
Zmiany w ustawie  
KARTA NAUCZYCIELA 

Małgorzata Górska 

Warszawa, 30 stycznia 2018 r. 



Cel szkolenia: 

Czynić ład w informacjach ... 



Stan prawny na dzień 1 września 2017r. 

Nowe ustawy :  
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe – 

Dz.U. 2017 r. poz. 59 ze zm. 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe – Dz.U. 
2017 r. poz. 60 ze zm.  

 
Nadal obowiązujące ustawy: 
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U.2016.1943 ze zm.) 
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz.U. 2016.1379 ze zm.) 



Data ogłoszenia: 

2017-11-29 

Data wydania: 

2017-10-27 

Data wejścia w życie: 

2018-01-01 
 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z 27 października 2017 r.  
o finansowaniu zadań oświatowych 

 

 

 

 



Akty zmienione (13) 

1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 
oświatowej oraz niektórych innych ustaw 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

4. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw 

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw 

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

9. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

12. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. 

13. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 



ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA DOTYCZĄ  
PRZEDE WSZYSTKIM: 

1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli 

2. Wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji 
dodatków socjalnych 

3. Pensum nauczycieli 

4. Urlopów wypoczynkowych i uprawnień rodzicielskich 
w szkołach 

5. Urlopu dla poratowania zdrowia 

6. Oceny pracy nauczycieli 

7. Awansu zawodowego 

 

 
 
 



VACATIO LEGIS 

okres oczekiwania, przeznaczony na 
przygotowanie do wprowadzenia nowego aktu 
prawnego. Wyznaczony czas wykorzystuje się na 
zapewnienie należytych warunków do realizacji 
nowego aktu oraz spopularyzowanie wśród 
społeczeństwa jego treści. 



Nauczyciele, którzy obecnie świadczą pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych lub w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej mogą spodziewać się unormowania ich sytuacji.  

Nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada obowiązek zatrudniania 
wszystkich nauczycieli w na podstawie umowy o pracę.  

 

ZATRUDNIANIE I 

ZWALNIANIE NAUCZYCIELI 



Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie 
stosunku pracy  z nauczycielem  

Zniesienie wymogu przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego  
w przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy w tej samej szkole 

w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania poprzedniego stosunku pracy.  

 

Art. 10 ust. 8a otrzymuje brzmienie: 

„8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, 
nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić 
dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego, z wyjątkiem 
przypadku gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej 
samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na 
podstawie art. 20 ust. 5c poprzedniego stosunku pracy.” 



Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie 
stosunku pracy  z nauczycielem  
Wydłużenie czasu zawierania umowy o pracę dla rozpoczynającego pracę nauczyciela 

w celu odbycia stażu  
 
w art. 10: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole, 
stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony 
obejmujący 2 lata szkolne w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na 
stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7.  

 

W przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, 
z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny rok 
szkolny.  

 

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 
2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania 
pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do 
uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu.”  



Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie 
stosunku pracy  z nauczycielem  

Wprowadzenie obowiązku zatrudniania wszystkich nauczycieli w na podstawie 
umowy o pracę w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, 

przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, niepublicznych 

innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, placówkach oraz 
szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  

 
po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, 
szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli 
zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. 
poz. 60 i 962).” 



Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie 
stosunku pracy  z nauczycielem  

Zniesienie możliwości przeniesienia nauczyciela do innej szkoły  
bez jego zgody.  

uchyla się art. 19 

Art. 19.  

1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z 
wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, 
organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie 
mianowania do tej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 
lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.  

2. W wypadku określonym w ust. 1, a dotyczącym pracy w innej szkole w innej 
miejscowości, nauczycielowi przysługuje:  

1) czterodniowy tydzień pracy;  

2) dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego;  

3) zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia.  
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Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie 
stosunku pracy  z nauczycielem  

Prawa nauczyciela w stanie nieczynnym, w tym dodatek wiejski 

 

w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do 
comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych 
świadczeń pracowniczych, w tym dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5, 
do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.” 
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Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie 
stosunku pracy  z nauczycielem  

Obowiązek zwiększenia wymiaru etatu po ograniczeniu zatrudnienia 

 

w art. 22: a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

 „2b. W razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela, któremu 
ograniczono wymiar zatrudnienia, pracy w wymiarze wyższym niż wynikający 
z tego ograniczenia, w tej samej szkole, na tym samym lub za zgodą 
nauczyciela na innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez 
nauczyciela wymaganych kwalifikacji, dyrektor szkoły ma obowiązek w 
pierwszej kolejności zwiększyć wymiar zatrudnienia tego nauczyciela.” 
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Nauczyciele, którzy zgodzili się na ograniczenie etatu będą mieli pierwszeństwo w przydziale 

dodatkowych godzin. Od 1 stycznia 2018 r. dyrektor ma obowiązek w pierwszej kolejności 

zwiększenia im wymiaru etatu, jeżeli powstanie ku temu możliwość.  



Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie 
stosunku pracy  z nauczycielem  

Kompetencje organu sprawującego nadzór wobec 
nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach  

 
w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który 
wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez 
nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny 
pracy nauczyciela po zakończeniu stażu oraz wskazuje 
nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy 
organ do złożenia wniosku o podjęcie odpowiednio 
postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.”  



Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie 
stosunku pracy  z nauczycielem  

Ujednolicenie zasad rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami zatrudnionym 
na podstawie mianowania i na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony  

w razie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.  

 

w art. 23 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli 
okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została 
spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – 270 dni, przy czym do okresu 
niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy 
obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają 
się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może 
być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia 
rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu 
udzielony urlop dla poratowania zdrowia”  

Zbyt długa niezdolność do pracy z powodu choroby skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy 

nauczyciela z końcem miesiąca, w którym upływa maksymalny, dopuszczalny okres absencji 

chorobowej.  



Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie 
stosunku pracy  z nauczycielem  

w art. 27: a) uchyla się ust. 2 
 
Art. 27.  
2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony 
może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności 
nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba 
że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi 
możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres 
nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do 
dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla 
poratowania zdrowia.  
 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy 
art. 23 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3–5.”  



Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie 
stosunku pracy  z nauczycielem  
Przepisy przejściowe 

Art. 132 Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami 
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony, którzy w dniu 1 stycznia 2018 r. są czasowo 
niezdolni do pracy z powodu choroby, a okres tej niezdolności 
przekracza 182 dni, stosuje się przepisy dotychczasowe. 



Przepisy o wynagradzaniu nauczycieli mają zmienić się na korzyść 

tych, którzy pracują w szkole najdłużej. Prawo do nowego dodatku 

za wyróżniającą pracę będą mieli bowiem tylko nauczycieli 

dyplomowani.  

 

WYNAGRADZANIE 

NAUCZYCIELI 



WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI  

- nowy składnik wynagrodzenia 

Od 1 września 2020 r. nauczyciele dyplomowani będą mieli prawo do nowego świadczenia 
– dodatku za wyróżniającą pracę.  

w art. 30: 

a) w ust. 1: – pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy”  

 

Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wyróżniającej oceny pracy na zasadach, które 
mają obowiązywać od 1 września 2018 r. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygaśnie z 
ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy 
niższa niż ocena wyróżniająca stanie się ostateczna. 

Nauczyciel, który raz spełni warunki przyznania dodatku za wyróżniającą pracę będzie go 
otrzymywał aż do momentu, gdy uzyska niższą niż wyróżniająca ocenę pracy. Warto przypomnieć, 
że od 1 września 2018 r. ocena pracy ma być dokonywana nie częściej niż raz na rok i nie rzadziej 
niż raz na 3 lata.   



WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI  
- nowy składnik wynagrodzenia 

po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:  
„Art. 33a. 1. Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej 
trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy przysługuje dodatek za wyróżniającą 
pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w 
ustawie budżetowej. 
 
2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, ma 
prawo do dodatku za wyróżniającą pracę w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
zatrudnienia.  
3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, nabywa prawo do dodatku za wyróżniającą 
pracę: 
1) z dniem 1 stycznia – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny 

pracy w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dany 
rok kalendarzowy;  

2) z dniem 1 września – w przypadku uzyskania ostatecznej wyróżniającej oceny 
pracy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku 
kalendarzowego.  



WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI 

- nowy składnik wynagrodzenia 

Dodatek ma docelowo tj. od 1 września 2022 r. wynosić 16% kwoty bazowej. 

Wysokość dodatku ma być proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia (art. 33a 

Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2020 r.) 

Otrzymanie niższej oceny pracy pozbawi nauczyciela prawa do dodatku. 

Aby mieć szansę na dodatek już od 1 września 2020 r. należy po 31 grudnia 2019 r. 

złożyć do dyrektora szkoły wniosek o dokonanie oceny pracy. Jeżeli będzie ona 

wyróżniająca a nauczyciel na dzień 1 września 2020 r. będzie legitymował się min 3-

letnim stażem pracy od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego – otrzyma 

dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 3% kwoty bazowej. 
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WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI  
- nowy składnik wynagrodzenia 

4. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa z ostatnim dniem 
miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy 
niższa niż ocena wyróżniająca stała się ostateczna.  

 

5. Dodatku za wyróżniającą pracę nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot 
wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w 
art. 30 ust. 3.” 



WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI 

Art. 30 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa 
w ust. 3, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na dodatek za 
wyróżniającą pracę, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, oraz 
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z 
uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o których mowa w art. 70a ust. 1, 
są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego.” 



WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI - nowy składnik 
wynagrodzenia 
Przepisy przejściowe 

Art.133. 1. Dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości określonej w art.33a 
ust.1 ustawy zmienianej w art.76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po 
raz pierwszy przysługuje od dnia 1 września 2022 r. 
 
2. W okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. dodatek za 
wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w pełnym 
wymiarze zajęć ustala się w wysokości: 
1) Od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. – 3% 
2) Od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. – 6% 
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. 
 
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje nauczycielowi 
dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy 
w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz 
wyróżniająca ocena pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a 
ustawy zmienianej  w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 
 
 



Od 1 września 2018 r. organy prowadzące utracą kompetencje do 

określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum 

łączonego. Kwestie te mają zostać ujednolicone i wnikać wprost  
z ustawy – Karta Nauczyciela. 

PENSUM NAUCZYCIELI 



Czas pracy nauczyciela 

Obecnie nauczyciele pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści mają określany 

wymiar godzin obowiązkowych przez organ prowadzący. Pensum specjalistów jest przez to 

bardzo zróżnicowane w skali kraju. Nowelizacja Karty Nauczyciela określa sztywno wymiar 

pensum nauczycieli: 

• pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z 

wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych na 22 

godziny tygodniowo; 

•  posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym na 20 godzin tygodniowo (art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 

2018 r.). 

Dodatkowo, Minister Edukacji Narodowej ma określić w drodze rozporządzenia wykaz zajęć 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli specjalistów, uwzględniając zróżnicowaną 

specyfikę szkół i placówek (art. 42 ust. 7b Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.). 
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Czas pracy nauczyciela 

Art. 42 w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:  
a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o 

których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących 
kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników 
służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, 
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do 
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w 
kształceniu na odległość,  

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli 
zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z 
tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.”  



Czas pracy nauczyciela 

Określenie w Karcie Nauczyciela tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć tzw. nauczyciela wspomagającego - pensum 
w wymiarze 20 godzin. 

 

w art. 42 w ust. 3 w tabeli dodaje się lp. 12 w brzmieniu:  

„Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki 

specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 
20 godz.” 
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Czas pracy nauczyciela 
Pensum łączone wg algorytmu z Karty Nauczyciela 

Określenie w Karcie Nauczyciela pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin. 

Nauczyciele realizujący w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 

różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin realizują tzw. pensum łączone. 

Pensum to ustala się na podstawie uchwały organu prowadzącego i także w tym 

przypadku zasady obliczania wymiaru godzin obowiązkowych są różne.  

Zgodnie z nowelizacją pensum łączone będzie ustalane jako iloraz łącznej liczby 

realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych 

tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Wynik będzie trzeba zaokrąglić do pełnych 

godzin – powyższej półgodziny w górę, a poniżej pół godziny w dół.   

Godziny wyliczone ponad tak ustalone pensum będą godzinami ponadwymiarowymi 

(art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.). 
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Czas pracy nauczyciela 

art.42 po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu: 

„5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako 
iloraz 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 
godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny 
wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.” 



Czas pracy nauczyciela 

Pensum nauczyciela realizującego obowiązki zarówno w szkole feryjnej jak i 

placówce nieferyjnej powinno zostać określone na podstawie uchwały 

organu prowadzącego (tzw. pensum łączone). Zasady ustalania pensum 

łączonego będą określone wprost w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 r.  

• Przykład: Nauczyciel ma ustalone pensum łączone w wymiarze 22 godzin, z czego 15 

realizuje w przedszkolu a 7 w szkole. Będzie zatem korzystał z urlopu wypoczynkowego na 

zasadach określonych dla przedszkola. 

 

32 



  Czas pracy nauczyciela/dyrektora 

Wprowadzenie zakazu przydzielania dyrektorowi,                                         
wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom pełniącym stanowiska 

kierownicze w szkole, godzin ponadwymiarowych, chyba że 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. 
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po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:  

„6a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom, o 

których mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin 

ponadwymiarowych, chyba że 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.” 



Czas pracy nauczyciela 

Obecnie są wątpliwości czy nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze powinien realizować 
godziny ponadwymiarowe. Osoby piastujące stanowiska kierownicze korzystają z obniżki 
pensum po to, by móc wypełniać obowiązki związane z pełnioną funkcją a nie realizować 
zajęcia za dodatkowym wynagrodzeniem. Nowe brzmienie Karty Nauczyciela ma stanowić 
jednoznacznie, że dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne 
stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w 
zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, korzystający z 
obniżenia pensum, nie będzie można przydzielić godzin ponadwymiarowych (art. 42 ust. 6a 
Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.). 

 

Wyjątkiem mają być dwie sytuacje, gdy przydzielenie godzin ponadwymiarowych ww. 
osobom jest konieczne dla: 

 zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, 

 zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale - w tym 
przypadku za zgodą organu prowadzącego szkołę. 
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Czas pracy nauczyciela - nauczyciel niepełnosprawny 

Obniżenie wymiaru pensum nauczyciela niepełnosprawnego 
korzystającego z obniżonego wymiaru czasu pracy. 

 

w art. 42a: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny 
tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 
2017 r. poz. 777, 935 i 1428), obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego 
wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną 
godzinę.”  



Czas pracy nauczyciela  

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Przepis ten ma 
zastosowanie także do nauczycieli szkół publicznych, jednakże dotychczas powodował jedynie obniżenie 
ogólnego czasu pracy nauczyciela a nie jego zajęć obowiązkowych. Od 1 września 2018 r. nauczyciel 
niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie 
miał obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego 
tygodniowego wymiaru czasu pracy. 

Oznacza to, że pensum nauczyciela ustalone w umowie o pracę będzie trzeba pomnożyć przez 35/40 czyli 
0,88 a wynik zaokrąglić do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a 
powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. 

Przykład:  

Po wejściu w życie zmian w Karcie Nauczyciela, nauczyciel z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym 
zatrudniony w wymiarze : 

 18/18 etatu będzie realizował 16 godzin pensum; 

 22/22 etatu będzie realizował 19 godzin pensum; 

 30/30 etatu będzie realizował 26 godzin pensum. 

 



Czas pracy nauczyciela  

Obniżone pensum a godziny ponadwymiarowe 

 

Art. 42a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin 
ponadwymiarowych.” 



35 dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie 

zdrowotnym oraz koniec z dniami opieki nad dzieckiem 

wykorzystywanymi na godziny - m.in. tak mają zmienić się zasady 
wypoczynku nauczycieli już od 1 stycznia 2018 r. 

URLOPY WYPOCZYNKOWE  

I UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE  

W SZKOŁACH 



Uprawnienia socjalne i urlopy  

OGRANICZONE DODATKI DLA NAUCZYCIELI OD 2018 ROKU 

Z nowym rokiem z Karty Nauczyciela znikną dodatki socjalne tj. 

dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do 

działki gruntu szkolnego.  

Od 1 września 2018 r. nauczyciele stracą także zasiłek na 

zagospodarowanie.  

Kto zachowa dotychczasowe uprawnienia do tych świadczeń? 
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Uprawnienia socjalne i urlopy 

Urlop wypoczynkowy nauczycieli  

Nowelizacja Karty Nauczyciela porządkuje zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego 

przez osoby pełniące stanowiska kierownicze w szkołach oraz nauczycieli pracujących 

jednocześnie w szkole i przedszkolu. Rozszerzony  zostanie także katalog okoliczności 

uprawniających nauczyciela do urlopu uzupełniającego.  

Obecnie osoby piastujące stanowiska kierownicze w szkole feryjnej korzystają z urlopu 

wypoczynkowego na takich samych zasadach, jak pozostali nauczyciele. Od 1 stycznia 2018 r. : 

 dyrektor szkoły 

 wicedyrektor szkoły 

 nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole 

 nauczyciel, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, 
któremu powierzono stanowisko kierownicze 

będą mieć prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 

64 ust. 2a Karty Nauczyciela). Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, zarówno w szkole jak i przedszkolu, 

będą korzystać z urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych dla nauczycieli placówek nieferyjnych. Dotychczas 

nierozliczony urlop będzie wykorzystany na dotychczasowych zasadach 



Uprawnienia socjalne i urlopy  

Jeżeli dyrektor lub wicedyrektor do 31 grudnia 2017 r. nie wykorzysta urlopu uzupełniającego, do którego 
nabył prawo w związku z przypadającą w okresie ferii nieobecnością z powodu: 

 niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, 

 urlopu macierzyńskiego, 

 urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

 urlopu ojcowskiego, 

 urlopu rodzicielskiego, 

 odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego, 

 wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący 
lub 

 prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów za zgodą organu prowadzącego 

urlopu tego udziela się na dotychczasowych zasadach (art. 140 ustawy z 27 października 2017 r. o 
finansowaniu zadań oświatowych). 

Osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole, które nabyły prawo do urlopu uzupełniającego i nie 
wykorzystały go do dnia 31 grudnia 2017 r., skorzystają z niego w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni w 
ciągu roku szkolnego według przepisów dotychczas obowiązujących tj. w dniach kalendarzowych. 
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Uprawnienia socjalne i urlopy  

O wymiarze urlopu nauczyciela pracującego w różnych typach placówek 
zdecyduje wymiar etatu. 

Dotychczas nauczyciele, którzy realizowali zajęcia np. w szkole i oddziale przedszkolnym byli 
zatrudniani na podstawie dwóch umów o pracę co uniemożliwiało im uzyskanie zatrudnienia 
na podstawie mianowania. Ponadto było to utrudnieniem przy korzystaniu z urlopu. W ramach 
jednej umowy mogli korzystać z niego w czasie ferii, w ramach drugiej zaś w dniach roboczych, 
a termin urlopu nie miał szans się w pełni pokrywać. Gdy dyrektor decydował się na zawarcie 
jednej umowy o pracę powstawał zaś problem na jakich zasadach nauczyciel ma korzystać z 
urlopu wypoczynkowego. 

Nowelizacja Karty Nauczyciela rozwiązuje problem urlopu wypoczynkowego nauczycieli, którzy 
w ramach jednego stosunku pracy realizują zajęcia zarówno w placówce feryjnej, jak i 
nieferyjnej. O wymiarze urlopu i zasadach korzystania z niego zdecyduje to, w której z 
placówek nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć. W przypadku, gdy nauczyciel będzie 
realizował równą liczbę godzin zajęć w obu placówkach – urlop wypoczynkowy ma 
przysługiwać w wymiarze  odpowiadającym okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania (art. 
64 ust. 3a Karty Nauczyciela). 
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  Uprawnienia socjalne i urlopy 

 

1. Likwidacja nieadekwatnych do obecnych warunków uprawnień 
nauczycieli takich jak:  

 prawo do działki gruntu szkolnego,  (art. 56, art. 60 Karty Nauczyciela) 

 zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych (art. 54 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Karty Nauczyciela) 

 prawo do dodatku mieszkaniowego (art. 54 ust. 3, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Karty Nauczyciela); 

 

2. Przesunięcie środków z dodatku mieszkaniowego i zasiłku na 
zagospodarowanie do środków na wynagrodzenia nauczycieli. 

 

3. Uregulowanie kwestii ZFŚS dla nauczycieli emerytów 
przekazywanych szkół.  
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Uprawnienia socjalne i urlopy  

Zachowanie uprawnień emerytów, rencistów i nauczycieli na świadczeniu 
kompensacyjnym 

Nauczyciel, nauczyciel będący emerytem, rencistą lub nauczycielem 
pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który do dnia 1 
stycznia 2018 r. korzystał z uprawnień określonych w art. 54 ust. 1 lub 4, art. 
56 lub art. 60 ustawy Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 stycznia 2018 r., zachowuje te uprawnienia do końca okresu, na jaki 
zostały mu one przyznane (art. 135 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych). 

Przepisy przejściowe nie przewidują więc zachowania prawa do dodatku 
mieszkaniowego (art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że tylko do 31 
grudnia 2017 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi 
zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 
mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela. 
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Uprawnienia socjalne i urlopy  

Nauczyciele nadal będą otrzymywać dodatek wiejski 
W mocy pozostanie tylko art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym 
nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 
mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % 
wynagrodzenia zasadniczego.  

Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi 
zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.  

 

Dodatek ten przysługuje nauczycielom zatrudnionym w wymiarze co 
najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym także zatrudnionym 
w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze 
co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego 
zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego 
stanowiska (art. 22 ust. 3, art. 54 ust. 5 i art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela). 

45 



Uprawnienia socjalne i urlopy  

Warunki do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie trzeba spełnić do 1 września 

2018 r. 

Z dniem 1 września 2018 r. uchylony zostanie także art. 61 Karty Nauczyciela, który reguluje prawo do zasiłku 

na zagospodarowanie.  Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje, o ile nauczyciel: 

1. podjął pierwszą pracę zawodową w życiu w szkole (do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie wlicza się 

pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli), 

2. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy 

zawodowej w życiu w szkole, 

3. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, 

4. jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ etatu, 

(art. 61 i art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela). 

Nauczyciele, którzy do dnia 1 września 2018 r. spełnią warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na 

zagospodarowanie, zachowają do niego prawo (art. 136 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). 
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Uprawnienia socjalne i urlopy  

Nadal trzeba będzie liczyć się z koniecznością zwrotu zasiłku 

• Uchylenie przepisu regulującego zasiłek na zagospodarowanie nie 
pozbawi jednak organu prowadzącego możliwości żądania jego zwrotu. 
Wypłacony nawet po 1 września 2018 r. zasiłek będzie nadal podlegał 
zwrotowi jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od 
dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.  

• W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę 
będzie mógł nadal zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku 
zwrotu zasiłku. Zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje 
odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek 
województwa (art. 138 i art. 139 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych oraz art. 61 ust. 3 Karty Nauczyciela). 
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Uprawnienia socjalne i urlopy  

Urlop  rodzicielski - odrębne uregulowanie w Karcie Nauczyciela uprawnień 
związanych z rodzicielstwem, dotyczących: 
• zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, 
• obniżenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela posiadającego prawo do urlopu 

wychowawczego. 

 
Art. 67e. 1. Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w 
wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy 
w wymiarze 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.  
 
2. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy.  
 
3. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, 
o którym mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich.” 



 Uprawnienia socjalne i urlopy 

Urlop wypoczynkowy nauczycieli  
1. Odrębne uregulowanie urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, jego 

zastępcy oraz innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w 
szkole – 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. 
 

2. Odrębne uregulowanie urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który w 
ramach jednego stosunku pracy prowadzi zajęcia zarówno                     
w szkole feryjnej jak i nieferyjnej. 
 

3. Przyznanie prawa do urlopu wypoczynkowego po urlopie dla 
poratowania zdrowia. 
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Uprawnienia socjalne i urlopy 

Urlop wypoczynkowy 

Jeżeli zaś nauczyciel nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w części z powodu: 

1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 

2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

3. powołania 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 

• - urlopu wypoczynkowego trzeba będzie udzielić w terminie późniejszym (art. 

66a Karty Nauczyciela). 

Powyższe zasady będą dotyczyć także urlopu wypoczynkowego nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w placówkach feryjnych. Wprowadzane regulacje są analogiczne jak w Kodeksie pracy, do 

którego obecnie należy się odnieść ustalając prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego. Z tą jednak 

różnicą, że do katalogu okoliczności uprawniających do urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie 

dodano wprost urlop dla poratowania zdrowia. 
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Od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny będzie przysługiwać  

już po 7 latach pracy na pół etatu, ale tylko w związku z chorobą 

zawodową lub leczeniem uzdrowiskowym.  

Jest tylko jedna możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania 
zdrowia na dotychczasowych zasadach. 

URLOP DLA 
PORATOWANIA 

ZDROWIA 



  Urlop dla poratowania zdrowia 

1. Doprecyzowanie celu urlopu dla poratowania zdrowia – leczenie: 
 choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej, 
 choroby, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki  środowiska pracy lub 

sposób wykonywania pracy. 

 
2. Zmiana podmiotu orzekającego o potrzebie udzielenia urlopu 

(lekarz medycyny pracy). 
 

3. Rozszerzenie możliwości udzielenia urlopu dla poratowania 
zdrowia - urlop także na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację 
uzdrowiskową, na podstawie skierowania. 

 
4. Określenie, że zatrudnienie w pełnym wymiarze na czas 

nieokreślony dotyczy daty udzielenia urlopu dla poratowania 
zdrowia, a nie całego okresu  zatrudnienia. 
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Od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny będzie udzielany wyłącznie: 

 w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej 
wystąpieniem choroby zawodowej 

 w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu 
czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają 
istotną rolę, 

 na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. 

Skierowanie do lekarza medycyny pracy wyda dyrektor szkoły, a szkoła zapłaci 
za badania. Z kolei skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację 
uzdrowiskową będzie wystawiał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. 
Skierowanie będzie musiało być potwierdzone przez oddział wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
nauczyciela.  
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  Urlop dla poratowania zdrowia 



Z Karty Nauczyciela usunięto bezwzględny obowiązek 

kierowania na badania kontrolne w przypadku korzystania 

z urlopu dla poratowania zdrowia. Badania te będą 

wykonywane tylko w przypadku udzielenia urlopu dla 

poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni (art. 

73 ust. 6 Karty Nauczyciela).  
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  Urlop dla poratowania zdrowia 



Nadal urlop jednorazowo w wymiarze rok, nie więcej niż 3 lata 

w karierze. 

Niezmienny pozostanie okres urlopu dla poratowania zdrowia, 

z którego nauczyciele będą mogli skorzystać. Jednorazowo 

będzie to nie więcej niż rok. Nauczycielowi będzie można 

udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie 

wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia 

poprzedniego urlopu, zaś łączny wymiar urlopu dla 

poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia 

nie będzie mógł przekraczać 3 lat. 
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  Urlop dla poratowania zdrowia 



Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw oświaty i wychowania ma określić, w drodze 
rozporządzenia: 

• 1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, w celu 
udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, 

• 2) wzór skierowania, o którym mowa w ust. 10a, 

• 3) wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi 
urlopu dla poratowania zdrowia– 

uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów 
oceny stanu zdrowia dokonywanej w celu stwierdzenia potrzeby leczenia 
oraz określenia czasu na jego przeprowadzenie, a także zapewnienia 
jednolitości stosowanych dokumentów (art. 73 ust. 11 Karty Nauczyciela). 
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  Urlop dla poratowania zdrowia 



  Urlop dla poratowania zdrowia 
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Przepisy przejściowe w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia: 
 

1. Nauczycielom, którzy przed dniem 1 stycznia 2018 r. uzyskali orzeczenie o 
potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, udziela się tego urlopu 
na dotychczasowych zasadach. 

 
2. Nauczyciele, którzy w dniu 1 stycznia 2018 r. przebywają na urlopie dla 

poratowania zdrowia, zachowują prawo do tego urlopu do końca okresu, na 
jaki go udzielono, chyba że wcześniej zostaną odwołani z urlopu na podstawie 
art. 73 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą. 



Urlop dla poratowania zdrowia 

URLOP UZUPEŁNIAJĄCY TAKŻE ZA URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA 

Aktualnie Karta Nauczyciela nie przewiduje wprost prawa do urlopu 

uzupełniającego w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z 

powodu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.  

• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 czerwca 2016 r.  

w sprawie Alicja Sobczyszyn przeciwko Szkole Podstawowej w Rzeplinie,  

C-178/15 orzekł, że choć w przepisach Karty Nauczyciela nie wymienia się urlopu zdrowotnego jako 

przesłanki nabycia prawa do urlopu uzupełniającego, to jednak korzystanie z urlopu zdrowotnego nie może 

pozbawiać nauczyciela prawa do urlopu wypoczynkowego.  Od 1 stycznia 2018 r. urlop uzupełniający 

będzie przysługiwał także w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych 

z powodu urlopu dla poratowania zdrowia (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). 

Zasady korzystania z urlopu w placówkach nieferyjnych uregulowane szerzej 

w Karcie Nauczyciela. Do Karty Nauczyciela wprowadzono także zasady 

przesunięcia urlopu oraz udzielenia urlopu wypoczynkowego w późniejszym 

terminie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych.  
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Inne istotne zmiany z zakresu spraw 

kadrowych w szkołach, które 

wprowadza ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych 



Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela i 

asystenta wychowawcy świetlicy.  

Z dniem 1 września 2018 r. z ustawy - Prawo oświatowe 

znikną regulacje dotyczące zatrudniania asystentów 

nauczycieli. Zgodnie z art. 143 projektu ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych, osoby zatrudnione w 

dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta mogą 

dalej je zajmować do dnia 31 sierpnia 2020 r.  



Możliwość zwiększenia wynagrodzenia osobie 
zatrudnionej na podstawie ustawy - Prawo oświatowe 

• Zmianie ulegną także przepisy dotyczące 

wynagradzania osób niebędących nauczycielami, które 

są zatrudnianie do prowadzenia zajęć za zgodą kuratora 

oświaty na podstawie art. 15 ustawy - Prawo oświatowe. 

Ich wynagrodzenie ma być nie wyższe niż 184% kwoty 

bazowej.  

 

• Organy prowadzące zyskają nową kompetencje do 

upoważnienia dyrektora szkoły do przyznania 

wynagrodzenia w wyższej wysokości. Upoważnienie to 

będzie wydawane w indywidualnych przypadkach. 

 



  Terminy wejścia w życie  

1) 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące: 
• urlopów wypoczynkowych nauczycieli i dyrektora szkoły, 
• urlopu dla poratowania zdrowia, 
• obniżania wymiaru zatrudnienia nauczycieli uprawnionych do 

urlopu wychowawczego, 
• zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem, 
• doręczeń w postępowaniu dyscyplinarnym, 
• zwiększenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, któremu 

uprzednio ograniczono wymiar zatrudnienia, 
• rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w razie czasowej 

niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, 
• ZFŚS dla nauczycieli emerytów przekazywanych szkół, 
• uchylenia przepisów dotyczących: prawa do lokalu mieszkalnego, 

działki gruntu szkolnego, mieszkania w budynkach szkoły, 
dodatku mieszkaniowego, 
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  Terminy wejścia w życie  

2) 1 września 2018 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące: 
• oceny pracy nauczycieli, 
• awansu zawodowego nauczycieli, 
• zmian w zakresie nawiązywania stosunku pracy – umowa ze 

stażystą i zaświadczenia z KRS, 
• pensum pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego, doradcy zawodowego, tzw. nauczyciela 
wspomagającego, 

• przydzielania dyrektorom szkół godzin ponadwymiarowych, 
• zniżki pensum dla nauczyciela niepełnosprawnego, 
• uchylenia zasiłku na zagospodarowanie, 
• zatrudniania nauczycieli na umowy o pracę w szkołach                           

i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby 
prawne niebędące JST, 

3) 1 września 2020 r. wchodzi w życie przepis dotyczący dodatku   
za wyróżniającą pracę. 
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