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Rozdział I. Zmiany w pragmatyce
zawodowej nauczycieli w 2018 r.

1. Zagadnienia wstępne
Ustawa – Karta Nauczyciela nie jest aktem prawnym, który reguluje status zawodowy
wszystkich pracowników nauczających w Polsce. W efekcie historycznych uwarunkowań
konstrukcja przepisu przewiduje podział na nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach, w których KartaNauczU ma zastosowanie w całości, i na nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach i placówkach, w których KartaNauczU ma zastosowanie tylko w części.
W myśl głównej zasady zakres, w jakim przepisy KartaNauczU regulują status danego na-
uczyciela, uzależniony jest od miejsca jego zatrudnienia. W kwestii wynagradzania prze-
pisy KartaNauczU dotyczą każdej szkoły, dla której organem prowadzącym są ministro-
wie i JST. W szkołach, dla których organem prowadzącym są osoby fizyczne lub prawne
(niebędące JST) zastosowanie przepisów KartaNauczU w sferze płac zależy od tego or-
ganu.

Należy również podkreślić, że KartaNauczU poprzedzona jest preambułą. Jest to wstęp
do aktu prawnego o szczególnie istotnym znaczeniu, opisujący okoliczności wydania
aktu oraz określający cele, jakim powinien on służyć (łac. praeambulum, praeambulare
– iść, wcześniej). Poprzedza ona m.in. OświatU, Konstytucję RP, Kartę Narodów Zjedno-
czonych czy Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Tekst preambuły w KartaNauczU na-
leży odczytywać jako odzwierciedlenie szczególnego stosunku państwa do celów i zadań
związanych z edukacją.

Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych prawodawca po raz pierwszy od wielu lat
głęboko zmodyfikował rozwiązania prawne, regulujące powszechnie obowiązujący od
2000 r. status zawodowy nauczycieli. Ustawa ta nie zmieniała jednak zasadniczego po-
rządku, o którym była mowa powyżej. Po 17 latach od wdrożenia rozwiązań systemo-
wych ich modernizacja była oczekiwana. Szkoda zatem, że nowelizacja dodatkowo zna-
lazła się w gąszczu niezgrabnych przepisów dotacyjnych. Należy jednak pamiętać, że
logika procesu legislacyjnego żyje własnym życiem i nie zawsze musi kierować się po-
wszechnie identyfikowanymi zewnętrznie zasadami.
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Stosownie do treści uzasadnienia projektu FinZadOśwU zaproponowane zmiany wyni-
kały z ocen partnerów społecznych, zgodnie z którymi rozwiązania dotychczas obo-
wiązujące były „nieadekwatne do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych i de-
mograficznych funkcjonowania szkół. Środowiska zainteresowane sprawami oświaty
postulują konieczność wprowadzenia zmian. Najczęściej podnoszonymi kwestiami wy-
magającymi zmiany są: awans zawodowy nauczycieli w powiązaniu z wynagradzaniem,
który należy dostosować do aktualnych wyzwań stojących przed nauczycielami, oraz czas
pracy, w tym uregulowanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektó-
rych nauczycieli”.

W konsekwencji powstał pakiet rozwiązań, który w swej istocie (m.in. w rezultacie kon-
sultacji społecznych i międzyresortowych) nie zmienia podstawowego formatu systemo-
wego, powołanego w 2000 r., ale poważnie modyfikuje praktykę i sposób wykonywania
obowiązków nauczyciela w szkole.

Mając na uwadze znaczenie tej nowelizacji dla statusu zawodowego nauczycieli, ni-
niejszą publikację zaczniemy od skomentowania większości znowelizowanych przepi-
sów KartaNauczU. Są one stopniowo wprowadzane do ustawy. Część weszła w życie
1.1.2018 r., część wejdzie w życie 1.9.2018 r., a część dopiero w 2020 r. Pozwoli to Czy-
telnikowi uzyskać właściwy, szeroki kontekst wprowadzonych zmian.

2. Zasadnicze rozstrzygnięcia determinujące status
zawodowy nauczyciela w 2018 r. (nowelizacja ustawy
– Karta Nauczyciela)

2.1. Obowiązki i ocena pracy nauczyciela

Bardzo istotnej zmianie podlegają przepisy ustanawiające sposób dokonywania oceny
pracy nauczyciela. Będą one miały wpływ zarówno na proces (długość) awansu zawodo-
wego, jak i wysokość pobieranego wynagrodzenia. W praktyce likwiduje się odrębność
oceny za okres stażu i oceny pracy, podporządkowując całość tej drugiej części.

2.1.1. Obowiązek doskonalenia zawodowego (art. 6 KartaNauczU)

W art. 6 KartaNauczU uzupełnia się katalog zadań nauczyciela o obowiązek „dosko-
nalenia się zawodowego, zgodnego z potrzebami szkoły” (pkt 3a). Nie jest to już za-
tem jedynie uniwersalna formuła opisująca obowiązek stałego działania na rzecz roz-
woju osobistego, ale reguła powołująca konkretny obowiązek i podporządkowujący go
potrzebom szkoły. Wprowadzana zmiana wydaje się niespójna, powoduje bowiem kolizję
z niektórymi pozostałymi przepisami KartaNauczU. Nie jest wykluczone, że prawodawca
skorzysta z możliwości korekty tego przepisu. Odpowiednio:

1) powołując ogólną formułę tego przepisu, ustawodawcy pierwotnemu chodziło
o powołanie zasady stale towarzyszącej osobie wykonującej misję nauczyciela. Za-
sada wskazana w tym przepisie miała obligować nauczyciela do budowania statusu
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swojej osoby jako autorytetu; osoby wykształconej, o szerokich horyzontach, iden-
tyfikującej trendy kulturowe, naukowe i społeczne (dążyć do pełni własnego roz-
woju osobowego – pkt 3).
W przepisie tym nie chodziło (i nie powinno chodzić) zatem o doskonalenie za-
wodowe na potrzeby konkretnej szkoły. Na takie potrzeby w KartaNauczU zastrze-
żono przepis art. 70a, zgodnie z którym organ prowadzący był (i jest) zobowiązany
wyodrębnić określone środki na doskonalenie zawodowe, na potrzeby nauczycieli
szkół. Podział tych środków był (i jest) uzależniony od podjęcia doskonalenia za-
wodowego na potrzeby danej szkoły. Temu służyło stosowne DoskZawNauczR;

2) zgodnie z art. 75 ust. 1 KartaNauczU nauczyciele podlegają odpowiedzialności dys-
cyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o któ-
rych mowa w art. 6 KartaNauczU (w nowym brzmieniu). W praktyce nowelizacja
oznacza zatem, że potencjalne podejmowanie przez nauczyciela:
a) innego doskonalenia niż zgodnego z potrzebami szkoły lub
b) niepodejmowanie doskonalenia

będzie musiało skutkować obowiązkiem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wo-
bec takiego nauczyciela, a następnie prowadzenia postępowania w tej sprawie.

Przepis art. 6 KartaNauczU wchodzi w życie 1.9.2018 r.

2.1.2. Ocena pracy nauczyciela (art. 6a KartaNauczU)

Artykuł 6a KartaNauczU kolejno wprowadza następujące nowe rozstrzygnięcia:
1) obligatoryjny obowiązek poddania się ocenie pracy po zakończeniu każdego

stażu i stażu dodatkowego (pkt 1 i 2),
2) obligatoryjny obowiązek poddania się ocenie pracy przez każdego nauczy-

ciela co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontrak-
towego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego (pkt 3).

Zachowane zostały dotychczasowe dyspozycje ustawy, zgodnie z którymi ocena pracy
nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego
może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od
dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nauczyciela,
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły,
rady rodziców (ust. 1d). Przepis art. 6a KartaNauczU wchodzi w życie 1.9.2018 r.

Ustawa – Karta Nauczyciela doprecyzowuje szczegółowy zakres oceny pracy:
1) kryteria oceny pracy nauczyciela, które dotyczą stopnia realizacji obowiązków

określonych w art. 6, 42 ust. 2 KartaNauczU oraz w art. 5 PrOśw i obejmują wszyst-
kie obszary działalności szkoły odpowiednio do posiadanego stopnia awansu za-
wodowego;

2) kryteria oceny pracy dyrektora szkoły, które dotyczą stopnia realizacji obowiązków
określonych w art. 6, 7 KartaNauczU oraz art. 68 ust. 1, 5 i 6 PrOśw, a w przypadku
realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych – także obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 PrOśw.

Powyższe przepisy wchodzą w życie 1.9.2018 r.
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Z trzech do czterech zwiększa się katalog tzw. stwierdzeń uogólniających, podsumowu-
jących każdą dokonywaną ocenę pracy. Dodano ocenę „bardzo dobrą”. Nauczyciel bę-
dzie mógł dostać ocenę wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą lub negatywną (art. 6a ust. 4
pkt 1–4 KartaNauczU). Przepis wchodzi w życie 1.9.2018 r.

Proces przeprowadzania oceny pracy przewiduje obligatoryjne zasięganie opinii rady
rodziców i możliwość uzyskania opinii od doradcy metodycznego, innego nauczy-
ciela. Zwiększa się zatem udział podmiotów uczestniczących w ocenie pracy nauczyciela.
Pozostaje możliwość zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego (art. 6a ust. 5 i 5a).

Tryb oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który może zasięgnąć opinii:
1) rady rodziców;
2) opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu – w przypadku

nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego;
3) samorządu uczniowskiego.

Dodatkowo dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy
może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela,
a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub
mianowanego.

Ustawa – Karta Nauczyciela określa także szczegółowo sposób dokonywania oceny pracy
dyrektora niebędącego nauczycielem, doradcy metodycznego (art. 6a ust. 5b–5f, 6, 7
i 7a KartaNauczU). Organ nadzoru pedagogicznego dokonuje oceny pracy dyrektora (na-
uczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły) po za-
sięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej
szkole. Przepisy wchodzą w życie 1.9.2018 r.

Ustawa – Karta Nauczyciela wskazuje szczegółowy sposób postępowania po zakoń-
czeniu oceny pracy nauczyciela i podczas ewentualnej procedury odwoławczej
(art. 6a ust. 8–12 KartaNauczU). Kolejno (tryb):

1) nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawiera-
jącą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwo-
łania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny (doręczenia następują według za-
sad ogólnych – art. 39, 42–44, 46 i 47 KPA);

2) nauczyciel zgadza się z oceną lub nie;
3) jeśli nauczyciel nie zgadza się z oceną w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

przysługuje:
a) nauczycielowi – prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora

szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,
b) dyrektorowi szkoły – prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego

pracy do organu, który tę ocenę ustalił;
4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje zespół oceniający w celu rozpa-

trzenia odwołania lub wniosku;
5) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od-

wołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, po rozpatrzeniu odwoła-
nia albo wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający:
a) podtrzymuje ocenę pracy albo
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b) uchyla ocenę pracy oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo
c) uchyla ocenę pracy i przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy,

jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa;
6) sporządzana jest ocena pracy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Ocena

pracy ustalona przez organ nadzoru pedagogicznego jest ostateczna.

Kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego
oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie
odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela, określi w rozporządze-
niu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Należy liczyć się, że będzie to
jedno z podstawowych aktów prawa regulujących praktycznie status nauczyciela. Prze-
pis wchodzi w życie 1.9.2018 r.

System wskaźników obiektywizujących proces oceny pracy nauczyciela określa
art. 6a ust. 14–16 KartaNauczU. Ustawa – Karta Nauczyciela postanawia o obowiązku
sformułowania i ustalenia jednolitych wskaźników oceny pracy nauczyciela zarówno dla
nauczyciela na poziomie szkoły, jak i dla dyrektora przez organ nadzoru pedagogicznego:

1) dyrektor szkoły ustala regulamin szkolny określający wskaźniki oceny pracy
nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów
oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz
uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole (ustalenie regulaminu następuje po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz partnerów społecznych);

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny ustala regulamin określający wskaźniki
oceny pracy dyrektorów szkół, odnoszące się do poziomu spełniania poszczegól-
nych kryteriów oceny pracy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
ust. 12 (kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania
odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego – rozporzą-
dzenie ministra), oraz uwzględniające specyfikę pracy w szkołach, w których dany
organ sprawuje nadzór (regulamin powstaje w porozumieniu z organami prowa-
dzącymi szkoły (uzgodnieniu) oraz po zasięgnięciu opinii partnerów społecznych).

Przepis wchodzi w życie 1.9.2018 r.

2.2. Awans zawodowy nauczyciela

2.2.1. Status nauczyciela akademickiego pracującego w szkole
lub aplikującego do pracy w szkole (art. 9a ust. 5 KartaNauczU)

Pierwsza zmiana dotykająca awansu zawodowego nauczyciela dotyczy zmiany statusu
nauczyciela akademickiego pracującego w szkole lub aplikującego do pracy w szkole
(art. 9a ust. 5 KartaNauczU). Powołano przepis ustalający dla nauczycieli akademic-
kich, posiadających stopień naukowy oraz legitymujących się co najmniej pięciolet-
nim okresem pracy w szkole wyższej, uzyskanie z dniem nawiązania stosunku pracy
w szkole stopnia nauczyciela mianowanego. Jednocześnie wprowadzono stosowny
przepis przejściowy dla nauczycieli zatrudnionych w dniu 1.9.2018 r. w szkole, posiada-
jących stopień naukowy oraz legitymujących się co najmniej pięcioletnim okresem pracy
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w szkole wyższej. Z tym dniem uzyskają oni z mocy prawa stopień nauczyciela mianowa-
nego, chyba że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów dotychczasowych.

Nauczyciele akademiccy zabiegali o to rozwiązanie od wielu lat. Wydaje się jednak, że
zmiana nie do końca została dostosowana do warunków działania szkoły powszech-
nej i formuły jej działania. Po pierwsze, fakt posiadania szerokiej wiedzy i umiejętności
przez nauczycieli akademickich nie podlega wątpliwościom, ale nie są one jednak równo-
znaczne z umiejętnością pracy z dziećmi lub młodzieżą. W systemie oświaty kwalifikacje
zawodowe są ściśle powiązane z obowiązkiem równoczesnego posiadania przygotowa-
nia pedagogicznego, gwarantującego pozyskanie wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi.
Przyznanie z mocy ustawy gwarancji wysokiego statusu nauczyciela (mianowanego)
w istocie kwestionuje sens tej kategorii oceny kandydata na nauczyciela (przygotowanie
pedagogiczne). Po wtóre, zakres wiedzy i umiejętności nauczyciela akademickiego para-
doksalnie wcale nie jest potrzebny np. w szkole podstawowej. Na tym poziomie kształ-
cimy na poziomie podstawowym, a kluczem do sukcesu jest umiejętność prowadzenia
dialogu z dzieckiem. Wydaje się, że jest to zmiana nieodwracalna. Dużo będzie zależało
w tej kwestii od dyrektorów szkół. Nie można zakwestionować, że w przypadku posiada-
nia określonych predyspozycji nauczyciel akademicki mógłby fundamentalnie wesprzeć
proces kształcenia np. w liceach. Przepis wchodzi w życie 1.9.2018 r.

2.2.2. Nadawanie stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty
po zakończeniu stażu (art. 9b KartaNauczU)

Kolejna zmiana dotyczy warunków nadawania stopnia awansu zawodowego, w tym
związanie go z oceną pracy i wprowadzenie instytucji egzaminu dla nauczyciela stażysty
na zakończenie stażu (art. 9b KartaNauczU). Warunkiem nadania nauczycielowi kolej-
nego stopnia awansu zawodowego jest:

1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 i 3 KaratNauczU;

2) odbycie stażu zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy (było: zakończonego
pozytywną oceną dorobku zawodowego) oraz

3) w przypadku nauczyciela stażysty – zdanie egzaminu przed komisją egzamina-
cyjną (było: uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej roz-
mowie). W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą obecnie osoby spoza szkoły,
tj. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel or-
ganu prowadzącego szkołę oraz ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 9g ust. 1 KartaNauczU). Przepis
wchodzi w życie 1.9.2018 r.

Ponadto zmieniono przepisy doprecyzowujące wydawanie decyzji (art. 9b ust. 5, 7
KartaNauczU). Przepis wchodzi w życie 1.9.2018 r.

2.2.3. Okres stażu na kolejny stopień awansu (art. 9c, 9d KartaNauczU)

Następna zmiana dotyczy wydłużenia okresu stażu na kolejny stopień awansu i w konse-
kwencji całego okresu definiującego ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela oraz wy-
jątków w tym zakresie (art. 9c, 9d KartaNauczU). Podstawowa ścieżka awansu zawodo-
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wego wydłuża się z 10 do 15 lat, ale równocześnie zostają powołane możliwości jej skró-
cenia w przypadku nauczycieli uzyskujących najwyższą ocenę pracy.

Wprowadzono następujące zasady:
1) w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż na-

uczyciela stażysty wynosi obecnie rok i 9 miesięcy (dotychczas było 9 miesięcy).
Przepis należy odczytywać łącznie ze zmianami w art. 10 ust. 2 KartaNauczU, gdzie
odpowiednio wydłuża się okres zatrudnienia nauczyciela stażysty, na czas okre-
ślony, obejmujący 2 lata szkolne;

2) nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego
po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat od dnia nadania poprzedniego stop-
nia awansu zawodowego (dotychczas były 2 lata);

3) nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowa-
nego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania poprzedniego
stopnia awansu zawodowego (dotychczas był rok).

Wyjątek polega na tym (najlepsi nauczyciele mogą obniżyć okres pracy warunkujący roz-
poczęcie stażu – kontraktowy skrócenie o 1/3, a mianowany o połowę), że nauczyciel
kontraktowy i nauczyciel mianowany (legitymujący się wyróżniającą oceną pracy) może
rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole
co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Przepis
wchodzi w życie 1.9.2018 r.

2.2.4. Inne zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli (art. 9e
KartaNauczU)

Pozostałe zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli (art. 9e KartaNauczU) są
następujące:

1) dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wyno-
szący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej sto-
pień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się wyróżniającą oceną
pracy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat (było 4 lat) od dnia nada-
nia stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego
co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat (było 3 lat);

2) nauczyciele mianowani, zatrudnieni w urzędach i placówkach doskonalenia – kon-
sekwentne wydłużenie okresu, po którym mogą złożyć wniosek – jak wyżej w przy-
padku dyrektora (odpowiednio, po upływie 5 i 4 lat);

3) nauczyciele związkowcy urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy,
których okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwa
nieprzerwanie co najmniej 3 lata, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania
egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o pod-
jęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowa-
nego odpowiednio po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontrak-
towego i po upływie 5 lat (było 4 lat) od dnia nadania stopnia nauczyciela miano-
wanego.



Rozdział I. Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w 2018 r.

8

Przepis wchodzi w życie 1.9.2018 r.

2.3. Wynagrodzenia i uprawnienia socjalne nauczycieli

2.3.1. Dodatek za wyróżniającą pracę (art. 33a KartaNauczU)

Wprowadzono nowy dodatek (za wyróżniającą pracę) jako podstawowy element moder-
nizacji systemu płacowego nauczycieli (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 33a KartaNauczU).
Dodatek mogą otrzymać nauczyciele dyplomowani po spełnieniu określonych wa-
runków w wysokości 16% wysokości kwoty bazowej obowiązującej w danym roku.
Dodatek za wyróżniającą pracę po raz pierwszy w tej wysokości nauczyciele będą mo-
gli otrzymać od 1.9.2022 r. W niższej wysokości dodatek będzie możliwy do uzyskania
od 1.9.2020 r. (od 1.9.2020 r. do 31.8.2021 r. w wysokości 3% oraz od 1.9.2021 r. do
31.8.2022 r. w wysokości 6% kwoty bazowej). Więcej o dodatku w odrębnej części po-
święconej wyłącznie temu składnikowi płacy.

Tak odległe terminy wprowadzenia dodatku są związane z koniecznością stopniowego
wygaszenia innych elementów dochodu nauczyciela, likwidowanych wraz z powołaniem
tego dodatku od dnia wejścia w życie KartaNauczU. Zabieg ten wydaje się raczej psycho-
logiczny, likwidowane składniki dochodu nauczyciela w żadnym bowiem stopniu nie zre-
finansują wysokości planowanego dodatku za wyróżniającą pracę, chyba że uzyskiwanie
wyróżniającej oceny pracy stanie się elementem uznaniowym i odpowiednio – nieuzyski-
walnym dla nauczyciela (ale nie o to przecież tutaj chodzi).

2.3.2. Likwidacja niektórych składników płacy nauczyciela
oraz elementów wsparcia socjalnego

Zlikwidowano wybrane składniki płacy nauczyciela oraz elementy wsparcia socjalnego
w kontekście nowych potrzeb funduszu płac nauczycielskich. Uchylono prawo do:

1) dodatku za uciążliwość pracy (art. 19 KartaNauczU oraz art. 131 FinZadOśwU).
Dodatek w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego przysługiwał w związku
z przeniesieniem nauczyciela mianowanego bez jego zgody do innej szkoły. Doda-
tek i przywileje na mocy przepisów przejściowych zostają i obowiązują nauczycieli
przeniesionych przed 1.1.2018 r. do końca okresu, na jaki zostali przeniesieni (mo-
gli zostać przeniesieni na okres nie dłuższy niż na 3 lata);

2) lokalu mieszkalnego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim oraz
w mieście liczącym do 5000 mieszkańców (art. 54 ust. 1 i 2 KartaNauczU oraz
art. 135 FinZadOśwU). Lokal przysługiwał nauczycielowi zatrudnionemu na tere-
nie wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców. Mieszkanie zapewniała
gmina w zależności od swoich możliwości lokalowych w tym względzie. Upraw-
nienie od lat niewykonywane. Nauczyciele, którzy do 1.1.2018 r. korzystali z tego
uprawnienia, zachowują je do końca okresu, na jaki zostały mu one przyznane;

3) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, którego wysokość uzależniona była
od stanu rodzinnego nauczyciela i ewentualnie miejscowości, w której nauczyciel
był zatrudniony (art. 54 ust. 3 KartaNauczU). Dodatek był wypłacany nauczycie-
lowi zatrudnionemu na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 miesz-
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kańców oraz posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.
Wysokość dodatku oraz szczegółowe zasady jego wypłacania i przyznawania okre-
śla organ prowadzący w samorządowej uchwale;

4) zajmowania przydzielonego mieszkania po przejściu na emeryturę, rentę lub
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (art. 54 ust. 4 KartaNauczU oraz
art. 135 FinZadOśwU). Nauczyciele, którzy do 1.1.2018 r. korzystali z tego upraw-
nienia, zachowują je do końca okresu, na jaki zostało mu ono przyznane;

5) użytkowania działki gruntu szkolnego przez nauczyciela zatrudnionego na te-
renie wsi (o ile istnieją takie możliwości) (art. 56 KartaNauczU oraz art. 135
FinZadOśwU). Nauczyciel zatrudniony na terenie wsi miał prawo do otrzymania
na osobisty użytek działki gruntu szkolnego o powierzchni do 0,25 ha. Realiza-
cja tego uprawnienia pozostaje w kompetencji organu prowadzącego, który przy-
dziela, w miarę możliwości, potrzebny obszar gruntu, jeżeli grunt szkolny nie wy-
starcza na realizację tego uprawnienia. Nauczyciele, którzy do 1.1.2018 r. korzy-
stali z tego uprawnienia, zachowują je do końca okresu, na jaki zostało mu ono
przyznane;

6) zasiłku na zagospodarowanie nauczyciela podejmującego pierwszą pracę w ży-
ciu w szkole w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia za-
sadniczego (art. 61 KartaNauczU oraz art. 136, 137 i 138 FinZadOśwU). Odpo-
wiednio:
a) nauczyciele, którzy do 1.9.2018 r. spełnili warunki otrzymania zasiłku, zacho-

wują prawo do tego zasiłku,
b) tracą prawo do zasiłku nauczyciele zatrudnieni w wymiarze niższym niż po-

łowa etatu,
c) zasiłek podlega zwrotowi na zasadach obowiązujących przed 1.9.2018 r.;

7) części uprawnień nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnio-
nym w urzędach i kuratoriach oświaty na stanowiskach wymagających kwalifi-
kacji pedagogicznych, a także w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w orga-
nach sprawujących nadzór pedagogiczny, CKE i OKE i innych szczególnych przy-
padkach (art. 91a i 91b KartaNauczU).

Powyżej wymienione przepisy weszły w życie 1.1.2018 r.

2.4. Zatrudnienie i czas pracy nauczycieli

Zmiany związane z zatrudnieniem i czasem pracy nauczycieli zainicjowane zostały
na skutek wniosków i postulatów partnerów społecznych w zakresie praktycznego sto-
sowania przepisów.

2.4.1. Zasady zatrudniania nauczycieli w przedszkolach, innych
placówkach wychowania przedszkolnego (art. 10a KartaNauczU)

Jednoznacznie rozstrzygnięto, że w przedszkolach, innych formach wychowania przed-
szkolnego, szkołach i placówkach niepublicznych nauczycieli zatrudnia się na podsta-
wie umowy o pracę, zgodnie z przepisami KP. Przepis wchodzi w życie 1.9.2018 r.
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2.4.2. Bezpieczeństwo zatrudnienia dla nauczycieli, którym ograniczono
wymiar zatrudnienia (art. 22 ust. 2b KartaNauczU)

Zwiększono gwarancje w zakresie bezpieczeństwa zatrudnienia dla nauczycieli, któ-
rym ograniczono wymiar zatrudnienia (powołanie nowego przepisu art. 22 ust. 2b
KartaNauczU). Stosownie do przyjętego rozwiązania w sytuacji powstania określonych
możliwości organizacyjnych w szkole, dyrektor szkoły ma obowiązek w pierwszej
kolejności zwiększyć wymiar zatrudnienia nauczyciela, któremu wcześniej ograni-
czono wymiar tego zatrudnienia – w tej samej szkole, na tym samym lub za zgodą na-
uczyciela na innym stanowisku (jeżeli nauczyciel posiada stosowne kwalifikacje). Prze-
pis wszedł w życie 1.1.2018 r.

2.4.3. Okres warunkujący rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem
mianowanym (art. 23 ust. 1 pkt 2 KartaNauczU)

Wydłużono okres determinujący rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowa-
nym w związku z jego czasową niezdolnością do pracy (nieobecnością w pracy – nowe
brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 2 KartaNauczU). Zmiana polega na warunkowym wydłuże-
niu okresu determinującego rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym
na skutek jego niezdolności do pracy ze 182 dni do 270 dni – w przypadku gdy nie-
zdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży. Przepis
wszedł w życie 1.1.2018 r.

2.4.4. Status nauczyciela mianowanego i zatrudnionego na czas
nieokreślony (art. 27 ust. 3 KartaNauczU)

Ujednolicono status nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania i nauczyciela
zatrudnionego na czas nieokreślony w zakresie sposobu i trybu rozwiązywania stosunku
pracy (art. 27 ust. 3 KartaNauczU). Przepis wszedł w życie 1.1.2018 r.

2.4.5. Wymiar pensum nauczycieli dodatkowych (art. 42 ust. 3
KartaNauczU)

Rozstrzygnięto o wymiarze pensum nauczycieli dodatkowych. W tabeli określającej ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
(art. 42 ust. 3 KartaNauczU), dopisano wiersz (12), zgodnie z którym wymiar pensum
nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych
dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizo-
wania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz za-
grożonych niedostosowaniem społecznym wynosi 20 godzin. Przepis wchodzi w życie
1.9.2018 r.
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2.4.6. Jednolity sposób obliczania pensum dla nauczycieli realizujących
różne obowiązki w ramach jednego stosunku pracy (art. 42 ust. 5c
KartaNauczU)

Ustalono jednolity sposób obliczania wymiaru pensum nauczycielom realizującym w ra-
mach stosunku pracy obowiązki dla stanowisk o różnym pensum (dodanie art. 42 ust. 5c
KartaNauczU). Chodzi tu o nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy mają
powierzone różne obowiązki, np. nauczyciela polonisty (18 godzin) i nauczyciela biblio-
tekarza (30 godzin). Rodziło to wątpliwości w zakresie ustalania zasad obliczania osta-
tecznego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem pen-
sum ustala się jako wynik dzielenia łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części
etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć,
przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół go-
dziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone po-
nad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. Przepis wchodzi w życie 1.9.2018 r.

2.4.7. Zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych (art. 42 ust. 6a
i art. 42a ust. 3 KartaNauczU)

Wprowadzono zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych dyrektorowi i wicedy-
rektorowi oraz innym nauczycielom, korzystającym z obniżonego tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć (nowy art. 42 ust. 6a KartaNauczU). Od zakazu usta-
wodawca powołuje wyjątek – przyznanie godzin jest możliwe, jeżeli jest to konieczne dla
zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu
prowadzącego szkołę – także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego
planu nauczania w więcej niż jednym oddziale.

Wprowadzono także zmianę w art. 42a ust. 3 KartaNauczU. Dodano zakaz przydzielania
godzin ponadwymiarowych nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przepis wchodzi w życie 1.9.2018 r.

2.4.8. Wymiar pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych (art. 42 ust. 7 pkt 3
KartaNauczU)

Określono maksymalny wymiar pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów, te-
rapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. Wymiar ten nie może przekraczać
22 godzin (art. 42 ust. 7 pkt 3 KartaNauczU). Kompetencja ta jest przypisana orga-
nowi prowadzącemu. Wprowadzona zmiana nie modyfikuje tego stanu rzeczy, natomiast
ustanawia maksymalny możliwy poziom godzin, który może być powołany przez sa-
morząd. Przepis ten należy odczytywać łącznie ze zmianą dokonaną w art. 42 ust. 7b
KartaNauczU. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw oświaty (także mi-
nister sprawiedliwości) zostali zobowiązani do określenia w rozporządzeniu wykazu
zajęć prowadzonych w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przez
ww. nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicz-
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nych, uwzględniając zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek. Przepis wchodzi w życie
1.9.2018 r.

2.5. Urlop nauczyciela

2.5.1. Ujednolicenie pojęć dotyczących ferii (art. 64 ust. 1 KartaNauczU)

W wyniku nowelizacji KartaNauczU uchylono pojęcie „ferie letnie i zimowe” i zastąpiono
je jednolitym zwrotem „ferie szkolne” (art. 64 ust. 1 KartaNauczU). Przepis wszedł w ży-
cie 1.1.2018 r.

2.5.2. Wymiar urlopu dyrektora i wicedyrektora szkoły (art. 64 ust. 2a
KartaNauczU)

Ustalono urlop dyrektora i wicedyrektora szkoły w wymiarze 35 dni (art. 64 ust. 2a
KartaNauczU). Zapis dotyczy dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy przez okres co najmniej
10 miesięcy pełnili obowiązki kierownicze. Przepis oznacza, że osoby funkcyjne w szkole
mają prawo do urlopu niezależnie od statusu szkoły (feryjna lub nieferyjna), a zatem
prawo to jest ustalane na zasadach ogólnych prawa pracy, z tym że wyższy jest wymiar
tego urlopu. Przepis wszedł w życie 1.1.2018 r.

2.5.3. Wymiar urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w szkole feryjnej
i nieferyjnej (art. 64 ust. 3a KartaNauczU)

Określono sposób ustalania wymiaru urlopu dla nauczyciela, który jest zatrudniony
w ramach jednego stosunku pracy w szkole feryjnej i nieferyjnej (art. 64 ust. 3a
KartaNauczU). W takich sytuacjach przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego okre-
ślonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć,
a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć, nauczycielowi
przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryj-
nej. Przepis wszedł w życie 1.1.2018 r.

2.5.4. Przesunięcie urlopu lub udzielenie urlopu w terminie późniejszym
(art. 66a ust. 1–3 KartaNauczU)

Opisano reguły towarzyszące wykorzystywaniu urlopu w przypadku uprzedniej niemoż-
ności jego pełnego lub częściowego wykorzystania (art. 66a ust. 1−3 KartaNauczU). Ten
nowy przepis ma zastosowanie w przypadkach:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) powołania (odbywania) na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe

albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas
do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,
5) urlopu dla poratowania zdrowia
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– urlop podlega przesunięciu, a w przypadku częściowego niewykorzystania – udziela się
go w terminie późniejszym. Przepis wszedł w życie 1.1.2018 r.

2.5.5. Wymiar zatrudnienia nauczyciela uprawnionego do urlopu
wychowawczego (art. 67d KartaNauczU)

Obniżono wymiar zatrudnienia nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego
(art. 67d KartaNauczU). Nauczyciel może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek
o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnie-
nia w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Dyrektor szkoły jest obowią-
zany uwzględnić wniosek nauczyciela. Przepis wszedł w życie 1.1.2018 r.

2.5.6. Zwolnienie od pracy dla nauczyciela wychowującego przynajmniej
jedno dziecko (art. 67e KartaNauczU)

Wprowadzono nowe uprawnienie polegające na możliwości uzyskania zwolnienia
od pracy przez nauczyciela wychowującego przynajmniej jedno dziecko (art. 67e
KartaNauczU). Prawo to przysługuje w wymiarze 2 dni z zachowaniem prawa do wyna-
grodzenia. Jeżeli rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia może
korzystać jedno z nich. Przepis wszedł w życie 1.1.2018 r.

2.6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli (art. 70a
KartaNauczU)

W przypadku doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70a KartaNauczU) wprowa-
dzono dyspozycję przewidującą obowiązek:

1) wyodrębnienia w budżetach organów prowadzących środków w wysokości 0,8%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na-
uczycieli. Zmiana polega na zmniejszeniu wysokości środków wyodrębnianych
z tego tytułu (było 1%);

2) wyodrębnienia w budżetach wojewodów, proporcjonalnie do liczby nauczycieli za-
trudnionych w województwie, środków na wspieranie organizacji doradztwa me-
todycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości – 12 400 średnich
wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego. Z tak wyodrębnionych środków woje-
woda udziela JST prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające
doradców metodycznych, o których mowa w art. 183 ust. 4 PrOśw, dotacji na fi-
nansowanie wynagrodzenia tych nauczycieli z tytułu powierzonych zadań doradcy
metodycznego;

3) wyodrębnienia w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, w łącznej wysokości 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela
dyplomowanego (z tego nie obejmuje finansowania publicznych placówek dosko-
nalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania).
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Stosowne dyspozycje budżetowe w tym zakresie są powołane przez
SzczegRozwUstBudżU18 w art. 1. Otóż w 2018 r. środki, o których mowa w:

1) art. 70a ust. 3 KartaNauczU, przeznaczone na wsparcie na obszarze województwa
doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się w budżetach wojewodów
w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalo-
nego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 KartaNauczU, obo-
wiązującą 1.1.2018 r.;

2) art. 70a ust. 4 KartaNauczU, przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się w budżecie mi-
nistra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 5000
średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalonego w oparciu o kwotę bazową,
o której mowa w art. 30 ust. 3 KartaNauczU.

Minister edukacji narodowej określi w drodze rozporządzenia (na dzień wydania ni-
niejszsej publikacji rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane):

1) formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
2) rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków wyodrębnio-
nych przez samorządy oraz w budżecie ministra,

3) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych
– uwzględniając kompetencje samorządów, a także kuratorów oświaty oraz dyrektorów
szkół i placówek w zakresie planowania i wydatkowania środków na doskonalenie zawo-
dowe nauczycieli. Przepis wchodzi w życie 1.1.2019 r.

2.7. Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli

W art. 73 KartaNauczU wprowadzono istotne zmiany, które rewolucjonizują sposób i za-
sady korzystania z prawa do urlopu przez nauczyciela.

2.7.1. Warunki uprawniające nauczyciela do urlopu dla poratowania
zdrowia (art. 73 ust. 1 i 1a KartaNauczU)

Przede wszystkim określono nowe warunki uprawniające nauczyciela do urlopu. Dy-
rektor może udzielić urlopu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć,
na czas nieokreślony, który przepracował nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wy-
miarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (ust. 1). Zmiana polega na do-
precyzowaniu, a w istocie określeniu nowego warunku. Dotychczas KartaNauczU mówiła
o przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole. Obecnie ustawodawca mówi
o przepracowaniu 7 lat w określonym wymiarze czasu pracy.

Kolejna zmiana to doprecyzowanie pojęcia 7-letniego okresu pracy w szkole warunku-
jącego nabycie prawa do urlopu. Ustawodawca dopuszcza 3-miesięczną przerwę w za-
trudnieniu. Okres 7-letniej pracy w szkole uważa się za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel
podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego
stosunku pracy w tej samej lub innej szkole (ust. 1a).
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Z katalogu należnych tzw. dodatków socjalnych nauczyciel przebywający na urlopie za-
chowa prawo jedynie do dodatku wiejskiego (uchylono dodatek mieszkaniowy.

Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia:
1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykony-

wania pracy odgrywają istotną rolę, lub
2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

– w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Jest to rozwiązanie w istocie bardzo oczekiwane. Koryguje ono ewidentną lukę w prze-
pisach. Dotychczas lekarze w sposób dowolny korzystali z możliwości orzeczenia urlopu,
traktując to uprawnienie jako alternatywne dla leczenia kwalifikowanego (tzw. L-4).

Jeśli chodzi o urlop w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej
wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowi-
ska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, to o potrzebie tego
urlopu orzeka lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa
w art. 229 § 1, 2 i 5 KP, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 KP
(rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.5.1996 r. w sprawie przepro-
wadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodek-
sie pracy, Dz.U. z 2016 r. poz. 2067). Chodzi tu o lekarzy wykonujących działalność w jed-
nostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę, o której mowa w art. 12
SłużbaMedPracU (umowa pracodawcy na badania wstępne, okresowe i kontrolne pra-
cowników oraz inne świadczenia zdrowotne).

2.7.2. Kierowanie nauczyciela na badania kontrolne (art. 73 ust. 6
KartaNauczU)

Nadano nowe brzmienie przepisowi, który zobowiązywał dyrektora szkoły do skierowa-
nia na badania kontrolne nauczyciela (art. 73 ust. 6 KartaNauczU). W nowym brzmieniu:
„w przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż
30 dni, nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności
do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku”, nie jest jasne, kiedy i na jakich
zasadach nauczyciel jest kierowany na badania kontrolne. Przepis wymaga modyfikacji.

Zdefiniowano także stany okołochorobowe uprawniające lekarza do orzeczenia potrzeby
udzielenia urlopu nauczycielowi.

2.7.3. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73
ust. 10a–10j KartaNauczU)

Określono szczegółową procedurę udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Kolejno:
1) dyrektor szkoły – na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla porato-

wania zdrowia – wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez
uprawnionego lekarza;
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2) uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla porato-
wania zdrowia na podstawie:
a) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego,
b) wyników badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, których prze-

prowadzenie uzna za niezbędne,
c) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia;

3) uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycie-
lowi urlopu dla poratowania zdrowia, określające czas potrzebny na przeprowa-
dzenie zalecanego leczenia;

4) nauczycielowi i dyrektorowi szkoły przysługuje odwołanie od orzeczenia le-
karskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły (w przy-
padku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez uprawnionego lekarza za-
trudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego orze-
czenia wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy najbliż-
szego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę
szkoły). Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 14 dni
od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem uprawnionego le-
karza, który wydał to orzeczenie;

5) uprawniony lekarz przekazuje odwołanie wraz z kopią dokumentacji badań pod-
miotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania odwołania;

6) podmiot właściwy do rozpatrzenia odwołania, w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia odwołania, wydaje orzeczenie lekarskie po przeprowadzeniu badań lekarskich.
Orzeczenie to jest ostateczne.

Koszty badań, ponosi szkoła.

Jeśli chodzi o urlop w celu leczenia uzdrowiskowego lub na rehabilitację uzdrowiskową,
to urlopu tego udziela dyrektor szkoły na podstawie potwierdzonego skierowania, o któ-
rym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ŚOZŚrPubU, na okres ustalony w tym skierowaniu.

Przepis wszedł w życie 1.1.2018 r.

Dodatkowe szczegółowe rozwiązania zostały określone w OrzUrlopNauczR. Zgodnie
z tymi przepisami stosowne postępowanie o uzyskanie urlopu przewiduje następujące
działania:

1) nauczyciel zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia otrzymania skierowania na badanie lekarskie (wraz ze skierowaniem na ba-
danie lekarskie przedstawia uprawnionemu lekarzowi dokumentację medyczną
z przebiegu dotychczasowego leczenia (§ 2 OrzUrlopNauczR);

2) badanie lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz i obejmuje ono badanie pod-
miotowe oraz przedmiotowe (ocena ogólnego stanu zdrowia, układu krążenia,
układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy);

3) w przypadku, gdy uprawniony lekarz uzna za niezbędne przeprowadzenie badań
dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, wystawia nauczycielowi skierowa-
nie na te badania lub konsultacje (§ 4 OrzUrlopNauczR).
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Badanie lekarskie oraz badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne przeprowadza
się z uwzględnieniem specyfiki pracy wykonywanej przez nauczyciela i ewentualnej ko-
nieczności powstrzymania się od wykonywania tej pracy z uwagi na jego stan zdrowia.

Rozporządzenie określa również odpowiednie wzory – skierowania na badania lekarskie
i orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania
zdrowia.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  F i n Z a d O ś w U.


