƒcem tego miesiàca, w którym up∏ywa trzy-
miesi´czne wypowiedzenie, liczàc od otrzymania
przez nauczyciela negatywnej oceny pracy;

6) z koƒcem tego miesiàca, w którym nastàpi∏o cof-
ni´cie skierowania do nauczania religii.

3. Rozwiàzanie stosunku pracy z koƒcem roku
szkolnego w wypadkach okreÊlonych w ust. 2 pkt 1 i 4
nie dotyczy nauczyciela szko∏y, w której w organizacji
pracy nie przewidziano ferii szkolnych.

4. Rozwiàzanie stosunku pracy z nauczycielem za-
trudnionym na podstawie mianowania mo˝e nastàpiç
równie˝:

1) na mocy porozumienia stron;

2) w razie nieusprawiedliwionego niezg∏oszenia si´
nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne,
z koƒcem miesiàca, w którym dyrektor otrzyma∏
o tym informacj´, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Dyrektor szko∏y mo˝e skierowaç nauczyciela
mianowanego na badanie okresowe lub kontrolne
z w∏asnej inicjatywy w ka˝dym czasie. W przypadku
dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezg∏oszenia
si´ nauczyciela na badanie ust. 4 pkt 2 stosuje si´ od-
powiednio.
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Art. 24. (uchylony).51)

Art. 25. (uchylony).51)

Art. 26. 1. Stosunek pracy nauczyciela wygasa
z mocy prawa odpowiednio w razie:

1) prawomocnego ukarania w post´powaniu dyscy-
plinarnym karà dyscyplinarnà zwolnienia z pracy
oraz karà dyscyplinarnà zwolnienia z pracy z zaka-
zem przyjmowania ukaranego do pracy w zawo-
dzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukara-
nia lub karà wydalenia z zawodu nauczycielskiego;

2) prawomocnego skazania na kar´ pozbawienia
praw publicznych albo prawa wykonywania zawo-
du lub utraty pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci praw-
nych;

3) prawomocnego skazania za przest´pstwo pope∏-
nione umyÊlnie;

4) up∏ywu trzymiesi´cznego okresu odbywania kary
pozbawienia wolnoÊci;

5) stwierdzenia, ˝e nawiàzanie stosunku pracy nastà-
pi∏o na podstawie fa∏szywych lub niewa˝nych do-
kumentów albo zosta∏o dokonane z naruszeniem
warunków okreÊlonych w art. 10 ust. 5 pkt 1—5,
z zastrze˝eniem art. 10 ust. 9.

2. WygaÊni´cie stosunku pracy w przypadkach
okreÊlonych w ust. 1 stwierdza dyrektor szko∏y,
a w stosunku do dyrektora szko∏y — organ prowadzà-
cy szko∏´.

Art. 27. 1. Rozwiàzanie umowy o prac´ zawartej
z nauczycielem na czas nieokreÊlony nast´puje z koƒ-
cem roku szkolnego, za trzymiesi´cznym wypowiedze-
niem.

2. Rozwiàzanie umowy o prac´ zawartej z nauczy-
cielem na czas nieokreÊlony mo˝e nastàpiç w ka˝dym
czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolnoÊci na-
uczyciela do pracy z powodu choroby trwajàcej d∏u˝ej
ni˝ jeden rok, chyba ˝e w szczególnie uzasadnionych
wypadkach lekarz leczàcy stwierdzi mo˝liwoÊç powro-
tu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku
okres nieobecnoÊci w pracy spowodowanej chorobà
mo˝e byç przed∏u˝ony do dwóch lat, liczàc ∏àcznie
okres niezdolnoÊci do pracy i urlopu dla poratowania
zdrowia.

3. Do rozwiàzania stosunku pracy z nauczycielem
zatrudnionym na podstawie umowy o prac´ na czas
nieokreÊlony stosuje si´ równie˝ przepisy art. 23 ust. 1
pkt 3—6, ust. 2 pkt 3—6 oraz ust. 3—5.

Art. 28. 1.52) Nauczycielowi zatrudnionemu na
podstawie mianowania, z którym rozwiàzano stosu-

nek pracy z przyczyny okreÊlonej w art. 23 ust. 1 pkt 3,
przyznaje si´ odpraw´ pieni´˝nà w wysokoÊci jedno-
miesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio
pobieranego w czasie trwania stosunku pracy — za
ka˝dy pe∏ny rok pracy na stanowisku nauczyciela,
w jednostkach organizacyjnych, o których mowa
w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekracza-
jàcà jednak szeÊciomiesi´cznego wynagrodzenia za-
sadniczego.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie
mianowania, z którym rozwiàzuje si´ stosunek pracy
z przyczyn okreÊlonych w art. 70 ust. 2, przyznaje si´
odpraw´ pieni´˝nà na zasadach okreÊlonych w ust. 1,
nieprzekraczajàcà jednak:

1) trzymiesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego,
je˝eli okres pracy nauczycielskiej nie przekroczy∏
10 lat;

2) szeÊciomiesi´cznego wynagrodzenia zasadnicze-
go, je˝eli okres pracy nauczycielskiej przekroczy∏
10 lat.

2a. W wypadku okreÊlonym w art. 23 ust. 1 pkt 6
nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie miano-
wania przys∏uguje jednorazowa odprawa w wysoko-
Êci jednomiesi´cznego wynagrodzenia za ka˝dy rok
pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie wi´cej jed-
nak ni˝ w wysokoÊci trzymiesi´cznego wynagrodze-
nia.

3. Odprawy okreÊlone w ust. 1—2a wyp∏aca dyrek-
tor szko∏y, który rozwiàza∏ z nauczycielem zatrudnio-
nym na podstawie mianowania stosunek pracy.

Rozdzia∏ 5

Warunki pracy i wynagrodzenie

Art. 29. 1. Organ prowadzàcy szko∏´ obowiàzany
jest zapewniç szkole podstawowe warunki do realiza-
cji przez nauczyciela zadaƒ dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuƒczych.

2. Nauczycielowi przys∏uguje wyposa˝enie jego
stanowiska pracy, umo˝liwiajàce realizacj´ dydaktycz-
no-wychowawczego programu nauczania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia, a w odniesieniu do szkó∏ artystycznych — minister
w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, podsta-
wowe warunki niezb´dne do realizacji przez szko∏y
i nauczycieli zadaƒ i programów, o których mowa
w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç realizacji przez
szko∏y zadaƒ statutowych oraz realizacji przez nauczy-
cieli zadaƒ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuƒ-
czych.

Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrze˝e-
niem art. 32, sk∏ada si´ z: 

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wys∏ug´ lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego oraz za warunki pracy;
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51) Przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r.

o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 87,
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52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 10. 



3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraênych zast´pstw;

4) nagród i innych Êwiadczeƒ wynikajàcych ze sto-
sunku pracy, z wy∏àczeniem Êwiadczeƒ z zak∏ado-
wego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych i dodatków
socjalnych okreÊlonych w art. 54.

2.53) WysokoÊç wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela uzale˝niona jest od stopnia awansu zawodo-
wego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zaj´ç
obowiàzkowych, a wysokoÊç dodatków odpowiednio
od okresu zatrudnienia, jakoÊci Êwiadczonej pracy
i wykonywania dodatkowych zadaƒ lub zaj´ç, powie-
rzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz
trudnych, ucià˝liwych lub szkodliwych dla zdrowia
warunków pracy.

3.54) Ârednie wynagrodzenie nauczyciela sta˝ysty
stanowi co najmniej 82 % kwoty bazowej okreÊlanej
dla pracowników paƒstwowej sfery bud˝etowej na
podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagro-
dzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z póên.
zm.55)), ustalanej corocznie w ustawie bud˝etowej.

4. Ârednie wynagrodzenie pozosta∏ych nauczycieli
stanowi dla:

1) nauczyciela kontraktowego — 125 %, 

2) nauczyciela mianowanego — 175 %,

3) nauczyciela dyplomowanego — 225 %

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

5.56) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy oraz po zasi´gni´ciu opinii Komisji
Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego, okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia: 

1) corocznie wysokoÊç minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujà-
cych tygodniowy obowiàzkowy wymiar godzin,
o którym mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczy-
cieli, których tygodniowy obowiàzkowy wymiar
godzin ustala si´ na podstawie art. 42 ust. 7, oraz
sposób udokumentowania prawa do okreÊlonej
stawki wynagrodzenia zasadniczego,

2) sposób obliczania wysokoÊci stawki wynagrodze-
nia zasadniczego za jednà godzin´ przeliczeniowà
i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
dla nauczycieli realizujàcych tygodniowy obowiàz-
kowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42
ust. 4a,

3) wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji
uprawniajàcych nauczyciela do dodatku funkcyj-
nego oraz ogólne warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatku motywacyjnego,

4) sposób ustalania wysokoÊci wynagrodzenia za
prac´ w dniu wolnym od pracy 

— uwzgl´dniajàc stopnie awansu zawodowego, po-
ziom wykszta∏cenia nauczycieli i wymiar zaj´ç obo-
wiàzkowych, stanowiska kierownicze w szkole i spra-
wowane funkcje, stopieƒ zaanga˝owania nauczycieli
w prac´ oraz zapewniajàc, ˝e wynagrodzenie za pra-
c´ w dniu wolnym od pracy uwzgl´dnia osobistà
stawk´ zaszeregowania nauczyciela i dodatek za wa-
runki pracy.

6.57) Organ prowadzàcy szko∏´ b´dàcy jednostkà
samorzàdu terytorialnego, uwzgl´dniajàc przewidy-
wanà struktur´ zatrudnienia, okreÊla corocznie dla na-
uczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowe-
go, w drodze regulaminu obowiàzujàcego od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia:

1) wysokoÊç stawek dodatków, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, oraz szczegó∏owe warunki przyzna-
wania tych dodatków, z zastrze˝eniem art. 33 i 34,

2) szczegó∏owe warunki obliczania i wyp∏acania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraênych zast´pstw, z zastrze˝eniem art. 35
ust. 3,

3) wysokoÊç i warunki wyp∏acania sk∏adników wyna-
grodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie
zosta∏y one okreÊlone w ustawie lub w odr´bnych
przepisach 

— w taki sposób, aby Êrednie wynagrodzenia na-
uczycieli, sk∏adajàce si´ ze sk∏adników, o których mo-
wa w ust. 1, odpowiada∏y na obszarze dzia∏ania danej
jednostki samorzàdu terytorialnego co najmniej
Êrednim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mo-
wa odpowiednio w ust. 3 i 4.

6a.58) Regulamin podlega uzgodnieniu ze zwiàzka-
mi zawodowymi zrzeszajàcymi nauczycieli.

6b.59) W przypadku nieuchwalenia do dnia 31 grud-
nia danego roku regulaminu na kolejny rok kalenda-
rzowy stosuje si´ regulamin obowiàzujàcy w roku po-

Dziennik Ustaw Nr 97 — 4604 — Poz. 674

———————
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10. 
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10. 
55) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609,
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256,
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249,
poz. 2104.

56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 10. 

———————
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r. 

58) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 10. 

59) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 10, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r. 



przednim, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres dwóch mie-
si´cy od dnia og∏oszenia ustawy bud˝etowej.

7.60) Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Mi-
nistrem Obrony Narodowej, okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w szko∏ach pro-
wadzonych przez organy administracji rzàdowej wy-
sokoÊç stawek dodatków, o których mowa w ust. 1
pkt 2, z zastrze˝eniem art. 33, oraz szczegó∏owe wa-
runki przyznawania tych dodatków, szczegó∏owe wa-
runki obliczania i wyp∏acania wynagrodzenia za godzi-
ny ponadwymiarowe i godziny doraênych zast´pstw,
wysokoÊç i warunki wyp∏acania sk∏adników wynagro-
dzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zosta-
∏y one okreÊlone w przepisach ustawy lub w odr´b-
nych przepisach, z zastrze˝eniem ust. 7a, uwzgl´dnia-
jàc wysokoÊci Êredniego wynagrodzenia nauczycieli,
o których mowa w ust. 3 i 4, oraz zró˝nicowanie szkó∏
prowadzonych przez poszczególnych ministrów. 

7a.60) Minister SprawiedliwoÊci, uwzgl´dniajàc co
najmniej wysokoÊci Êredniego wynagrodzenia na-
uczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego zatrudnionych w zak∏a-
dach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ro-
dzinnych oÊrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
oraz szko∏ach przy zak∏adach karnych wysokoÊç sta-
wek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz
szczegó∏owe warunki przyznawania tych dodatków,
z zastrze˝eniem art. 33, a tak˝e szczegó∏owe warunki
obliczania i wyp∏acania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraênych zast´pstw oraz
wysokoÊç i warunki wyp∏acania sk∏adników wynagro-
dzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zosta-
∏y one okreÊlone w przepisach ustawy lub odr´bnych
przepisach, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci specyfik´
organizacji nauki, pracy wychowawczej i resocjaliza-
cyjnej, a tak˝e specyfik´ nauczania prowadzonego
w warunkach izolacji.

7b. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sk∏ad-
niki wynagrodzenia przys∏ugujàcego nauczycielom,
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wysokoÊç
oraz warunki i sposób wyp∏acania, z uwzgl´dnieniem
posiadanych stopni awansu zawodowego.

8.61) Ârodki niezb´dne na Êrednie wynagrodzenia
nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4, wraz z po-
chodnymi od wynagrodzeƒ, Êrodki na odpis, o którym
mowa w art. 53 ust. 1, oraz Êrodki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgl´dnie-
niem doradztwa metodycznego, o których mowa
w art. 70a ust. 1, zagwarantowane sà przez paƒstwo
w dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego.

8a.62) W przypadku szkó∏ prowadzonych przez w∏a-
Êciwych ministrów Êrodki niezb´dne na wynagrodze-
nia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeƒ,
Êrodki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, oraz
Êrodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli z uwzgl´dnieniem doradztwa metodyczne-
go, o których mowa w art. 70a ust. 1, zagwarantowa-
ne sà w bud˝etach tych ministrów.

9. (uchylony).63)

10.64) Organy prowadzàce szko∏y b´dàce jednost-
kami samorzàdu terytorialnego mogà zwi´kszaç Êrod-
ki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwy˝szaç
minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, o któ-
rych mowa w ust. 5.

10a.65) Podwy˝szenie minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nast´puje w trybie okreÊlo-
nym w ust. 6.

10b.65) Zwi´kszenie Êrodków na poszczególne
sk∏adniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad po-
ziom okreÊlony w ust. 3 i 4 mo˝e odbywaç si´ wy∏àcz-
nie z dochodów w∏asnych jednostek samorzàdu tery-
torialnego.

11. Podwy˝szenie wynagrodzeƒ dla nauczycieli na-
st´puje nie póêniej ni˝ w terminie okreÊlonym dla pra-
cowników paƒstwowej sfery bud˝etowej, o których
mowa w ust. 3, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia da-
nego roku. 

Art. 31. Nauczycielowi dyplomowanemu, który
uzyska∏ tytu∏ honorowy profesora oÊwiaty, organ pro-
wadzàcy wyp∏aca jednorazowà gratyfikacj´ pieni´˝nà
w wysokoÊci 6-miesi´cznego ostatnio pobieranego
wynagrodzenia zasadniczego.

Art. 32.66) 1. Nauczycielom mianowanym i dyplo-
mowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których
wymagane sà kwalifikacje pedagogiczne, w urz´dach
organów administracji rzàdowej i kuratoriach oÊwiaty
przys∏uguje wynagrodzenie i inne Êwiadczenia, okre-
Êlone dla cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej w ustawie
z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên. zm.67)) . 
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60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10.  
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. f ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10.  

———————
62) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. g ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 10.  
63) Przez art. 1 pkt 17 lit. h ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 10.  
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. i ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10.  
65) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. j ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 10.  
66) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 10.
67) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179,
poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 10, poz. 71,
Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 79, poz. 549.



2. Do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych
zatrudnionych na stanowiskach, na których wymaga-
ne sà kwalifikacje pedagogiczne, w specjalistycznej
jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ustawy
o systemie oÊwiaty, w organach sprawujàcych nadzór
pedagogiczny nad zak∏adami poprawczymi, schroni-
skami dla nieletnich, rodzinnymi oÊrodkami diagno-
styczno-konsultacyjnymi oraz szko∏ami przy zak∏adach
karnych w zakresie wynagrodzenia i innych Êwiadczeƒ
stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy, o której mo-
wa w ust. 1.

3. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym
zatrudnionym na stanowiskach, na których wymaga-
ne sà kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej oraz okr´gowych komisjach egzami-
nacyjnych oprócz wynagrodzenia zasadniczego przy-
s∏ugujà dodatki: za wys∏ug´ lat, motywacyjny oraz
s∏u˝bowy.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç i wa-
runki przyznawania dodatków, o których mowa
w ust. 3, z zastrze˝eniem art. 33, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci potrzeb´ zró˝nicowania ich wysoko-
Êci w zale˝noÊci od jakoÊci Êwiadczonej pracy i zajmo-
wanego stanowiska.

Art. 33. 1. Nauczycielom przys∏uguje dodatek za
wys∏ug´ lat, w wysokoÊci 1 % wynagrodzenia zasadni-
czego za ka˝dy rok pracy, wyp∏acany w okresach mie-
si´cznych poczynajàc od czwartego roku pracy, z tym
˝e dodatek ten nie mo˝e przekroczyç 20 % wynagro-
dzenia zasadniczego.

2. (uchylony).68)

3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gólne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz
innych okresów uprawniajàcych do dodatku za wys∏u-
g´ lat.

Art. 34. 1. Nauczycielom pracujàcym w trudnych,
ucià˝liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach
przys∏uguje z tego tytu∏u dodatek za warunki pracy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
trudnych i ucià˝liwych warunków pracy, stanowiàcych
podstaw´ do przyznania z tego tytu∏u dodatku, o któ-
rym mowa w ust. 1, bioràc pod uwag´ w szczególno-
Êci stopieƒ trudnoÊci zaj´ç realizowanych w warun-
kach trudnych i ucià˝liwych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia, okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wykaz prac wy-
konywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
stanowiàcych podstaw´ do przyznania dodatku, o któ-

rym mowa w ust. 1. Rozporzàdzenie powinno w szcze-
gólnoÊci uwzgl´dniaç stopnie szkodliwoÊci poszcze-
gólnych prac, a tak˝e st´˝enia lub nat´˝enia czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia, przekraczajàce najwy˝-
sze dopuszczalne normy.

Art. 35. 1. W szczególnych wypadkach, podykto-
wanych wy∏àcznie koniecznoÊcià realizacji programu
nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opie-
kuƒczo-wychowawczych, nauczyciel mo˝e byç obo-
wiàzany do odp∏atnej pracy w godzinach ponadwy-
miarowych zgodnie z posiadanà specjalnoÊcià, któ-
rych liczba nie mo˝e przekroczyç 1/4 tygodniowego
obowiàzkowego wymiaru godzin zaj´ç. Przydzielenie
nauczycielowi wi´kszej liczby godzin ponadwymiaro-
wych mo˝e nastàpiç wy∏àcznie za jego zgodà, jednak
w wymiarze nieprzekraczajàcym 1/2 tygodniowego
obowiàzkowego wymiaru godzin zaj´ç. 

2. Przez godzin´ ponadwymiarowà rozumie si´
przydzielonà nauczycielowi godzin´ zaj´ç dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuƒczych powy˝ej ty-
godniowego obowiàzkowego wymiaru godzin zaj´ç
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuƒczych.

2a.69) Przez godzin´ doraênego zast´pstwa rozu-
mie si´ przydzielonà nauczycielowi godzin´ zaj´ç dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuƒczych po-
wy˝ej tygodniowego obowiàzkowego wymiaru go-
dzin zaj´ç dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuƒczych, której realizacja nast´puje w zast´pstwie
nieobecnego nauczyciela.

3.70) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i za godziny doraênych zast´pstw wyp∏aca si´ wed∏ug
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,
z uwzgl´dnieniem dodatku za warunki pracy.

4. Kobiety w cià˝y, osoby wychowujàcej dziecko
do lat 4 oraz nauczyciela w trakcie odbywania sta˝u
b´dàcego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela
kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego
nie wolno zatrudniaç w godzinach ponadwymiaro-
wych bez ich zgody.

Art. 36. 1. Uk∏ady zbiorowe pracy dla nauczycieli
mogà byç zawierane na zasadach okreÊlonych w dzia-
le jedenastym Kodeksu pracy, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Zawieranie uk∏adów zbiorowych pracy dla na-
uczycieli, o których mowa w ust. 1, nie mo˝e powodo-
waç dodatkowych skutków finansowych dla bud˝etu
paƒstwa.

Art. 37. (uchylony).71)

Art. 38. Nauczyciel nabywa prawo do wynagrodze-
nia od dnia nawiàzania stosunku pracy.
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68) Przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 51. 

———————
69) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 10.
70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10.
71) Przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmia-

nie ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 53, poz. 252),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 25 lipca 1992 r. 



Art. 39. 1.72) Zmiana wysokoÊci wynagrodzenia
w czasie trwania stosunku pracy w zwiàzku z uzyska-
niem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczy-
ciela nast´puje z pierwszym dniem roku szkolnego na-
st´pujàcego po roku szkolnym, w którym nauczyciel
uzyska∏ wy˝szy stopieƒ awansu. Zmiana wysokoÊci
wynagrodzenia z innych przyczyn nast´puje z pierw-
szym dniem najbli˝szego miesiàca kalendarzowego,
je˝eli inne przyczyny nie nastàpi∏y od pierwszego dnia
danego miesiàca kalendarzowego.

1a.73) W przypadku uzyskania kolejnego stopnia
awansu zawodowego w trybie art. 9b ust. 3a zmiana
wysokoÊci wynagrodzenia nast´puje z dniem 1 stycz-
nia danego roku, nast´pujàcego po roku kalendarzo-
wym, w którym nauczyciel uzyska∏ wy˝szy stopieƒ
awansu.

2. W razie zmiany miejsca pracy, pociàgajàcej za
sobà zmian´ wysokoÊci wynagrodzenia, prawo do
wynagrodzenia odpowiadajàcego nowemu miejscu
pracy przys∏uguje od pierwszego dnia miesiàca kalen-
darzowego, nast´pujàcego po obj´ciu obowiàzków
pracowniczych w nowym miejscu pracy, je˝eli obj´cie
tych obowiàzków nie nastàpi∏o od dnia pierwszego
danego miesiàca kalendarzowego.

3. Wynagrodzenie wyp∏acane jest nauczycielowi
miesi´cznie z góry w pierwszym dniu miesiàca. Je˝eli
pierwszy dzieƒ miesiàca jest dniem ustawowo wol-
nym od pracy, wynagrodzenie wyp∏acane jest w dniu
nast´pnym.

4. Sk∏adniki wynagrodzenia, których wysokoÊç
mo˝e byç ustalona jedynie na podstawie ju˝ wykona-
nych prac, wyp∏aca si´ miesi´cznie lub jednorazowo
z do∏u w ostatnim dniu miesiàca. Je˝eli ostatni dzieƒ
miesiàca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wy-
nagrodzenie wyp∏acane jest w dniu poprzedzajàcym
ten dzieƒ, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych
wynagrodzenie mo˝e byç wyp∏acone w jednym
z ostatnich pi´ciu dni miesiàca lub w dniu wyp∏aty wy-
nagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

Art. 40. Prawo do wynagrodzenia gaÊnie z ostat-
nim dniem miesiàca kalendarzowego, w którym na-
stàpi∏o wygaÊni´cie lub rozwiàzanie stosunku pracy.

Art. 41. (uchylony).71)

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego
w pe∏nym wymiarze zaj´ç nie mo˝e przekraczaç 40 go-
dzin na tydzieƒ.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1,
oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiàza-
ny jest realizowaç:

1) zaj´cia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuƒcze,
prowadzone bezpoÊrednio z uczniami lub wycho-
wankami albo na ich rzecz, w wymiarze okreÊlo-
nym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a
albo ust. 7;

2)74) inne czynnoÊci i zaj´cia wynikajàce z zadaƒ sta-
tutowych szko∏y, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
zaj´ç opiekuƒczych i wychowawczych wynikajà-
cych z potrzeb i zainteresowaƒ uczniów;

3) zaj´cia i czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem si´
do zaj´ç, samokszta∏ceniem i doskonaleniem za-
wodowym.

2a. Nauczyciel, na swój wniosek z∏o˝ony na piÊmie
do dyrektora szko∏y przed rozpocz´ciem zaj´ç w danym
roku szkolnym, mo˝e realizowaç zaj´cia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuƒcze w wymiarze okreÊlonym
w ust. 4a. Dyrektor szko∏y mo˝e wyraziç zgod´ na reali-
zacj´ zaj´ç w danym roku szkolnym w ustalonym z na-
uczycielem wymiarze okreÊlonym w ust. 4a, je˝eli taka
mo˝liwoÊç wynika z zatwierdzonego przez organ pro-
wadzàcy szko∏´ arkusza organizacyjnego szko∏y.

3. Tygodniowy obowiàzkowy wymiar godzin zaj´ç
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuƒczych, pro-
wadzonych bezpoÊrednio z uczniami lub wychowan-
kami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych
w pe∏nym wymiarze zaj´ç ustala si´, z zastrze˝eniem
ust. 2a i 4a, wed∏ug nast´pujàcych norm:
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72) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 10. 
73) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 10. 
74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 10.

Lp. Stanowisko — typ (rodzaj) szko∏y

Tygodniowa liczba godzin
obowiàzkowego wymiaru zaj´ç

dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuƒczych

1 2 3

1 Nauczyciele przedszkoli, z wyjàtkiem nauczycieli pracujàcych 
z grupami dzieci 6-letnich 25

2 Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracu-
jàcych z grupami dzieci 6-letnich 22
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1 2 3

3 Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkó∏ podstawowych, gim-
nazjów, szkó∏ specjalnych, liceów ogólnokszta∏càcych, liceów pro-
filowanych i liceów uzupe∏niajàcych, przedmiotów teoretycznych 
w szko∏ach prowadzàcych kszta∏cenie zawodowe, w tym w szko-
∏ach specjalnych i szkolenia rzemieÊlniczego w schroniskach dla
nieletnich oraz zak∏adach poprawczych, przedmiotów artystycz-
nych i ogólnokszta∏càcych w szko∏ach artystycznych i innych pla-
cówkach kszta∏cenia artystycznego 18

4 Nauczyciele kolegium nauczycielskiego, z wyjàtkiem nauczycieli
kolegium j´zyków obcych, kulturalno-oÊwiatowego i bibliotekar-
skiego 15

5 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkó∏ 22

675) Wychowawcy Êwietlic szkolnych i pó∏internatów (z wyjàtkiem wy-
chowawców Êwietlic szkó∏ specjalnych), Êwietlic i klubów Êrodo-
wiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycz-
nych, wychowawcy m∏odzie˝owych oÊrodków socjoterapii 26

7 Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, Êwietlic
dworcowych, sta∏ych szkolnych schronisk m∏odzie˝owych 30

8 Wychowawcy oÊrodków szkolno-wychowawczych 28

9 Wychowawcy:
a) w placówkach socjalizacyjnych, zak∏adach opiekuƒczo-leczni-

czych dla dzieci 26
b) w domach wczasów dzieci´cych 26

— w tym na zaj´cia dydaktyczne 10
c)76) w specjalnych oÊrodkach szkolno-wychowawczych, zak∏a-

dach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, Êwietlicach
szkó∏ specjalnych, placówkach interwencyjnych, rodzinnych
oÊrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, m∏odzie˝owych
oÊrodkach wychowawczych, zespo∏ach pozalekcyjnych zaj´ç 
wychowawczych zorganizowanych w zak∏adach opieki zdro-
wotnej, wychowawcy realizujàcy zaj´cia w domach pomocy
spo∏ecznej 24

10 Nauczyciele pa∏aców m∏odzie˝y, m∏odzie˝owych domów kultury, 
ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycz-
nych, mi´dzyszkolnych oÊrodków sportowych prowadzàcych bez-
poÊrednià prac´ z dzieçmi i m∏odzie˝à systemem pracownianym 18

11 Nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych 30

12 Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznej 20

4. (uchylony).77)

4a. Zaj´cia dydaktyczne, opiekuƒcze i wychowaw-
cze mogà byç realizowane, z zastrze˝eniem ust. 2a,
w wymiarze:

1) od 18 do 27 godzin — przez nauczycieli, o których
mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko —
typ (rodzaj) szko∏y, w lp. 3 i 10;

2) od 22 do 26 godzin — przez nauczycieli, o których
mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko —
typ (rodzaj) szko∏y, w lp. 5.

———————
75) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 3 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3, który wszed∏ w ˝y-

cie z dniem 1 stycznia 2004 r.
76) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 3 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3, który wszed∏ w ˝ycie

z dniem 1 stycznia 2004 r.
77) Przez art. 38 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów

administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r. 



5. Prac´ wykonywanà w wymiarze okreÊlonym
w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo
ust. 7 uznaje si´ w zakresie uprawnieƒ pracowniczych
za prac´ wykonywanà w pe∏nym wymiarze zaj´ç.

5a. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obo-
wiàzkowy wymiar zaj´ç zgodnie z ust. 4a, nie mo˝e
mieç przydzielonych godzin ponadwymiarowych,
z wyjàtkiem godzin doraênych zast´pstw.

5b. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obo-
wiàzkowy wymiar zaj´ç zgodnie z ust. 3 i dla którego
ustalony plan zaj´ç w pewnych okresach roku szkolne-
go nie wyczerpuje obowiàzujàcego tego nauczyciela
tygodniowego wymiaru godzin zaj´ç dydaktycznych,
powinien nauczaç odpowiednio wi´kszà liczb´ godzin
w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wy-
konywana zgodnie z tak ustalonym planem zaj´ç nie
jest pracà w godzinach ponadwymiarowych.

6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szko∏y oraz na-
uczycielowi pe∏niàcemu inne stanowisko kierownicze
w szkole obni˝a si´ tygodniowy obowiàzkowy wymiar
godzin zaj´ç okreÊlonych w ust. 3 w zale˝noÊci
od wielkoÊci i typu szko∏y oraz warunków pracy lub
zwalnia si´ ich od obowiàzku realizacji tych zaj´ç. Do-
tyczy to równie˝ nauczyciela, który obowiàzki kierow-
nicze pe∏ni w zast´pstwie nauczyciela, któremu powie-
rzono stanowisko kierownicze.

7. Organ prowadzàcy szko∏´ lub placówk´ po uzy-
skaniu opinii organu sprawujàcego nadzór pedago-
giczny okreÊla:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiàzkowego
wymiaru godzin zaj´ç nauczycieli, dla których
ustalony plan zaj´ç jest ró˝ny w poszczególnych
okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar zni˝ek, o których mowa
w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiàzku
realizacji zaj´ç, o których mowa w ust. 3;

3)78) tygodniowy obowiàzkowy wymiar godzin zaj´ç
nauczycieli szkó∏ niewymienionych w ust. 3, na-
uczycieli szkó∏, o których mowa w art. 1 ust. 2
pkt 1a, nauczycieli szkó∏ zaocznych, nauczycieli ko-
legiów pracowników s∏u˝b spo∏ecznych, nauczy-
cieli w systemie kszta∏cenia na odleg∏oÊç, nauczy-
cieli realizujàcych w ramach stosunku pracy obo-
wiàzki okreÊlone dla stanowisk o ró˝nym tygo-
dniowym obowiàzkowym wymiarze godzin, peda-
gogów, psychologów, logopedów, doradców za-
wodowych prowadzàcych zaj´cia zwiàzane z wy-
borem kierunku kszta∏cenia i zawodu w celu wspo-
magania uczniów w podejmowaniu decyzji eduka-
cyjnych i zawodowych, o których mowa w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11
ustawy o systemie oÊwiaty, bibliotekarzy bibliotek
pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymia-
ru godzin poszczególnych zaj´ç w kszta∏ceniu za-
ocznym i w systemie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.

7a. Zaj´cia i czynnoÊci realizowane w ramach cza-
su pracy nauczyciela, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
sà rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych
lub dziennikach zaj´ç w okresach tygodniowych.

8. (uchylony).79)

9. (uchylony).79)

Art. 42a. 1. Dyrektor za zgodà organu prowadzàce-
go szko∏´ lub placówk´ mo˝e nauczycielowi zatrud-
nionemu w pe∏nym wymiarze zaj´ç obni˝yç tygodnio-
wy obowiàzkowy wymiar godzin zaj´ç, na czas okre-
Êlony lub do odwo∏ania, ze wzgl´du na doskonalenie
si´, wykonywanie pracy naukowej, albo prac zleco-
nych przez organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny
lub organ prowadzàcy szko∏´ lub placówk´ albo ze
wzgl´du na szczególne warunki pracy nauczyciela
w szkole lub placówce.

2. Obni˝enie tygodniowego obowiàzkowego wy-
miaru godzin zaj´ç nie mo˝e spowodowaç zmniejsze-
nia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych upraw-
nieƒ nauczyciela.

3. Nauczyciel korzystajàcy z obni˝onego tygodnio-
wego obowiàzkowego wymiaru godzin zaj´ç nie mo-
˝e mieç godzin ponadwymiarowych, z wyjàtkiem na-
uczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6.

4. (uchylony).80)

Art. 42b. 1. Nauczyciel mo˝e byç obowiàzany do
realizowania tygodniowego obowiàzkowego wymiaru
godzin zaj´ç wychowawczych tak˝e w porze nocnej.

2.81) Za ka˝dà godzin´ pracy w porze nocnej na-
uczycielowi przys∏uguje dodatkowe wynagrodzenie
w wysokoÊci 15 % godzinowej stawki wynagrodzenia
zasadniczego, jednak˝e nie ni˝szej ni˝ ustalona na
podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, w porozumieniu z w∏aÊciwymi ministrami,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szko∏y i przypadki,
w których nauczyciel mo˝e byç obowiàzany do reali-
zowania tygodniowego obowiàzkowego wymiaru go-
dzin zaj´ç wychowawczych tak˝e w porze nocnej, oraz
warunki, na jakich mo˝e si´ to odbywaç, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci:

1) koniecznoÊç zapewnienia opieki w porze nocnej
w placówkach Êwiadczàcych opiek´ ca∏kowità lub
przyjmujàcych dzieci tak˝e w nocy;

2) zapobieganie zagro˝eniom dla wychowanków ze
strony Êrodowiska lokalnego;

3) warunki lokalowe szkó∏;
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———————
78) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 4.

———————
79) Przez art. 38 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 77. 
80) Przez art. 38 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 77.
81) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 10. 



4) równomierne obcià˝enie nauczycieli pracà w po-
rze nocnej.

Art. 42c. 1. Nauczyciela zatrudnionego w pe∏nym
wymiarze zaj´ç obowiàzuje pi´ciodniowy tydzieƒ pra-
cy. Nauczycielom dokszta∏cajàcym si´, wykonujàcym
inne wa˝ne spo∏ecznie zadania lub — je˝eli to wynika
z organizacji pracy w szkole — dyrektor szko∏y mo˝e
ustaliç czterodniowy tydzieƒ pracy.

2. W szko∏ach, w których praca odbywa si´ we
wszystkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta co naj-
mniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wol-
nych od pracy, z których jeden musi przypadaç w nie-
dziel´. Nie dotyczy to nauczyciela pracujàcego w sys-
temie kszta∏cenia zaocznego.

3.82) Za zaj´cia dydaktyczne, wychowawcze lub
opiekuƒcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy,
nauczyciel otrzymuje inny dzieƒ wolny od pracy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast
dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odr´bne wynagro-
dzenie, w wysokoÊci ustalonej w sposób okreÊlony
w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5.

4.82) Za prac´ w Êwi´to, przypadajàce poza dwoma
dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel
otrzymuje inny dzieƒ wolny od pracy. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa
w ust. 3, ze 100 % dodatkiem.

Art. 43—45. (uchylone).83)

Art. 46. (uchylony).84)

Rozdzia∏ 6

Nagrody i odznaczenia

Art. 47. 1. Za wieloletnià prac´ nauczyciel otrzy-
muje nagrod´ jubileuszowà w wysokoÊci:

1) za 20 lat pracy — 75 % wynagrodzenia miesi´cz-
nego;

2) za 25 lat pracy — 100 % wynagrodzenia miesi´cz-
nego;

3) za 30 lat pracy — 150 % wynagrodzenia miesi´cz-
nego;

4) za 35 lat pracy — 200 % wynagrodzenia miesi´cz-
nego;

5) za 40 lat pracy — 250 % wynagrodzenia miesi´cz-
nego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady ustalania okresów pracy i innych okresów

uprawniajàcych nauczyciela do nagrody jubileuszo-
wej oraz szczegó∏owe zasady jej obliczania i wyp∏aca-
nia.

Art. 48. Nauczycielowi przys∏uguje dodatkowe wy-
nagrodzenie roczne na zasadach i w wysokoÊci okre-
Êlonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodat-
kowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery bud˝etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080,
z póên. zm.85)).

Art. 49.86) 1. Tworzy si´ specjalny fundusz na na-
grody dla nauczycieli za ich osiàgni´cia dydaktyczno-
-wychowawcze:

1) w bud˝etach organów prowadzàcych szko∏y w wy-
sokoÊci co najmniej 1 % planowanych rocznych
wynagrodzeƒ osobowych, z przeznaczeniem na
wyp∏aty nagród organów prowadzàcych szko∏y
i dyrektorów szkó∏;

2) w bud˝etach wojewodów ∏àcznie w wysokoÊci sta-
nowiàcej równowartoÊç 2 744 Êrednich wynagro-
dzeƒ nauczyciela sta˝ysty, z przeznaczeniem na
wyp∏aty nagród kuratorów oÊwiaty oraz nagród
organów sprawujàcych nadzór pedagogiczny dla
nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1
i ust. 1a; 

3) w bud˝ecie ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwia-
ty i wychowania w wysokoÊci stanowiàcej równo-
wartoÊç 2 015 Êrednich wynagrodzeƒ nauczyciela
sta˝ysty, z przeznaczeniem na wyp∏aty nagród te-
go ministra.

2. Organy prowadzàce szko∏y ustalajà kryteria
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze Êrod-
ków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci osiàgni´cia w zakresie pracy dydak-
tyczno-wychowawczej, pracy opiekuƒczo-wychowaw-
czej oraz realizacji innych zadaƒ statutowych szko∏y,
sposób podzia∏u Êrodków na nagrody organów pro-
wadzàcych szko∏y i dyrektorów szkó∏, tryb zg∏aszania
kandydatów do nagród oraz zasad´, ˝e nagroda mo˝e
byç przyznana nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole co najmniej roku. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, tryb i kryteria
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiàgni´-
cia dydaktyczno-wychowawcze ze Êrodków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci sposób zg∏aszania kandydatów do nagród oraz za-
sad´, ˝e nagroda mo˝e byç przyznana nauczycielowi
po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.

Art. 50. (uchylony).87)
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———————
82) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 10. 
83) Przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 71.
84) Przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14. 

———————
85) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802
i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r.
Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116,
poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34,
poz. 243.

86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 10. 

87) Przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14. 



Art. 51. 1. „Medal Komisji Edukacji Narodowej”
nadawany b´dzie nauczycielom i innym osobom za
szczególne zas∏ugi dla oÊwiaty i wychowania.

2. „Medal Komisji Edukacji Narodowej” nadaje
minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe za-
sady nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodo-
wej”, tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu,
tryb jego wr´czania i sposób noszenia, z uwzgl´dnie-
niem wymogów, jakie powinny spe∏niaç wnioski
o nadanie medalu.

Art. 52. (uchylony).88)

Rozdzia∏ 7

Uprawnienia socjalne i urlopy

Art. 53. 1.89) Dla nauczycieli dokonuje si´ corocznie
odpisu na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych
w wysokoÊci ustalanej jako iloczyn planowanej, prze-
ci´tnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczy-
cieli zatrudnionych w pe∏nym i niepe∏nym wymiarze
zaj´ç (po przeliczeniu na pe∏ny wymiar zaj´ç) skorygo-
wanej w koƒcu roku do faktycznej przeci´tnej liczby
zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pe∏ny
wymiar zaj´ç) i 110 % kwoty bazowej, okreÊlanej dla
pracowników paƒstwowej sfery bud˝etowej na pod-
stawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustala-
nej corocznie w ustawie bud˝etowej.

1a. Z odpisu na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ so-
cjalnych, o którym mowa w ust. 1, wyp∏acane jest na-
uczycielowi do koƒca sierpnia ka˝dego roku Êwiadcze-
nie urlopowe w wysokoÊci odpisu podstawowego,
o którym mowa w przepisach o zak∏adowym funduszu
Êwiadczeƒ socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczycie-
la w danym roku szkolnym.

2. Dla nauczycieli b´dàcych emerytami i rencista-
mi dokonuje si´ odpisu na zak∏adowy fundusz Êwiad-
czeƒ socjalnych w wysokoÊci 5 % pobieranych przez
nich emerytur i rent.

2a. (uchylony).90)

3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, ∏àcznie z na-
liczonymi odpisami podstawowymi na zak∏adowy fun-

dusz Êwiadczeƒ socjalnych na pozosta∏ych pracowni-
ków oraz emerytów i rencistów — by∏ych pracowni-
ków, stanowià jeden fundusz w szkole.

3a. W przypadku likwidacji szko∏y organ prowa-
dzàcy szko∏´ jest obowiàzany wskazaç innà szko∏´,
w której b´dzie naliczany odpis na zak∏adowy fundusz
Êwiadczeƒ socjalnych na ka˝dego nauczyciela b´dàce-
go emerytem lub rencistà zlikwidowanej szko∏y. Oso-
by te korzystajà z us∏ug i Êwiadczeƒ finansowanych
z zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych na za-
sadach i warunkach ustalonych w regulaminie obo-
wiàzujàcym we wskazanej szkole.

4. Organ prowadzàcy szko∏´ mo˝e tworzyç s∏u˝b´
socjalnà powo∏anà do gospodarowania funduszem,
o którym mowa w ust. 3.

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1—4 sto-
suje si´ przepisy o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ
socjalnych.

Art. 54. 1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wiej-
skim oraz w mieÊcie liczàcym do 5 000 mieszkaƒców
ma prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy,
w której po∏o˝ona jest szko∏a.

2. Obowiàzek realizacji uprawnieƒ nauczyciela,
o którym mowa w ust. 1, nale˝y do dyrektora szko∏y
i organu prowadzàcego szko∏´.

3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, posia-
dajàcemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela, przys∏uguje nauczycielski dodatek mieszka-
niowy, którego wysokoÊç uzale˝niona jest od stanu ro-
dzinnego nauczyciela. WysokoÊç dodatku mo˝e byç
tak˝e zró˝nicowana w zale˝noÊci od miejscowoÊci,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

4. Nauczyciel po przejÊciu na emerytur´ lub rent´
zachowuje prawo do zajmowania mieszkania. Prawo to
s∏u˝y tak˝e ma∏˝onkowi nauczyciela emeryta (rencisty)
oraz dzieciom pozostajàcym na jego utrzymaniu i pro-
wadzàcym z nim wspólne gospodarstwo domowe.

5. Nauczycielowi posiadajàcemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
na terenie wsi lub w mieÊcie liczàcym do 5 000 miesz-
kaƒców, przys∏uguje odr´bny dodatek w wysokoÊci
10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzà-
cy szko∏´ mo˝e podwy˝szyç dodatek nauczycielowi za-
trudnionemu na terenie wiejskim, na którym wyst´pu-
je deficyt kadr.

6. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mo-
wa w ust. 3, z prawem do dodatku przys∏ugujàcym na
podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych91), nauczycielowi spe∏-
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———————
88) Przez art. 9 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. — Prze-

pisy wprowadzajàce ustaw´ o orderach i odznaczeniach,
uchylajàce przepisy o tytu∏ach honorowych oraz zmienia-
jàce niektóre ustawy (Dz. U. Nr 90, poz. 451), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 23 grudnia 1992 r. 

89) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 10. 

90) Przez art. 52 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203,
poz. 1966), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. 

———————
91) Obecnie: przepisów o ochronie praw lokatorów, mieszka-

niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
stosownie do art. 38 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 10 lipca 2001 r. 



niajàcemu wymagane warunki przys∏ugujà obydwa
dodatki.

7. Organ prowadzàcy szko∏´ b´dàcy jednostkà sa-
morzàdu terytorialnego okreÊla w trybie, o którym
mowa w art. 30 ust. 6, wysokoÊç nauczycielskiego do-
datku mieszkaniowego oraz szczegó∏owe zasady jego
przyznawania i wyp∏acania, z uwzgl´dnieniem zasad
okreÊlonych w ust. 3.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç na-
uczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szcze-
gó∏owe zasady jego przyznawania i wyp∏acania,
z uwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych w ust. 3, w sto-
sunku do nauczycieli zatrudnionych w szko∏ach pro-
wadzonych przez organy administracji rzàdowej.

Art. 55. (uchylony).92)

Art. 56. 1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wsi
ma prawo otrzymaç do osobistego u˝ytkowania i jego
rodziny dzia∏k´ gruntu szkolnego.

2. Organ prowadzàcy szko∏´ przydziela w miar´
mo˝liwoÊci potrzebny obszar gruntu, o ile grunty
szkolne nie wystarczajà na realizacj´ uprawnienia
okreÊlonego w ust. 1, jednak o powierzchni nie wi´k-
szej ni˝ 0,25 ha.

Art. 57. (uchylony).93)

Art. 58. Mieszkania w budynkach szkolnych i u˝yt-
kowanych przez szko∏y mogà byç zajmowane tylko
przez nauczycieli i pracowników zatrudnionych
w szko∏ach.

Art. 59. (uchylony).94)

Art. 60.95) Uprawnienia okreÊlone w art. 56 i 58 za-
chowujà nauczyciele równie˝ po przejÊciu na emery-
tur´ lub rent´.

Art. 61.96) 1. Nauczyciel, który uzyska∏ stopieƒ na-
uczyciela kontraktowego w ciàgu dwóch lat od dnia
podj´cia pierwszej pracy zawodowej w ˝yciu w szkole
i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania da-
nego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako
podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek
jednorazowy zasi∏ek na zagospodarowanie w wysoko-
Êci dwumiesi´cznego otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w ˝yciu
nie zalicza si´ pracy wykonywanej w okresie studiów
lub nauki w zak∏adzie kszta∏cenia nauczycieli. 

2. Prawo do z∏o˝enia wniosku o wyp∏acenie zasi∏ku
na zagospodarowanie przys∏uguje nauczycielowi
w okresie roku, liczàc od dnia uzyskania stopnia na-
uczyciela kontraktowego. 

3. Zasi∏ek na zagospodarowanie podlega zwroto-
wi, je˝eli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech
lat, liczàc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kon-
traktowego. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach organ prowadzàcy szko∏´ mo˝e zwolniç nauczy-
ciela w ca∏oÊci lub w cz´Êci z obowiàzku zwrotu zasi∏-
ku.

Art. 62. (uchylony).97)

Art. 63. Nauczyciel korzysta w zwiàzku z pe∏nie-
niem obowiàzków s∏u˝bowych z prawa do ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy paƒstwowych. Or-
gan prowadzàcy szko∏´ obowiàzany jest z urz´du wy-
st´powaç w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla na-
uczyciela uprawnienia zostanà naruszone.

Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole,
w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zi-
mowe, przys∏uguje urlop wypoczynkowy w wymiarze
odpowiadajàcym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç
zobowiàzany przez dyrektora do wykonywania w cza-
sie tych ferii nast´pujàcych czynnoÊci:

1) przeprowadzania egzaminów;

2) prac zwiàzanych z zakoƒczeniem roku szkolnego
i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

3) opracowywania szkolnego zestawu programów
oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym
w okreÊlonej formie.

CzynnoÊci, o których mowa w pkt 1—3, nie mogà
∏àcznie zajàç nauczycielowi wi´cej ni˝ 7 dni.

3. Nauczycielom zatrudnionym w szko∏ach, w któ-
rych nie sà przewidziane ferie szkolne, przys∏uguje
prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze
35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlo-
pów.

4. W ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu
wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprze-
rwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wy-
poczynkowego.

5. Nauczyciel zatrudniony przez ca∏y okres trwania
zaj´ç w danym roku szkolnym w szkole, w której w or-
ganizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo
do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasa-
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———————
92) Przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14. 
93) Przez art. 49 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali

mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 105, poz. 509), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 12 listo-
pada 1994 r. 

94) Przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 10. 
95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 10. 
96) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 10.

———————
97) Przez art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.

o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
Nr 54, poz. 254), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1993 r. 



dach okreÊlonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony
przez okres krótszy ni˝ 10 miesi´cy w szkole, w której
w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma
prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze pro-
porcjonalnym do okreÊlonego w umowie okresu pro-
wadzenia zaj´ç.

5a. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie
sà przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiàza-
nia lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalenda-
rzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego
w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepraco-
wanego, zgodnie z odr´bnymi przepisami.

Art. 65. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której
w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzy-
skuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu
poprzedzajàcym ferie szkolne, a prawo do drugiego
i dalszych urlopów — w ka˝dym nast´pnym roku ka-
lendarzowym.

Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypo-
czynkowego w ca∏oÊci lub cz´Êci w okresie ferii szkol-
nych z powodu niezdolnoÊci do pracy wywo∏anej cho-
robà lub odosobnieniem w zwiàzku z chorobà zakaê-
nà, urlopu macierzyƒskiego, odbywania çwiczeƒ woj-
skowych albo krótkotrwa∏ego przeszkolenia wojsko-
wego — nauczycielowi przys∏uguje urlop w ciàgu ro-
ku szkolnego, w wymiarze uzupe∏niajàcym do 8 tygo-
dni. Urlop uzupe∏niajàcy w ciàgu roku szkolnego przy-
s∏uguje równie˝ dyrektorowi i wicedyrektorowi szko∏y,
którzy na polecenie lub za zgodà organu prowadzàce-
go szko∏´ nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkol-
nych z powodu wykonywania zadaƒ zleconych przez
ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo
kapitalnych remontów.

2. W razie niewykorzystania przys∏ugujàcego urlo-
pu wypoczynkowego z powodu rozwiàzania lub wyga-
Êni´cia stosunku pracy, powo∏ania do zasadniczej
s∏u˝by wojskowej albo do odbywania zast´pczo obo-
wiàzku tej s∏u˝by, do okresowej s∏u˝by wojskowej lub
do odbywania d∏ugotrwa∏ego przeszkolenia wojsko-
wego — nauczycielowi przys∏uguje ekwiwalent pie-
ni´˝ny za okres niewykorzystanego urlopu, nie wi´cej
jednak ni˝ za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli,
o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie wi´cej ni˝ za
35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o któ-
rych mowa w art. 64 ust. 3.

3. (uchylony).98)

Art. 67. 1. Za czas urlopu wypoczynkowego na-
uczycielowi przys∏uguje wynagrodzenie, jakie by
otrzyma∏, gdyby w tym czasie pracowa∏. Wynagrodze-
nie za godziny ponadwymiarowe i zaj´cia dodatkowe
oblicza si´ na podstawie przeci´tnego wynagrodzenia
z okresu wszystkich miesi´cy danego roku szkolnego,
poprzedzajàcych miesiàc rozpocz´cia urlopu, a je˝eli
okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego —
z tego okresu.

2. Je˝eli wysokoÊç wynagrodzenia stanowiàcego
podstaw´ obliczenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i zaj´cia dodatkowe uleg∏a zmianie
w okresie, z którego oblicza si´ wynagrodzenie za
urlop, lub w miesiàcu wykorzystywania urlopu, wyna-
grodzenie to ulega przeliczeniu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia okreÊli, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw pracy, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu
pieni´˝nego za urlop wypoczynkowy.

Art. 67a.99) 1. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wy-
chowawczego nauczyciel wyst´puje do organu, który
nawiàza∏ z nim stosunek pracy.

2. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
powinien byç zg∏oszony co najmniej na 1 miesiàc
przed wskazanym terminem rozpocz´cia tego urlopu.

3. Termin zakoƒczenia urlopu wychowawczego po-
winien przypadaç na dzieƒ poprzedzajàcy rozpocz´cie
roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielone-
go urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na
wniosek nauczyciela — odpowiedniemu przed∏u˝eniu.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, je˝eli urlop
wychowawczy zosta∏ udzielony w wymiarze nieprze-
kraczajàcym 1 miesiàca.

Art. 67b.99) Nauczyciel mo˝e zrezygnowaç z udzie-
lonego mu urlopu wychowawczego:

1) w ka˝dym czasie — za zgodà organu udzielajàcego
urlopu;

2) z poczàtkiem roku szkolnego — po uprzednim za-
wiadomieniu organu udzielajàcego urlopu, co naj-
mniej na 3 miesiàce przed zamierzonym terminem
podj´cia pracy.

Art. 67c.99) 1. W przypadku wykorzystywania urlo-
pu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do
urlopu wypoczynkowego z dniem rozpocz´cia ferii
szkolnych przypadajàcych po zakoƒczeniu urlopu wy-
chowawczego.

2. Nauczycielowi, który w zwiàzku z rozpocz´ciem
urlopu wychowawczego nie móg∏ wykorzystaç przy-
padajàcego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu
wypoczynkowego, do którego naby∏ prawo — termin
zakoƒczenia urlopu wychowawczego powinien przy-
padaç na koniec zaj´ç szkolnych.

Art. 68. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pe∏-
nym wymiarze zaj´ç przys∏uguje urlop p∏atny dla dal-
szego kszta∏cenia si´ oraz inne ulgi i Êwiadczenia zwià-
zane z tym kszta∏ceniem. Nauczyciel mo˝e otrzymaç
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urlop p∏atny lub bezp∏atny dla celów naukowych, arty-
stycznych, oÊwiatowych, a bezp∏atny z innych wa˝-
nych przyczyn.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe za-
sady udzielania urlopów, ulg i Êwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 1, oraz organy uprawnione do ich udzie-
lania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) p∏atne urlopy szkoleniowe dla nauczycieli odbywa-
jàcych studia wy˝sze oraz kszta∏càcych si´ w zak∏a-
dach kszta∏cenia nauczycieli;

2) udzielanie przez organy prowadzàce szko∏y i dy-
rektorów szkó∏ pomocy nauczycielom kszta∏càcym
si´;

3) udzielanie nauczycielom kszta∏càcym si´ poza
miejscem zamieszkania Êwiadczeƒ zwiàzanych
z przejazdami, zakwaterowaniem i wy˝ywieniem.

Art. 69. 1. (uchylony).100)

2. W razie gdy czas pracy kobiety karmiàcej dziec-
ko wynosi ponad 4 godziny ciàg∏ej pracy dziennie,
przys∏uguje jej prawo korzystania z jednej godziny
przerwy wliczanej do czasu pracy.

Art. 70. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na pod-
stawie mianowania, który wniós∏ podanie o przenie-
sienie do miejscowoÊci b´dàcej miejscem sta∏ego za-
mieszkania wspó∏ma∏˝onka, je˝eli podanie o przenie-
sienie nie mo˝e byç uwzgl´dnione z powodu niemo˝-
noÊci zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim
w miejscu sta∏ego zamieszkania wspó∏ma∏˝onka, dy-
rektor szko∏y udziela urlopu bezp∏atnego.

2. Okres urlopu bezp∏atnego, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 2 lat. Je˝eli w tym okre-
sie nauczyciel nie podjà∏ ponownie pracy, stosunek
pracy ulega rozwiàzaniu.

Rozdzia∏ 7a

Finansowanie dokszta∏cania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Art. 70a. 1.101) W bud˝etach organów prowadzà-
cych szko∏y wyodr´bnia si´ Êrodki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgl´dnie-
niem doradztwa metodycznego — w wysokoÊci
1 % planowanych rocznych Êrodków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

1a.102) Ârodki, o których mowa w ust. 1, mogà byç
równie˝ przeznaczone, w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝
20 %, na dofinansowanie kosztów obni˝enia tygodnio-

wego obowiàzkowego wymiaru godzin zaj´ç dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuƒczych nauczycie-
lom dyplomowanym, którym powierzono zadania do-
radcy metodycznego. Dofinansowanie polegajàce na
zwi´kszeniu funduszu wynagrodzeƒ w planach finan-
sowych szkó∏ nie mo˝e byç wy˝sze ni˝ skutki finanso-
we zatrudnienia nauczyciela w wymiarze odpowiada-
jàcym przyznanej zni˝ce tygodniowego obowiàzkowe-
go wymiaru godzin zaj´ç dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuƒczych nauczycielowi dyplomowane-
mu.

2.103) Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania pu-
blicznych placówek doskonalenia nauczycieli i biblio-
tek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki sa-
morzàdu terytorialnego.

2a.104) Podzia∏u Êrodków, o których mowa w ust. 1,
dokonuje si´ po zasi´gni´ciu opinii zwiàzków zawodo-
wych zrzeszajàcych nauczycieli.

3. W bud˝etach wojewodów wyodr´bnia si´ Êrod-
ki na wspieranie na obszarze województwa doskona-
lenia zawodowego nauczycieli, w ∏àcznej wysokoÊci
5 000 Êrednich wynagrodzeƒ nauczyciela sta˝ysty.

4. W bud˝ecie ministra w∏aÊciwego do spraw
oÊwiaty i wychowania wyodr´bnia si´ Êrodki na reali-
zacj´ ogólnokrajowych zadaƒ w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli, w ∏àcznej wysokoÊci
5 000 Êrednich wynagrodzeƒ nauczyciela sta˝ysty,
z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Przepis ust. 4 nie obejmuje finansowania pu-
blicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasi´-
gu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób podzia∏u
Êrodków, o których mowa w ust. 3, pomi´dzy bud˝ety
poszczególnych wojewodów, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci liczb´ nauczycieli zatrudnionych w poszcze-
gólnych województwach, formy doskonalenia zawo-
dowego dofinansowywane ze Êrodków, o których mo-
wa w ust. 1—5, oraz szczegó∏owe kryteria i tryb przy-
znawania tych Êrodków, uwzgl´dniajàc kompetencje
organów wymienionych w ust. 1, a tak˝e dyrektorów
szkó∏ i placówek w zakresie doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli.

Rozdzia∏ 8

Ochrona zdrowia

Art. 71. (uchylony).105)

Art. 72. 1. Niezale˝nie od przys∏ugujàcego nauczy-
cielowi i cz∏onkom jego rodziny prawa do Êwiadczeƒ
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w odnoÊniku 10.
105) Przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 14. 



z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzàce
szko∏y przeznaczà corocznie w bud˝etach odpowied-
nie Êrodki finansowe z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotnà dla nauczycieli korzystajàcych z opieki
zdrowotnej.

2. (uchylony).106)

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z w∏aÊciwymi ministrami, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, formy profilaktyki i leczniczej pomocy
specjalistycznej dla nauczycieli, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci wczesne wykrywanie chorób zawo-
dowych i dost´p do Êrodków pomocniczych.

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zacho-
wujà nauczyciele po przejÊciu na emerytur´ lub rent´
bez wzgl´du na dat´ przejÊcia na emerytur´ lub rent´.

Art. 73.107) 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pe∏-
nym wymiarze zaj´ç na czas nieokreÊlony, po przepra-
cowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szko∏y
udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu prze-
prowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie-
przekraczajàcym jednorazowo roku, z zastrze˝eniem
ust. 2. 

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do
emerytury brakuje mniej ni˝ rok, urlop dla poratowa-
nia zdrowia nie mo˝e byç udzielony na okres d∏u˝szy
ni˝ do koƒca miesiàca poprzedzajàcego miesiàc,
w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytal-
ne. 

3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o któ-
rym mowa w ust. 1, wlicza si´ okresy czasowej nie-
zdolnoÊci do pracy wskutek choroby oraz urlopu inne-
go ni˝ wypoczynkowy, trwajàce ∏àcznie nie d∏u˝ej ni˝
6 miesi´cy. W przypadku okresu niezdolnoÊci do pra-
cy i urlopu trwajàcych d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy wymaga-
ny okres pracy przed∏u˝a si´ o ten okres. 

4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadnia-
jàcy prawo do urlopu, powinien przypadaç bezpoÊred-
nio przed datà rozpocz´cia urlopu dla poratowania
zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy
w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla po-
ratowania zdrowia. 

5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla
poratowania zdrowia zachowuje prawo do comie-
si´cznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za
wys∏ug´ lat oraz prawo do innych Êwiadczeƒ pracow-
niczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa
w art. 54.

6. Dyrektor szko∏y, nie póêniej ni˝ w terminie 2 ty-
godni przed zakoƒczeniem urlopu dla poratowania
zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na bada-
nie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwska-
zaƒ do pracy na okreÊlonym stanowisku. 

7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowa-
nia zdrowia nauczyciel nie mo˝e nawiàzaç stosunku
pracy lub podjàç innej dzia∏alnoÊci zarobkowej.
W przypadku stwierdzenia, ˝e w okresie urlopu dla po-
ratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosu-
nek pracy lub innà dzia∏alnoÊç zarobkowà, dyrektor
szko∏y odwo∏uje nauczyciela z urlopu, okreÊlajàc ter-
min, w którym nauczyciel obowiàzany jest do powro-
tu do pracy.

8. Nauczycielowi mo˝na udzieliç kolejnego urlopu
dla poratowania zdrowia nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
roku od dnia zakoƒczenia poprzedniego urlopu dla po-
ratowania zdrowia. ¸àczny wymiar urlopu dla porato-
wania zdrowia nauczyciela w okresie ca∏ego zatrud-
nienia nie mo˝e przekraczaç 3 lat. 

9. Nauczyciel nie ponosi kosztów zwiàzanych
z orzekaniem o stanie jego zdrowia w zwiàzku z po-
trzebà udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu
dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia za-
lecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdro-
wotnego leczàcy nauczyciela. Od orzeczenia, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, przys∏uguje odwo∏anie do
organu odwo∏awczego okreÊlonego w przepisach wy-
danych na podstawie ust. 11 oraz w trybie okreÊlonym
w tych przepisach.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb orze-
kania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu,
o którym mowa w ust. 1, wzór orzeczenia i sposób pro-
wadzenia dokumentacji zwiàzanej z wydawaniem orze-
czeƒ o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania
zdrowia oraz organ odwo∏awczy od orzeczeƒ o potrze-
bie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania
zdrowia, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób wyda-
wania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi
urlopu oraz termin odwo∏ania si´ od orzeczenia.

Rozdzia∏ 9

Dzieƒ Edukacji Narodowej

Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edu-
kacji Narodowej, 14 paêdziernika ka˝dego roku, ob-
chodzony b´dzie Dzieƒ Edukacji Narodowej. Dzieƒ ten
uznaje si´ za Êwi´to wszystkich pracowników oÊwiaty
i jest wolny od zaj´ç lekcyjnych.

Rozdzia∏ 10

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna

Art. 75. 1. Nauczyciele mianowani i dyplomowani
podlegajà odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za uchy-
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bienia godnoÊci zawodu nauczyciela lub obowiàzkom,
o których mowa w art. 6.

2. Za uchybienia przeciwko porzàdkowi pracy,
w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza si´
nauczycielom kary porzàdkowe zgodnie z Kodeksem
pracy.

Art. 76. 1. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli
sà:

1) nagana z ostrze˝eniem;

2) (uchylony);108)

3) zwolnienie z pracy;

3a) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania uka-
ranego do pracy w zawodzie nauczycielskim
w okresie 3 lat od ukarania;

4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscypli-
narna.

3. Wymierzenie kary dyscyplinarnej okreÊlonej
w ust. 1 pkt 4 jest równoznaczne z zakazem przyjmo-
wania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciel-
skim.

4. (uchylony).109)

5. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem w∏àcza
si´ do akt osobowych nauczyciela.

Art. 77. 1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycie-
li orzekajà w pierwszej instancji komisje dyscyplinarne
przy wojewodach dla nauczycieli wszystkich szkó∏ na
terenie województwa.

2. Drugà instancjà w sprawach dyscyplinarnych
nauczycieli jest odwo∏awcza komisja dyscyplinarna
przy ministrze w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty i wycho-
wania, a w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli
szkó∏ artystycznych — odwo∏awcza komisja dyscypli-
narna przy ministrze w∏aÊciwym do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, powo∏ane do roz-
patrywania odwo∏aƒ od orzeczeƒ komisji dyscyplinar-
nych wymienionych w ust. 1.

3. (uchylony).110)

4. (uchylony).110)

5. Od prawomocnych orzeczeƒ odwo∏awczych ko-
misji dyscyplinarnych przy ministrze w∏aÊciwym do
spraw oÊwiaty i wychowania oraz przy ministrze w∏a-
Êciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-

dowego w sprawach dyscyplinarnych stronom przy-
s∏uguje odwo∏anie do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce zamieszkania obwinionego sàdu apelacyjnego —
sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie
14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia wraz z uzasad-
nieniem.

5a. Do rozpatrzenia odwo∏ania stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji. Od orze-
czenia sàdu apelacyjnego kasacja nie przys∏uguje.

Art. 78. Komisje dyscyplinarne sà niezawis∏e w za-
kresie orzecznictwa dyscyplinarnego.

Art. 79. 1. Organ, przy którym zosta∏a powo∏ana
komisja dyscyplinarna, wyznaczy, w drodze zarzàdze-
nia, dla ka˝dej komisji dyscyplinarnej rzecznika dyscy-
plinarnego i odpowiednià liczb´ jego zast´pców z gro-
na podleg∏ych sobie pracowników.

2. Rzecznik dyscyplinarny jest zwiàzany zalecenia-
mi organu, który go powo∏a∏ do tej funkcji.

Art. 80. 1. Post´powanie dyscyplinarne wszczyna
komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscypli-
narnego.

2. Komisje dyscyplinarne wydajà orzeczenia po
przeprowadzeniu rozprawy oraz po wys∏uchaniu g∏o-
sów rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub je-
go obroƒcy.

Art. 81. 1. Post´powanie dyscyplinarne nie mo˝e
byç wszcz´te po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia uzyskania
przez w∏aÊciwy organ, przy którym powo∏ana zosta∏a
komisja dyscyplinarna — wiadomoÊci o pope∏nieniu
czynu uzasadniajàcego na∏o˝enie kary i po up∏ywie
3 lat od pope∏nienia tego czynu. Je˝eli jednak czyn sta-
nowi przest´pstwo, okres ten nie mo˝e byç krótszy
od okresu przedawnienia Êcigania tego przest´pstwa.

2. Rozwiàzanie stosunku pracy po pope∏nieniu czy-
nu nie stanowi przeszkody do wszcz´cia i prowadze-
nia post´powania dyscyplinarnego oraz wymierzenia
kary dyscyplinarnej.

Art. 82. 1. Kary przewidziane w art. 76 ust. 1
pkt 1—3 podlegajà zatarciu, a odpis orzeczenia o uka-
raniu do∏àczony do akt osobowych nauczyciela ulega
zniszczeniu po up∏ywie 3 lat od dnia dor´czenia mu
prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, je˝eli w tym
okresie nie by∏ on karany dyscyplinarnie lub sàdow-
nie.

2. Obowiàzek wykonania postanowieƒ ust. 1 spo-
czywa na dyrektorze szko∏y i organie prowadzàcym
szko∏y.

Art. 83. 1. Dyrektor szko∏y mo˝e zawiesiç w pe∏nie-
niu obowiàzków nauczyciela, a organ prowadzàcy
szko∏´ — dyrektora szko∏y, przeciwko któremu wszcz´-
to post´powanie karne lub z∏o˝ono wniosek o wszcz´-
cie post´powania dyscyplinarnego, je˝eli ze wzgl´du
na powag´ i wiarygodnoÊç wysuni´tych zarzutów ce-
lowe jest odsuni´cie nauczyciela od wykonywania
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108) Przez art. 1 pkt 47 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 51. 
109) Przez art. 1 pkt 47 lit. b ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 51.
110) Przez art. 1 pkt 51 lit. a ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 14. 



obowiàzków w szkole. W sprawach niecierpiàcych
zw∏oki nauczyciel i dyrektor szko∏y mo˝e byç zawieszo-
ny przed z∏o˝eniem wniosku o wszcz´cie post´powa-
nia dyscyplinarnego.

1a.111) Dyrektor szko∏y zawiesza w pe∏nieniu obo-
wiàzków nauczyciela, a organ prowadzàcy szko∏´ —
dyrektora szko∏y, je˝eli wszcz´te post´powanie karne
lub z∏o˝ony wniosek o wszcz´cie post´powania dyscy-
plinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

2. Nauczyciel i dyrektor szko∏y zostaje z mocy pra-
wa zawieszony w pe∏nieniu obowiàzków w razie jego
tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia
go wolnoÊci w zwiàzku z post´powaniem karnym.

3. Zawieszenie w pe∏nieniu obowiàzków nie mo˝e
trwaç d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy, chyba ˝e przeciwko na-
uczycielowi lub dyrektorowi szko∏y toczy si´ jeszcze
post´powanie wyjaÊniajàce, w zwiàzku z którym na-
stàpi∏o zawieszenie.

Art. 84. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela
w okresie zawieszenia w pe∏nieniu obowiàzków mo˝e
ulec ograniczeniu, a tymczasowo aresztowanego ule-
ga ograniczeniu najwy˝ej do po∏owy, w zale˝noÊci
od stanu rodzinnego nauczyciela, poczàwszy od pierw-
szego dnia miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym nastàpi∏o zawieszenie.

2. W okresie zawieszenia w pe∏nieniu obowiàzków
nie przys∏ugujà dodatki oraz wynagrodzenie za godzi-
ny ponadwymiarowe.

3. W okresie odbywania kary pozbawienia wolno-
Êci nauczycielowi nie przys∏uguje wynagrodzenie.

4. Przepisy ust. 1—3 oraz art. 83 ust. 2 stosuje si´
tak˝e do nauczycieli zatrudnionych na podstawie
umowy o prac´.

5. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne lub karne za-
koƒczy si´ umorzeniem z braku dowodów winy albo
wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniajàcego,
nauczycielowi nale˝y zwróciç zatrzymane kwoty wy-
nagrodzenia.

Art. 85. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla sk∏ad
i w∏aÊciwoÊç komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,
zasady i tryb ich powo∏ywania, wyznaczania sk∏adów
orzekajàcych, powo∏ywania rzeczników dyscyplinar-
nych i obroƒców oraz tryb post´powania dyscyplinar-
nego i wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

Rozdzia∏ 11

Uprawnienia emerytalne

Art. 86. Nauczyciel oraz cz∏onek jego rodziny majà
prawo do zaopatrzenia emerytalnego okreÊlonego

w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z uwzgl´dnieniem przepi-
sów ustawy, z tym ˝e nauczyciel zaliczany jest do pra-
cowników wykonujàcych prac´ w szczególnym cha-
rakterze.

Art. 87. 1. Nauczycielowi spe∏niajàcemu warunki
uprawniajàce do emerytury lub renty z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy, którego stosunek pracy usta∏ w zwiàz-
ku z przejÊciem na emerytur´ lub rent´ z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy, je˝eli nie uzyska∏ z tego tytu∏u od-
prawy przewidzianej w art. 28, przyznaje si´ odpraw´
w wysokoÊci dwumiesi´cznego ostatnio pobieranego
wynagrodzenia w szkole b´dàcej podstawowym miej-
scem jego pracy.

2. Nauczycielowi spe∏niajàcemu warunki upraw-
niajàce do emerytury lub renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy, którego stosunek pracy usta∏ w zwiàzku
z przejÊciem na emerytur´ lub rent´ z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy, który przepracowa∏ w szkole co naj-
mniej 20 lat, przyznaje si´ odpraw´ w wysokoÊci trzy-
miesi´cznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego
w szkole b´dàcej podstawowym miejscem jego pracy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ob-
licza si´ wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy ustalaniu
ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop wypoczynkowy. 

4. W razie zbiegu prawa do odprawy wymienionej
w ust. 1 i 2, przys∏uguje jedna odprawa — korzystniej-
sza.

Art. 88. 1.112) Nauczyciele majàcy trzydziestoletni
okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy
w szczególnym charakterze, zaÊ nauczyciele szkó∏, pla-
cówek, zak∏adów specjalnych oraz zak∏adów popraw-
czych i schronisk dla nieletnich — dwudziestopi´cio-
letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania
pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie spe-
cjalnym, mogà — po rozwiàzaniu na swój wniosek
stosunku pracy — przejÊç na emerytur´.

1a.113) Nauczyciele spe∏niajàcy warunki okreÊlone
w ust. 1 mogà przejÊç na emerytur´ równie˝ w wypad-
ku rozwiàzania stosunku pracy lub wygaÊni´cia sto-
sunku pracy w okolicznoÊciach okreÊlonych w art. 20
ust. 1, 5c i 7.

1b. Do okresu 20 lat wykonywania pracy w szcze-
gólnym charakterze, o którym mowa w ust. 1, zalicza
si´ tak˝e okres skierowania, na podstawie odr´bnych
przepisów, do pracy pedagogicznej za granicà.

2. Podstaw´ wymiaru emerytury lub renty dla na-
uczyciela zatrudnionego w systemie oÊwiaty i wycho-
wania, przechodzàcego na emerytur´ lub rent´ z tytu-
∏u niezdolnoÊci do pracy, ustala si´ na zasadach ogól-
nych, okreÊlonych w przepisach o emeryturach i ren-
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111) Dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 10. 

———————
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10. 
113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10.



tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z tym ˝e
do podstawy tej wlicza si´ równie˝ wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe, dodatki, Êwiadczenia
w naturze, jeÊli ze Êwiadczeƒ tych nauczyciel nie ko-
rzysta po przejÊciu na emerytur´ lub rent´, oraz
wszystkie nagrody uzyskane przez nauczyciela za osià-
gni´cia zawodowe w okresie, z którego wynagrodze-
nie stanowi podstaw´ wymiaru emerytury lub renty.

2a.114) Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia
1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowujà
prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, bez
wzgl´du na wiek, w ciàgu dziewi´ciu lat od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.115)), je˝eli
nie przystàpili do otwartego funduszu emerytalnego.

3. (uchylony).116)

Art. 89. (uchylony).117)

Art. 90. 1. Nauczycielom, którzy w czasie okupacji
prowadzili tajne nauczanie, przys∏uguje dodatek do
emerytury lub renty w wysokoÊci 10 % przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia w kwartale kalendarzo-
wym poprzedzajàcym termin ostatniej waloryzacji
emerytur i rent w 1995 r., je˝eli nie pobierajà takiego
dodatku z innego tytu∏u, z uwzgl´dnieniem ust. 4.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje
równie˝ nauczycielom, którzy przed dniem 1 wrzeÊnia
1939 r. nauczali w j´zyku polskim w szko∏ach polskich
na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz by∏ego Wolnego
Miasta Gdaƒska, je˝eli nie pobierajà dotychczas takie-
go dodatku z innego tytu∏u.

3. Przyznanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2,
nast´puje na wniosek zainteresowanego.

4. Kwota dodatku za tajne nauczanie, o której mo-
wa w ust. 1, ulega podwy˝szeniu przy zastosowaniu
wskaênika waloryzacji emerytur i rent — od miesiàca,
w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

5. Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych og∏a-
sza w formie komunikatu w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” co naj-

mniej na 12 dni roboczych przed najbli˝szym termi-
nem waloryzacji nale˝nà od tego terminu kwot´ do-
datku za tajne nauczanie.

Art. 91. (uchylony).118)

Rozdzia∏ 11a

Przepisy szczególne

Art. 91a.119) 1. Nauczycielom mianowanym i dy-
plomowanym zatrudnionym w urz´dach organów ad-
ministracji rzàdowej i kuratoriach oÊwiaty, w specjali-
stycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawu-
jàcych nadzór pedagogiczny nad zak∏adami popraw-
czymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi oÊrod-
kami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szko∏ami
przy zak∏adach karnych na stanowiskach wymagajà-
cych kwalifikacji pedagogicznych przys∏ugujà upraw-
nienia wynikajàce z art. 9a—9i, art. 51, 58—60, 86, 88
i 90.

2. Nauczycielowi mianowanemu i dyplomowane-
mu zatrudnionemu w Centralnej Komisji Egzaminacyj-
nej lub okr´gowych komisjach egzaminacyjnych na
stanowisku wymagajàcym kwalifikacji pedagogicz-
nych przys∏ugujà uprawnienia wynikajàce z art. 9a—9i,
art. 30 ust. 5, art. 32—33, 47, art. 49 ust. 1 pkt 3, art. 51,
58—60, 86—88 i 90.

3. Nauczycielom urlopowanym na podstawie prze-
pisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, przy-
s∏ugujà uprawnienia wynikajàce z art. 9a—9i, art. 30,
31, 33, 49, 51, 58—60, 73, 86—88 i 90.

4. Do nauczycieli zatrudnionych w publicznych
szko∏ach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urz´dach
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych ma-
jà zastosowanie przepisy rozdzia∏ów 2—4, art. 42
ust. 1, 2 i 7a, art. 51, 64—67 oraz rozdzia∏ów 8—11.

Art. 91b. 1. Do nauczyciela zatrudnionego w wy-
miarze ni˝szym ni˝ po∏owa obowiàzujàcego wymiaru
zaj´ç nie stosuje si´ przepisów art. 54—61, 71105), 72
i 86—91118).

2.120) Do nauczyciela zatrudnionego w:

1) szko∏ach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez
wzgl´du na wymiar zatrudnienia, ma zastosowa-
nie przepis art. 11a;

2) szko∏ach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w wy-
miarze co najmniej 1/2 obowiàzkowego wymiaru
zaj´ç, w tym do nauczyciela zatrudnionego na sta-
nowisku dyrektora, majà zastosowanie przepisy
art. 6, 9—9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1
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114) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 ustawy z dnia

27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy
— Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz. 1397), który
wszed∏ w ˝ycie z dniem 16 wrzeÊnia 2005 r. 

115) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397
i Nr 169, poz. 1412 i 1421. 

116) Przez art. 1 pkt 52 lit. d ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 51. 

117) Przez art. 150 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r. 

———————
118) Przez art. 1 pkt 56 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 14. 
119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 10. 
120) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10.



pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75—86, 88
i 90;

3) przedszkolu i placówce, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 2 lit. a, w wymiarze co najmniej 1/2 obo-
wiàzkowego wymiaru zaj´ç, w tym do nauczyciela
zatrudnionego na stanowisku dyrektora, majà za-
stosowanie przepisy art. 6, 9—9i, art. 22 ust. 3 i 4,
art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3,
4 i 6, art. 75—86, 88 i 90; 

4)121) przedszkolu i placówce, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, w wymiarze co najmniej
1/2 obowiàzkowego wymiaru zaj´ç, w tym do na-
uczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
majà zastosowanie przepisy art. 6, 9—9i, art. 22
ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51,
art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75—85.

2a. Do pracowników, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 4 i 5, majà zastosowanie przepisy art. 6, 51,
64 ust. 3, art. 86—88 i 90.

3. Zakres stosowania ustawy do nauczycieli za-
trudnionych w szko∏ach oraz w placówkach oÊwiato-
wo-wychowawczych i opiekuƒczo-wychowawczych
prowadzonych przez koÊcio∏y i inne zwiàzki wyznanio-
we okreÊlajà odr´bne przepisy.

4.122) Z nauczycielami, o których mowa w art. 17
ust. 2a, na czas skierowania do pracy w szko∏ach euro-
pejskich, nawiàzuje si´ stosunek pracy na podstawie
umowy o prac´ w jednostce organizacyjnej, której za-
daniem statutowym jest organizacja i koordynacja
funkcjonowania szkó∏, o których mowa w art. 5 ust. 3b
pkt 1 lit. a ustawy o systemie oÊwiaty.

5.122) W okresie wykonywania pracy w szko∏ach,
o których mowa w ust. 4, nauczycielom przys∏uguje
wynagrodzenie w wysokoÊci równej ekwiwalentowi
pieni´˝nemu za urlop wypoczynkowy, ustalonemu we-
d∏ug zasad okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 67 ust. 3. W pozosta∏ym zakresie prawa
i obowiàzki tych nauczycieli okreÊlajà odr´bne przepisy.

6.122) Okres wykonywania pracy w szko∏ach, o któ-
rych mowa w ust. 4, jest zaliczany do okresu pracy,
od którego zale˝à uprawnienia nauczyciela wynikajàce
ze stosunku pracy.

Art. 91c. 1. W zakresie spraw wynikajàcych ze sto-
sunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy,
majà zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycie-
li, niezale˝nie od formy nawiàzania stosunku pracy,
rozpatrywane sà przez sàdy pracy.

Art. 91d. W przypadku szkó∏ i placówek prowadzo-
nych przez jednostki samorzàdu terytorialnego, zada-
nia i kompetencje organu prowadzàcego okreÊlone w:

1)123) art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 49 ust. 2,
art. 54 ust. 7, art. 70a ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 —
wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powia-
tu, sejmik województwa;

2) art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1 oraz art. 53 ust. 3a i 4 —
wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezy-
dent miasta), zarzàd powiatu, zarzàd wojewódz-
twa;

3)124) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz 6 i 13, art. 9b ust. 3, 3a
i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 9g
ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1,
art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 31, art. 42a ust. 1,
art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61 ust. 3, art. 63,
art. 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 i 1a —
wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezy-
dent miasta), starosta, marsza∏ek województwa.

Rozdzia∏ 12

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 92. (uchylony).125)

Art. 93. (uchylony).125)

Art. 94. 1. Nauczycieli zatrudnionych w szko∏ach
lub organach administracji rzàdowej na stanowiskach
wymagajàcych kwalifikacji pedagogicznych w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy, którzy uzyskali na podstawie
dotychczas obowiàzujàcych przepisów kwalifikacje
naukowe i pedagogiczne do nauczania lub prowadze-
nia zaj´ç wychowawczych w szko∏ach okreÊlonego ro-
dzaju i stopnia, uwa˝a si´ za posiadajàcych kwalifika-
cje do zajmowania stanowiska nauczyciela lub wycho-
wawcy w tych szko∏ach, choçby nie posiadali wy-
kszta∏cenia okreÊlonego art. 9 ust. 1 pkt 1.

2. Dla absolwentów studiów nauczycielskich, któ-
rzy ukoƒczà nauk´ w tych studiach po dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy, w zakresie kwalifikacji naukowych
i pedagogicznych stosuje si´ odpowiednio przepis
ust. 1.

Art. 95. (uchylony).125)

Art. 96. 1. Nauczyciele mianowani na sta∏e na pod-
stawie dotychczasowych przepisów stajà si´ nauczy-
cielami mianowanymi w rozumieniu ustawy.

2. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy na podstawie mianowania do odwo∏ania sta-
jà si´ nauczycielami mianowanymi w rozumieniu
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121) Wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 8 wrzeÊnia

2005 r. sygn. akt P 17/04 (Dz. U. Nr 181, poz. 1526) zosta∏
uznany za niezgodny z Konstytucjà w zakresie, w jakim
w zwiàzku z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b wy∏àcza stosowanie
art. 88 tej ustawy do nauczyciela zatrudnionego w pla-
cówce niepublicznej w wymiarze co najmniej 1/2 obo-
wiàzkowego wymiaru zaj´ç.

122) Dodany przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 10. 

———————
123) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10. 
124) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 10.
125) Przez art. 1 pkt 54 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 51. 



ustawy, je˝eli spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 10
ust. 2.

3. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy na podstawie:
1) mianowania do odwo∏ania i niespe∏niajàcy warun-

ków okreÊlonych w art. 10 ust. 2,
2) mianowania na czas okreÊlony
stajà si´ nauczycielami zatrudnionymi na podstawie
umowy o prac´ w rozumieniu ustawy.

Art. 97. (uchylony).125)

Art. 98. (uchylony).125)

Art. 99. Nauczyciele, którym z uwagi na warunki
pracy lub kwalifikacje przys∏ugujà na podstawie prze-
pisów szczególnych okreÊlone uprawnienia lub Êwiad-
czenia bran˝owe, zachowujà te uprawnienia lub
Êwiadczenia nadal w zakresie obowiàzujàcym w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 100. Âwiadczenia przys∏ugujàce nauczycielom
w myÊl postanowieƒ ustawy majà zastosowanie
od dnia 1 wrzeÊnia 1981 r., chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej.

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

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych,
przewidzianych w niniejszej ustawie, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 31 lipca 1982 r., obowiàzujà przepisy do-
tychczasowe ze zmianami wynikajàcymi z ustawy.

Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.126)
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126) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 1 lutego 1982 r. 


