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>> nauczyciel, asystent nauczyciela, zatrudnianie pracowników

I.		Po	zmianie	przepisów	w	szkołach		
można	zatrudniać	asystentów	nauczycieli
Już od maja br. w szkołach będą mogli pracować asystenci na-
uczycieli. Będą oni zatrudniani na podstawie przepisów Kodeksu 
pracy, a wymagania kwalifikacyjne, które muszą spełnić, wyni-
kają z Karty Nauczyciela.

Asystenci będą zatrudniani w szkołach podstawowych, w tym specjalnych i in-
tegracyjnych. Do ich podstawowych zadań będzie należeć wspieranie nauczycieli 
oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuń-
cze w klasach I–III, jak również wspieranie wychowawców świetlicy (art. 1 pkt 1 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty).

Asystenci będą wykonywać swoje zadania wyłącznie pod kierunkiem osoby, 
której pomagają, czyli:
■■ nauczyciela,
■■ pracownika niebędącego nauczycielem,
■■ wychowawcy świetlicy.

Zadania asystentów będą więc wynikać z potrzeb danej szkoły, a nadzór nad 
ich wykonywaniem będzie przypadać bezpośrednio nauczycielowi lub pracowni-
kowi, którego wspierają. Osoby te będą miały zatem bezpośredni wpływ na cha-
rakter i zakres pracy wykonywanej przez asystentów.

Kwalifikacje	asystentów
Ze względu na przewidzianą w nowelizacji możliwość dzielenia obowiązków 

między nauczycielem a asystentem, osoba, która ma zostać asystentem, musi 
spełniać określone wymagania kwalifikacyjne. 

Od przyszłego asystenta wymaga się posiadania wykształcenia co najmniej na 
poziomie potrzebnym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podsta-
wowej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 

Asystent spełni wymagania kwalifikacyjne pod warunkiem, że ukończył co 
najmniej:
■■ studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do 

pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub
■■ zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy 

z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
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Zatem asystent musi posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych.

Przyszły asystent musi legitymować się również przygotowaniem pedago-
gicznym – czyli wiedzą i umiejętnościami z zakresu psychologii, pedagogiki 
i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 go-
dzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia. Dodatkowo powi-
nien mieć pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniej-
szym niż 150 godzin. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy 
dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom 
ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego.

Warunki	zatrudniania	asystentów
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przewiduje ograniczenie wysoko-

ści zarobków asystentów. Maksymalne wynagrodzenie asystenta nie może 
być wyższe niż wynagrodze-
nie, jakie otrzymuje nauczyciel 
dyplomowany.

Pozostałe warunki zatrudnie-
nia dla asystentów będą wynikać 
z przepisów Kodeksu pracy. 

Zatem asystenci będą:
■■ zatrudniani na podstawie umów 

o pracę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kodeksie pracy (np. umowy na 
okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony),
■■ uprawnieni do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni, w zależ-

ności od długości okresu zatrudnienia (staż pracy poniżej 10 lat uprawnia do 
20 dni urlopu, a staż w wymiarze co najmniej 10 lat daje prawo do 26 dni urlopu 
wypoczynkowego),
■■ mieli czas pracy rozliczany na zasadach obowiązujących w Kodeksie pracy 

(będzie ich obowiązywać norma dobowa wynosząca 8 godzin i tygodniowa 
przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy),
■■ mieli wypowiadane umowy o pracę na zasadach przewidzianych w Kodeksie 

pracy.

Nowelizacja przewiduje także regulacje dotyczące m.in. organizacji zajęć świe-
tlicowych w szkołach. Zgodnie z nimi, szkoły będą musiały organizować opiekę 
asystenta, jeśli będą wnioskować o to rodzice. 

W świetlicach pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło być więcej 
niż 25 uczniów.

UWAGA!
Wynagrodzenie asystenta nauczyciela nie może 
być wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela 
dyplomowanego.
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Omawiana nowelizacja została uchwalona przez Sejm 24 kwietnia 2014 r. W dniu 
oddania niniejszego numeru do druku oczekiwała na podpis prezydenta. Wejdzie 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Odpowiedzi	na	pytania	Czytelników

(?) Czy	szkoła	będzie	mogła	zatrudnić	asystenta	nauczyciela	dla	osoby	nie-
będącej	nauczycielem,	a	prowadzącej	zajęcia	z	uczniami?

Tak. Asystent będzie mógł wspomagać pracę również pracownika dydak-
tycznego szkoły niebędącego nauczycielem. Nowelizacja przewiduje bowiem, 
że asystent może wspierać również pracę osób niebędących nauczycielami, 
o których mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym prze-
pisem, w uzasadnionych przypadkach, w szkole publicznej za zgodą kuratora 
oświaty może zostać zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, a posiada-
jąca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowa-
dzenia danych zajęć.

(?) Czy	zatrudnieni	w	szkołach	asystenci	będą	mogli	prowadzić	zajęcia	
w	ramach	kształcenia	integracyjnego?

Nie. Jak wynika ze znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, asystentowi nie 
powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z za-
kresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizo-
wania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostoso-
waniem społecznym. Dotyczy to m.in. zadań w ramach kształcenia integracyjnego, 
a wynikających z przepisów rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szko-
łach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

(?) Czy	wymiar	czasu	pracy	asystenta	nauczyciela	będzie	taki	sam,	jak	na-
uczyciela,	któremu	asystent	pomaga?

Nie. Asystenci będą zatrudniani na zasadach określonych w Kodeksie pracy, 
a nie w Karcie Nauczyciela. Do asystentów będzie miał zastosowanie art. 129 
Kodeksu pracy, który przewiduje, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na 
dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przy-
jętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Czas pracy nauczy-
cieli nie może natomiast przekraczać 40 godzin na tydzień. Faktyczna tygodniowa 
liczba godzin pracy nauczyciela zależy bezpośrednio od rodzaju szkoły. Pensum 
nauczyciela szkoły podstawowej wynosi 18 godzin tygodniowo – w ramach któ-
rych prowadzi on zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze (art. 42 ust. 3 
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Karty Nauczyciela). W związku z takimi regulacjami, asystenci będą pracować 
dłużej niż nauczyciele, którym będą pomagać.

POdstaWa	PraWna:
■● art. 1, art. 6 ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty – w dniu oddania 

niniejszego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta
■● art. 7 ust. 1a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; 

ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 290
■● art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 191
■● art. 25, art. 30, art. 129, art. 154 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208
■● § 1 pkt 3, § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szcze-

gółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1207
■● § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków orga-

nizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedo-
stosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integra-
cyjnych – Dz.U. z 2014 r., poz. 414

ba49d81f-bea7-4cda-95d5-0a69905f2926

Magdalena	Kasprzak –  doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa 
pracy i prawa oświatowego, autorka wielu publika-
cji z tej tematyki

>> egzamin, wynagrodzenie, nauczyciel

II.		Wynagradzanie	nauczycieli	za	udział	
w	egzaminie	maturalnym

Nauczyciele otrzymują różne wynagrodzenia za uczestnictwo 
w egzaminie maturalnym. Wysokość odpłatności zależy bowiem 
od rodzaju egzaminu (ustny czy pisemny) i od statusu nauczy-
ciela (egzaminatora). 

Wysokość wynagrodzenia za udział w egzaminie dojrzałości zależy od przed-
miotu i jego poziomu oraz od liczby zdających. Egzaminatorowi, będącemu prze-
wodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających arkusze 
egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przed-
miotu, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń 
należnych egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej jed-
nak niż 150 zł. 
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Matura	ustna

Część ustna egzaminu maturalnego polega na ocenianiu zdającego w szko-
le, którą ukończył. Obejmuje język polski, język obcy nowożytny i język mniej-
szości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka 
danej mniejszości narodowej. W 2014 r. odbywa się ona w terminie głównym 
od 5 do 30 maja, według harmonogramów ustalonych przez przewodniczą-
cych szkolnych zespołów egzaminacyjnych (komunikat dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzia-
nu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w 2014 r.). 

Nauczyciele uczestniczą w części ustnej egzaminu maturalnego w ramach 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 
(tzw. pensum wynoszącego zazwyczaj 18 godzin tygodniowo). Dotyczy to rów-
nież nauczycieli-egzaminatorów. Gdy przekroczą to pensum, przysługuje im wy-
nagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela w zw. 
z art. 9c ust. 12 ustawy o systemie oświaty). Podstawę wymiaru wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe stanowi stawka osobistego zaszeregowania nauczycie-
la (wynagrodzenie zasadnicze) i ewentualnie dodatek za warunki pracy. 

Aby obliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, podstawę wymiaru należy 
podzielić przez tzw. miesięczne pensum, czyli przez pensum tygodniowe pomno-
żone przez wskaźnik 4,16 wyrażone w pełnych godzinach tak, że:
■■ czas zajęć trwający do 0,5 godziny – należy pominąć,
■■ czas zajęć trwający powyżej 0,5 godziny – należy przyjąć za pełną godzinę.

Uzyskaną stawkę godzinową należy pomnożyć przez liczbę godzin ponadwy-
miarowych przepracowanych z powodu uczestniczenia w ustnych egzaminach 
maturalnych. 

PrZYKŁad	
Nauczycielka Grażyna C. w maju 2014 r. brała udział w części ustnej matury 
i z tego powodu o 3 godziny przekroczyła obowiązkową liczbę zajęć dydak-
tycznych, opiekuńczych i wychowawczych, wynoszącą 18 godzin tygodnio-
wo. Grażyna C. jest nauczycielem mianowanym, posiadającym tytuł zawodo-
wy magistra bez przygotowania pedagogicznego. Otrzymuje wynagrodzenie 
zasadnicze 2306 zł brutto miesięcznie. Należne jej wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe w maju 2014 r. należy obliczyć w następujący sposób:
■■ podstawa wymiaru: 2306 zł,
■■ stawka godzinowa: 2306 zł : (18 godz. x 4,16) = 2306 zł : 75 godz. = 30,75 zł,
■■ wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe: 30,75 zł x 3 godz. = 92,25 zł.
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PrZYKŁad	
Karol J., nauczyciel zatrudniony według pensum 22/22, z powodu udziału 
w części ustnej egzaminu maturalnego w maju 2014 r. wypracował 4 godziny 
ponadwymiarowe. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2366 zł (nauczyciel 
dyplomowany z tytułem zawodowym licencjata i bez przygotowania pedago-
gicznego) oraz m.in. dodatek za warunki pracy 250 zł miesięcznie. Jednak 
godzin ponadwymiarowych z powodu ustnej matury nie przepracował w wa-
runkach trudnych lub uciążliwych, dlatego w podstawie wymiaru wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe należy uwzględnić tylko wynagrodzenie 
zasadnicze. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w maju 2014 r. na-
leży ustalać w następujący sposób:
■■ podstawa wymiaru: 2366 zł, 
■■ stawka godzinowa: 2366 zł : (22 godz. x 4,16) = 2366 zł : 92 godz. = 25,72 zł,
■■ wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 25,72 zł x 4 godz. = 102,88 zł.

Matura	pisemna
Maturalne sprawdziany pisemne w 2014 r. odbywają się od 5 do 23 maja. 

Oceniane są przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji nadzorowanej przez 
CKE. Sprawdziany obejmują obowiązkowo język polski, język obcy nowożytny, 
matematykę i język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddzia-
łów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej. Nauczyciel uczestniczy 
w części pisemnej egzaminu maturalnego w ramach innych zajęć i czynności wy-
nikających z zadań statutowych szkoły oraz w ramach ustalonego wynagrodze-
nia. Wykonując inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szko-
ły nauczyciel nie powinien przekroczyć średnio w tygodniu 40 godzin pracy. Za 
udział w części pisemnej matury nauczyciel nie otrzymuje zatem dodatkowego 
wynagrodzenia.

status	egzaminatora	
Nauczyciel może uczestniczyć w maturze jako egzaminator, oceniając spraw-

dziany pisemne. Okręgowa komisja egzaminacyjna prowadzi ewidencję egzamina-
torów zamieszkujących na jej terenie. Egzaminatorem może zostać osoba, która 
łącznie spełnia następujące warunki:
■■ posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szko-

le, z zakresu której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, albo jest 
nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie związanej z zaję-
ciami wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,
■■ posiada, uzyskany w ciągu 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, 

co najmniej 3-letni staż dydaktyczny w szkole publicznej, szkole niepublicznej 
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o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub 
w szkole wyższej albo co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku wymagają-
cym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzę-
dzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty albo innej jednostce 
sprawującej nadzór pedagogiczny,
■■ ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie 

toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, postępowanie 
o ubezwłasnowolnienie, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
■■ ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzamina-

torów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone 
egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu 
i egzaminu.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z egzaminatorem umowę 
na udział w pisemnej części matury, określając wynagrodzenie zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 22 marca 2012 r. w sprawie warunków 
wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egza-
minów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej 
egzaminu maturalnego. Podstawą do ustalenia tego wynagrodzenia jest minimalna 
stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadające-
go tytuł zawodowy magistra i przygotowanie pedagogiczne, czyli kwota 3109 zł. 

Wynagrodzenie	egzaminatora	za	udział	w	pisemnej	maturze	od	1	kwietnia	2014	r.

Przedmiot	i	jego	poziom
Procentowa	

stawka	podstawy	
wymiaru

Kwota	za	jednego	
zdającego

1 2 3

ze wszystkich przedmiotów (z wyjąt-
kiem języka polskiego, języka mniej-
szości narodowej, języka mniejszości 
etnicznej, języka regionalnego i mate-
matyki) na poziomie podstawowym

0,657% stawki 3109 zł x 0,657% = 20,43 zł 

matematyka na poziomie podstawowym 0,627% stawki 3109 zł x 0,627% = 19,49 zł

język polski, język mniejszości narodo-
wej, język mniejszości etnicznej i język 
regionalny na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym oraz język obcy nowo-
żytny na poziomie rozszerzonym i na 
poziomie dla absolwentów szkół i od-
działów dwujęzycznych

0,923% stawki 3109 zł x 0,923% = 28,70 zł
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1 2 3

ze wszystkich przedmiotów (z wyjąt-
kiem języka polskiego, języka obcego 
nowożytnego, języka mniejszości na-
rodowej, języka mniejszości etnicznej 
i języka regionalnego) na poziomie roz-
szerzonym i na poziomie dla absolwen-
tów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki 3109 zł x 0,790% = 24,56 zł

Stawki procentowe wynagrodzenia egzaminatorów za udział w pisemnych ma-
turach począwszy od roku szkolnego 2014/2015 ulegną nieznacznemu obniżeniu. 

975d088b-405c-4e3b-8d9c-5a8e5cb60f98
POdstaWa	PraWna:
■● art. 9c ust. 3, ust. 12 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 290
■● art. 30 ust. 5, art. 35 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 191
■● § 54 ust. 1–2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania spraw-
dzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz.U. Nr 83, poz. 562; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 520
■● § 1–4 i załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 marca 2012 r. w sprawie 

warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzami-
nów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu matural-
nego – Dz.U. z 2012 r., poz. 334; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 378
■● § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wy-

nagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji 
rządowej – Dz.U. Nr 60, poz. 494 

renata	Majewska –  prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, od wielu lat zajmuje się tą tematyką, 
autorka kilkuset publikacji

>>  nauczyciel, wypowiedzenie umowy o pracę, mianowanie, okres wypowiedzenia

III.		Zwolnienie	mianowanego	nauczyciela	
z	przyczyn	organizacyjnych		
–	praktyczna	instrukcja

Pracodawcy mają czas na złożenie wypowiedzenia pracowniko-
wi pedagogicznemu zatrudnionemu na podstawie mianowania 
(nauczycielowi o stopniu awansu – mianowany lub dyplomowa-
ny) w placówce, gdzie są ferie szkolne, tylko do 31 maja 2014 r. 
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Stosunek pracy z takim nauczycielem należy bowiem rozwiązać 
z końcem roku szkolnego, tj. 31 sierpnia 2014 r. 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mia-
nowania jest dopuszczalne tylko w przypadkach ściśle określonych przez przepi-
sy Karty Nauczyciela. Przepisy te przewidują dokładnie sytuacje i przyczyny, kie-
dy trzeba i można zwolnić nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania. 
Przedstawia to poniższa tabela. 

Powody	i	forma	zwolnienia	nauczyciela	zatrudnionego	na	podstawie	mianowania	

Przyczyna	
Rozwiązanie	

za	wypowiedzeniem	
Rozwiązanie	

bez	wypowiedzenia	

1 2 3

Na wniosek nauczyciela Stosunek pracy ulega rozwią-
zaniu z końcem roku szkol-
nego, po uprzednim złożeniu 
przez nauczyciela 3-miesięcz-
nego wypowiedzenia 

– 

Choroba nauczyciela prze-
kraczająca 182 dni lub 
w szczególnych okolicznoś-
ciach przedłużona przez 
dyrektora, jeśli nauczyciel 
uzyskał: świadczenie reha-
bilitacyjne bądź urlop dla 
poratowania zdrowia 

– Dyrektor musi rozwiązać 
stosunek pracy bez wypo-
wiedzenia z końcem miesią-
ca, w którym upłynął odpo-
wiedni okres niezdolności 
do pracy 

Orzeczenie lekarza prze-
prowadzającego badania 
okresowe lub kontrolne 
o niezdolności nauczyciela 
do wykonywania dotychcza-
sowej pracy 

– Dyrektor musi rozwiązać sto-
sunek pracy bez wypowie-
dzenia z końcem miesiąca, 
w którym otrzymał ostatecz-
ne orzeczenie o niezdolności 
do wykonywania dotychcza-
sowej pracy 

Uzyskanie negatywnej oce-
ny pracy nauczyciela 

Dyrektor musi rozwiązać 
stosunek pracy z końcem 
miesiąca, w którym upływa 
3-miesięczne wypowiedze-
nie, licząc od otrzymania 
przez nauczyciela negatyw-
nej oceny 

– 
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1 2 3

Cofnięcie skierowania do 
nauczania religii w szkole 

– Dyrektor musi rozwiązać 
stosunek pracy bez wypo-
wiedzenia z końcem miesią-
ca, w którym nastąpiło cof-
nięcie skierowania 

Za porozumieniem stron – Stosunek pracy może ulec 
rozwiązaniu w terminie 
uzgodnionym przez strony 

Nieusprawiedliwione nie-
zgłoszenie się nauczyciela 
na ustawowe badania okre-
sowe albo kontrolne 

– Dyrektor może rozwiązać 
stosunek pracy bez wypo-
wiedzenia z końcem miesią-
ca, w którym otrzymał taką 
informację 

Dwukrotne nieusprawied-
liwione niestawienie się na 
badania okresowe lub kon-
trolne, wyznaczone z inicja-
tywy dyrektora 

– Dyrektor może rozwiązać 
stosunek pracy bez wypo-
wiedzenia z końcem miesią-
ca, w którym otrzymał taką 
informację 

Poza przypadkami określonymi w tabeli, dyrektor zwalnia nauczyciela zatrud-
nionego na podstawie mianowania z przyczyn organizacyjnych, jak np. całkowita 
lub częściowa likwidacja szkoły, zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, zmiana 
planu nauczania (art. 20 Karty Nauczyciela). W praktyce stwarza to wiele proble-
mów. Poniżej przedstawiono instrukcję, jak z takim nauczycielem rozwiązać umo-
wę, aby zminimalizować ryzyko błędu. 

Krok	1.	Stwierdzenie	okoliczności	wykluczających	zatrudnienie	nauczyciela	
na	pełny	etat	

Dyrektor ma obowiązek wcześniej zaplanować obsadę kadrową w podległej 
mu placówce. Co roku do końca kwietnia musi sporządzić arkusz organizacyjny, 
uwzględniający m.in. liczbę pracowników szkoły. Arkusz zatwierdza organ pro-
wadzący do 30 maja (§ 10 załącznika nr 2 rozporządzenia w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół). Dyrektor szkoły nie-
kiedy jest zmuszony do zmniejszenia stanu zatrudnienia ze względów restruktu-
ryzacyjnych. Aby zwolnić nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania 
z przyczyn organizacyjnych, dyrektor szkoły musi najpierw zweryfikować, czy na-
stąpiły przesłanki uzasadniające takie posunięcie, czyli: 
■■ całkowita likwidacja szkoły – pełne zaprzestanie działalności placówki, połą-

czone z jej faktyczną likwidacją w trybie art. 59 ustawy o systemie oświaty, 
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■■ częściowa likwidacja szkoły – oznacza najczęściej likwidację wydzielonej sta-
tutowo części szkoły, np. filii, biblioteki, warsztatów szkolnych, 
■■ zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów szkoły albo 

zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela 
w pełnym wymiarze zajęć. Wskazane w tym przypadku przyczyny organiza-
cyjne zostały doprecyzowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego. I tak, przez 
to pojęcie należy np. rozumieć: 

 — standardowe obniżenie liczby oddziałów w szkole i wynikającą z tego modyfi-
kację planu nauczania, skutkującą ograniczeniem puli pensum i koniecznoś-
cią zwolnienia nauczyciela (wyrok SN z 24 maja 2011 r., III PK 68/10), 

 — ukończenie nauki przez ucznia objętego według arkusza organizacyjnego 
szkoły indywidualnym tokiem nauki (wyrok SN z 14 stycznia 2009 r., III PK 
52/08, OSNP 2010/13–14/164), 

 — zmiana planu nauczania uzasadniająca rozwiązanie stosunku pracy z na-
uczycielem będącym wyłącznie wychowawcą świetlicy, jeśli możliwe będzie 
przydzielenie zajęć wychowawczych w świetlicy nauczycielom prowadzą-
cym działalność dydaktyczną, a niemającym pełnego obciążenia (wyrok SN 
z 9 sierpnia 2005 r., II PK 392/04, OSNP 2006/11–12/179), 

 — zmiany dokonane w sytuacji, gdy zadania szkoły wykonywane przez nauczy-
ciela nie zostały przekazane innej placówce oświatowej (wyrok SN z 25 marca 
2005 r., I PK 271/04, OSNP 2005/21/334). 

PrZYKŁad
Anna P. jest nauczycielką wychowania fizycznego w zespole szkół, zatrud-
nioną na podstawie mianowania. Posiada wykształcenie magisterskie, ale nie 
ma przygotowania pedagogicznego. Oprócz niej placówka zatrudnia jeszcze 
4 nauczycieli wychowania fizycznego. Ze względu na konieczność oszczęd-
ności narzuconą przez gminę i na panujący niż demograficzny dyrektor ze-
społu przewiduje, że nabór do I klasy roku szkolnego 2014/2015 osiągnie 
poziom o 15% niższy niż w poprzednim roku. Dlatego w arkuszu organiza-
cyjnym na rok szkolny 2014/2015 przewidział o 6 godzin mniej zajęć wycho-
wania fizycznego tygodniowo. W związku z tym zaszła konieczność zwolnie-
nia z pracy jednego nauczyciela wychowania fizycznego, ponieważ wskutek 
tych zmian dyrektor nie był w stanie zatrudniać go w pełnym wymiarze zajęć. 
Wybór padł na Annę P., ponieważ – chociaż zawsze dostawała dobrą ocenę 
pracy – inni nauczyciele wychowania fizycznego byli oceniani jeszcze wyżej 
(na oceny bardzo dobre), a oprócz tego byli kreatywni, innowacyjni, energicz-
ni, a ich wychowankowie osiągali sukcesy w zawodach sportowych. Anna P. 
nie posiada przygotowania pedagogicznego, a pozostali nauczyciele je mieli. 
Oprócz tego wyłącznie jeden z nich miał krótszy staż pracy w szkole, ale za 
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to uzyskiwał najlepsze wyniki pracy z dziećmi. W tych okolicznościach de-
cyzję o wręczeniu Annie P. wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych należy 
uznać za usprawiedliwioną. W ocenie możliwości dalszego zatrudniania na-
uczyciela po wprowadzeniu zmian organizacyjnych należy uwzględniać – poza 
przydzieloną nauczycielom liczbą godzin lekcyjnych – także inne okoliczności, 
w tym zwłaszcza kwalifikacje zawodowe, obejmujące odpowiednią praktykę 
w nauczaniu przedmiotu (wyrok SN z 12 marca 2013 r., I PK 225/2012). 

Krok	2.	Poinformowanie	nauczyciela	o	możliwości	przeniesienia	w	stan	nieczynny	
Dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na 

podstawie mianowania w przypadku wskazanych zmian organizacyjnych zacho-
dzących w placówce, jeżeli: 
■■ nie złoży on wniosku o przeniesienie go w stan nieczynny, 
■■ nie zgodzi się na ograniczenie zatrudnienia. 

Choć art. 20 Karty Nauczyciela tego nie precyzuje, z orzecznictwa jasno wyni-
ka obowiązek dyrektora powiadomienia nauczyciela o możliwości jego przenie-
sienia w stan nieczynny. Jednak wyroki różnie zakreślają termin, do kiedy dyrek-
tor musi to zrobić, tj.: 
■■ koniecznie przed złożeniem wypowiedzenia, informując jednocześnie zainte-

resowanego o zmianach w szkole uniemożliwiających jego pełne zatrudnienie 
(np. wyrok SN z 15 maja 1997 r., I PKN 150/97, OSNP 1998/7/211), 
■■ najpóźniej do dnia wręczenia wypowiedzenia w tym samym bądź osobnym 

piśmie (np. wyrok SN z 18 grudnia 2002 r., I PK 15/02, OSNP 2004/12/207), 
■■ również po wypowiedzeniu, byle w czasie umożliwiającym nauczycielowi pod-

jęcie decyzji co do wyboru stanu nieczynnego (np. wyrok SN z 5 lipca 2011 r., 
I PK 28/11, OSNP 2012/15–16/196). 

Wobec tych wątpliwości należy przyjąć, że dyrektor szkoły powinien to uczynić 
jak najszybciej. Nie musi on natomiast szukać uzupełniającego zatrudnienia na-
uczyciela pracującego na podstawie mianowania, którego chce zwolnić z powo-
dów organizacyjnych, proponować mu ograniczenia zatrudnienia ani informowa-
nia o takiej możliwości (cytowany wyrok SN z 5 lipca 2011 r.). Obowiązek złożenia 
oferty ograniczenia zatrudnienia spoczywa na nim wyłącznie wtedy, gdy przed 
upływem terminu wypowiedzenia dyrektor dysponuje pewną wiedzą o możliwo-
ści zapewnienia nauczycielowi zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 pensum. 

PrZYKŁad
Pod koniec maja 2014 r. dyrektor szkoły podstawowej zamierza wręczyć wypo-
wiedzenie Katarzynie C., nauczycielce matematyki zatrudnionej na podstawie 
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mianowania. Wypowiedzenie ma być uzasadnione przyczynami organizacyj-
nymi – zmniejszeniem liczby godzin dydaktycznych matematyki w roku szkol-
nym w zakresie uniemożliwiającym dalsze zatrudnianie Katarzyny C. w peł-
nym wymiarze zajęć lub na 1/2 etatu. Wypowiedzenie upłynie 31 sierpnia 
2014 r. Załóżmy, że we wrześniu 2014 r. dyrektor szkoły dostał z gminy do-
datkowe pieniądze na organizację dodatkowych zajęć z matematyki w trybie 
indywidualnym w ramach programu „Geniusz matematyki”. Gdyby dowiedział 
się o tym wcześniej, mógłby przydzielić te dodatkowe lekcje Katarzynie C. 
Skoro jednak dyrektor o możliwości organizacji dodatkowych godzin ma-
tematyki dowiedział się we wrześniu (czyli już po upływie wypowiedzenia 
złożonego Katarzynie C.), nie będzie musiał składać jej propozycji obniżenia 
zatrudnienia. 

Krok	3.	Weryfikacja	szczególnej	ochrony	przed	zwolnieniem	z	pracy	
Dyrektor sprawdza, czy przeznaczony do redukcji nauczyciel zatrudniony na 

podstawie mianowania korzysta z ochrony przed zwolnieniem. Należy zwrócić uwa-
gę, że do takich pracowników nie stosujemy wszystkich przepisów o szczególnej 
ochronie zatrudnienia. Dopuszcza się bowiem wręczenie wypowiedzenia nauczy-
cielowi z przyczyn organizacyjnych podczas choroby, urlopu wypoczynkowego 
czy innej usprawiedliwionej absencji (uchwała SN z 7 grudnia 2006 r., I PZP 4/06, 
OSNP 2007/7–8/89). Dotyczy to również urlopu dla poratowania zdrowia (uchwały 
SN: z 26 czerwca 2013 r., z 26 marca 2013 r. I PZP 1/2013; OSNP 2013/23–24/270).

Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania podlega szczególnej 
ochronie przed wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem stosunku pracy w trakcie 
ciąży i urlopu macierzyńskiego (wyrok SN z 19 października 2010 r., II PK 85/10). 
Nie dotyczy to ciężarnej nauczycielki przeniesionej w stan nieczynny (wyrok SN 
z 2 września 1999 r., I PKN 225/99, OSNP 2000/24/896). 

PrZYKŁad
W maju 2014 r. dyrektor szkoły wręczył wypowiedzenie Grażynie L., nauczy-
cielce geografii zatrudnionej na podstawie mianowania, z powodu zmniej-
szenia liczby oddziałów placówki w roku szkolnym 2014/2015 i w związku 
z tym braku możliwości dalszego jej zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć. 
Wypowiedzenie miało upłynąć 31 sierpnia 2014 r., jednak jeszcze pod ko-
niec maja 2014 r. Grażyna L. powiadomiła dyrektora szkoły, że jest w ciąży, 
przedstawiając odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Zgłosiła też wniosek 
o wycofanie złożonego jej wypowiedzenia stosunku pracy. Ciężarna pra-
cownica podlega bezwzględnej ochronie przed zwolnieniem z pracy, nawet 
jeśli zaszła w ciążę już po otrzymaniu wypowiedzenia. Dyrektor powinien 
cofnąć jej wymówienie. 
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Gdy nauczyciel jest objęty ochroną związkową, również nie można go skutecz-
nie zwolnić z pracy. 

Krok	4.	Powiadomienie	związku	zawodowego	
O zamiarze złożenia wypowiedzenia nauczycielowi z powodu częściowej li-

kwidacji szkoły albo zmian wymienionych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela 
dyrektor musi zawiadomić reprezentującą go zakładową bądź międzyzakładową 
organizację związkową (art. 20 ust. 5a Karty Nauczyciela, wyrok SN z 12 listopada 
2008 r., I PK 79/08, OSNP 2010/9–10/111). Aby wykonać ten obowiązek, dyrektor 
powinien np. zapytać związek, czy nauczyciel do niego należy bądź czy organiza-
cja związkowa reprezentuje danego nauczyciela. Dyrektor nie musi informować 
związku o zamiarze wręczenia nauczycielowi wypowiedzenia z powodu całkowi-
tej likwidacji szkoły. 

Krok	5.	Ostateczna	decyzja	w	sprawie	wypowiedzenia	
Związek ma 7 dni od otrzymania oświadczenia dyrektora szkoły (zob. krok 4) 

na zgłoszenie na piśmie umotywowanych zastrzeżeń dotyczących proponowa-
nego złożenia wypowiedzenia nauczycielowi. Gdy organizacja nie zajęła stano-
wiska we wskazanym terminie albo gdy go rozpatrzyła, dyrektor rozstrzyga, czy 
na pewno chce złożyć wypowiedzenie danemu nauczycielowi. Opinia organizacji 
związkowej nie jest dla dyrektora wiążąca. 

Krok	6.	Wręczenie	wypowiedzenia	
Dyrektor wręcza nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania 

3-miesięczne wypowiedzenie. W placówkach feryjnych musi to zrobić najpóźniej 
31 maja, tak aby stosunek pracy uległ rozwiązaniu 31 sierpnia (z końcem roku 
szkolnego). W placówkach nieferyjnych, kształcenia ustawicznego oraz takich, 
w których cykl nauki kończy się w trakcie roku szkolnego, dyrektor może wręczyć 
nauczycielowi wypowiedzenie każdego dnia (art. 20 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela). 
Dyrektor ma prawo skrócić okres wypowiedzenia do 1 miesiąca, ale wówczas za 
pozostałe 2 miesiące nauczycielowi przysługuje odszkodowanie liczone jak wyna-
grodzenie za urlop (art. 20 ust. 5 Karty Nauczyciela). Wypowiedzenie trzeba sfor-
mułować na piśmie, zawierając w nim przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie 
oraz pouczenie o możliwości odwołania do sądu pracy (art. 30 § 4 i 5 Kodeksu 
pracy). 

Krok	 7.	 Ewentualne	 wystąpienie	 okoliczności	 wpływających	 na	 ważność	
wypowiedzenia	

Fakt przekazania nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn 
organizacyjnych nie oznacza, że dojdzie do ostatecznego rozwiązania umowy. 
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Wypowiedzenie będzie bezskuteczne, jeżeli nauczyciel złoży pisemny wniosek 
o przeniesienie w stan nieczynny w ciągu 30 dni od otrzymania wypowiedzenia. 
Taką konsekwencję powoduje również zgoda nauczyciela zatrudnionego na pod-
stawie mianowania na ograniczenie zatrudnienia. Jeśli okaże się, że przed koń-
cem okresu wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielka zaszła w ciążę, dyrek-
tor sam powinien cofnąć wypowiedzenie, za jej zgodą. Dotyczy to także sytuacji, 
gdy dyrektor dał wypowiedzenie nauczycielowi, a potem okazało się, że należy 
on do związku zawodowego. 

Krok	8.	Obowiązki	wynikające	z	rozwiązania	stosunku	pracy	
Na koniec zatrudnienia dyrektor musi wydać nauczycielowi, zatrudnionemu na 

podstawie mianowania, świadectwo pracy. Świadectwo powinien wręczyć oso-
biście zainteresowanemu bądź osobie pisemnie upoważnionej do jego odbioru, 
a jeżeli nie jest możliwe osobiste przekazanie – wysyła je w ciągu 7 dni pocztą. 
Oprócz tego nauczycielowi należy wypłacić odprawę w wysokości 6-miesięczne-
go wynagrodzenia zasadniczego i inne świadczenia pieniężne (m.in. ekwiwalent 
za urlop wypoczynkowy, nagrodę jubileuszową). 
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POdstaWa	PraWna:	
■● art. 20, art. 23 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 191 
■● § 10 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz.U. Nr 61, poz. 624; 
ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222 
■● art. 59 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; 

ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 290
■● § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej 

treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania – Dz.U. Nr 60, 
poz. 282; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509 
■● art. 30 § 4 i § 5, art. 38, art. 41, art. 177 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. 

z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 
■● art. 30, art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 167

renata	Majewska –  prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, od wielu lat zajmuje się tą tematyką, 
autorka kilkuset publikacji 
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