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Drodzy Czytelnicy!

Miesiąc kwiecień z praktycznego punktu widzenia stanowi nie tylko cen-

trum tzw. ruchu służbowego, ale jest również miesiącem rozpoczynają-

cym sesję (cykl) egzaminów zewnętrznych. W dniach od 10 do 12 kwietnia 

2019 r. będzie miała miejsce seria trzech części egzaminu gimnazjalnego. Jest to już 

ostatni taki egzamin przeprowadzany w polskiej oświacie. Natomiast w dniach od 15 

do 17 kwietnia odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Wszyscy z zainteresowaniem ocze-

kujemy na jego wyniki, gdyż będzie to pierwszy sprawdzian wyników edukacyjnych 

„nowej” 8-letniej szkoły podstawowej. 

Drugim niezwykle ważnym zadaniem, które należy zrealizować w kwietniu, 

jest opracowanie i zatwierdzenie arkusza organizacyjnego szkoły lub placówki 

oświatowej. Arkusz ten jest bardzo istotnym dokumentem, który (w swojej istocie) 

przybiera formę decyzji finansowo-organizacyjno-kadrowej. Decyzja ta będzie 

miała niebagatelny wpływ na funkcjonowanie szkoły lub placówki w kolejnym 

roku szkolnym. Istotnym elementem arkusza organizacyjnego jest struktura 

uczniowska, a ta jest uzależniona od wyników naboru. W kontekście struktury 

uczniowskiej należy pamiętać o tym, że w następnym roku szkolnym w kla-

sach pierwszych szkół ponadpodstawowych będą funkcjonowali absolwenci 

dwóch różnych typów szkół: szkoły podstawowej 8-letniej oraz gimnazjum. Taki 

dualizm spowoduje szereg różnych komplikacji, nie tylko natury organizacyjnej. 

Dlatego należy solidnie przygotować się do takiej sytuacji zarówno logistycz-

nie, jak i prawnie. Ponadto w okresie przejściowym (a taki mamy obecnie) na kształt arkusza organizacyjnego 

będą miały wpływ również ramowe plany nauczania – zarówno te dotyczące szkół funkcjonujących jeszcze 

w poprzednim systemie oświatowym, jak i szkół, które rozpoczęły swój żywot dopiero 1 września 2017 r. W tym 

kontekście należy pamiętać o podstawach programowych, które zaczęły być realizowane w nowej strukturze 

szkół, oraz oczywiście o tych, które były i będą realizowane, aż do momentu zakończenia rozpoczętego wcze-

śniej cyklu edukacyjnego na konkretnym etapie edukacyjnym. Niewątpliwie wpływ na zapisy w arkuszu orga-

nizacyjnym będą miały również konkretne decyzje podejmowane w stosunku do uczniów na podstawie roz-

porządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Należy zatem przypomnieć o tym, że arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020 opracowany przez 

dyrektora oraz zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe dyrektor przekazuje do organu prowa-

dzącego szkołę w terminie do dnia 21 kwietnia 2019 r. Wspomniana opinia zakładowych organizacji związko-

wych powinna być wydana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, ale nie później niż do dnia 

19 kwietnia 2019 r. Natomiast opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny powinna zostać wydana 

w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza, jednak nie później niż do dnia 20 maja 2019 r. Z kolei organ pro-

wadzący zatwierdza przedłożony arkusz organizacji szkoły do dnia 29 maja 2019 r., ale dopiero po uzyskaniu 

opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Kwiecień – to również miesiąc, w którym należy zapoznać nauczycieli ze zmianami w pragmatyce zawo-

dowej, jakie będą wprowadzane od nowego roku szkolnego. Dotyczą one tak czasu pracy, jak i oceny pracy 

nauczyciela oraz awansu zawodowego. Są to zmiany wynikające z nowych regulacji ustawowych. 

Ponieważ dużo jest kwestii, które należałoby przedyskutować, zapraszam Państwa do udziału w majowym 

Ogólnopolskim Kongresie Dyrektorów Szkół i Przedszkoli organizowanym przez Forum Media Polska, który 

odbędzie się w Warszawie. W trakcie tego wydarzenia poruszymy najważniejsze kwestie dotyczące zarządza-

nia szkołami w okresie dynamicznych zmian prawnych. Będzie również stworzona możliwość osobistego prze-

dyskutowania istotnych problemów z ekspertem, który będzie do Państwa dyspozycji. 

Z poważaniem 
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W SZKOLE I W DOMU



5kwiecień 2019

Temat numeru

W
ieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019–2023 został ustano-

wiony 15 października 2018 r. Oprócz zapew-

nienia wsparcia finansowego dotyczącego organizo-

wania stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków 

w szkołach, tzw. jadalni, program przewiduje również 

wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w for-

mie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadcze-

nia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Cały program składa się z 3 podstawowych modułów:
e pierwszy moduł kierowany jest do dzieci i młodzieży,
e drugi moduł kierowany jest do osób dorosłych,
e trzeci moduł związany jest z organizacją stołówek 

oraz miejsc do spożywania posiłków w szkołach.

Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada bezpośrednio 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast 

za realizację modułu 3 odpowiada już Minister Eduka-

cji Narodowej.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji tego 

programu wyniesie 2,75 mld zł. Są to środki przezna-

czone na realizację działań tylko w ramach modułu doty-

czącego organizacji stołówek oraz miejsc do spożywania 

posiłków w szkołach. Program stanowi istotne wspar-

cie finansowe gmin w dożywianiu mieszkańców – w for-

mie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego 

na zakup posiłku lub żywności) oraz w postaci produktów 

żywnościowych. Program wspiera organy prowadzące 

publiczne szkoły podstawowe (w tym szkoły artystyczne 

realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły pod-

stawowej) w organizacji stołówek oraz miejsc do spoży-

wania posiłków w szkołach. Pozwoli to na zdecydowaną 

poprawę standardu już funkcjonujących stołówek, ale 

także na wyposażenie nowych miejsc. 

Istotnym elementem programu będzie także zapew-

nienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku 

przygotowanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie 

umożliwi sprawowanie większej kontroli nad jakością 

kupowanych produktów, z których przygotowywane są 

posiłki dla uczniów oraz nad procesem ich przygotowy-

wania. Aby wesprzeć wskazane rozwiązanie, wojewoda 

będzie mógł zwiększyć do 5% dotację dla gmin, które 

zapewnią posiłek w bezpośrednio prowadzonych przez 

siebie stołówkach. Wsparcie finansowe będzie udzie-

lane organom prowadzącym publiczne szkoły podsta-

wowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, 

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, mło-

dzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżo-

wych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły 

artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie 

szkoły podstawowej. Z tych środków będzie można np. 

doposażyć i poprawić standard funkcjonujących stołó-

wek lub zaadaptować inne pomieszczenie na jadalnię. 

REALIZACJA PROGRAMU W SZKOŁACH 
PUBLICZNYCH
Resort edukacji informuje, że na realizację programu 

w szkołach publicznych  na lata 2019–2023 przewi-

dziano kwotę 200 mln zł pochodzących z budżetu pań-

stwa. I tak, w roku 2019 będzie to kwota 40 mln zł, w roku 

2020 – 40 mln zł, w 2021 roku – 40 mln zł, w 2022 roku 

– 40 mln zł i w roku 2023 – również 40 mln zł. Przyjęte 

rozwiązania2 przewidują, że wsparcie finansowe będzie 

udzielane na realizację zadań obejmujących:
e doposażenie, adaptację i poprawę standardu funk-

cjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni 

i jadalni),
e doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które 

obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uru-

chomione,
e zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
e adaptację, poprawę standardu i wyposażenie po- 

mieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków 

( jadalni). 

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone tylko 

na realizację jednego z ww. zadań. W ramach uzyska-

nego wsparcia finansowego będzie można dokonać 

zakupu: 
e usług remontowo-adaptacyjnych służących adapta-

cji i poprawie standardu funkcjonowania stołówek 

szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spo-

żywania posiłków,
e niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach 

szkolnych,
e niezbędnego wyposażenia pomieszczeń przezna-

czonych do spożywania posiłków.

P     SIŁEK  Wraz z początkiem 2019 roku uruchomiony został rządowy program  

„Posiłek w szkole i w domu”1. Program ten obejmuje pomoc udzielaną  

osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz dzieciom  

pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Jak można się dowiedzieć z informacji przekazanych przez MRPiPS, 

na realizację tego programu przeznaczone zostanie 550 mln zł rocznie.
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W ramach programu pierwszy został zarekomendowany, 

zalecany katalog elementów wyposażenia, które powinno 

być zakupione w ramach udzielonego wsparcia finanso-

wego. Zgodnie z tym katalogiem, a więc w ramach tego 

wsparcia finansowego, można będzie zakupić:

1)  usługi remontowo-adaptacyjne służące poprawie stan-

dardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomiesz-

czeń przeznaczonych do spożywania posiłków;

2)  niezbędne wyposażenie kuchni w stołówkach szkol-

nych, w tym:
e stanowiska mycia rąk, w szczególności umywalkę 

z instalacją zimnej i ciepłej wody,
e stanowiska sporządzania potraw i napojów oraz 

produkcji ciast, w szczególności stoły produkcyjne, 

trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki 

z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garn-

ków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży 

kuchennych, chłodziarkę z zamrażarką, zmywarkę 

do naczyń, piec konwekcyjno-parowy lub pie-

karnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot 

kuchenny wieloczynnościowy,
e stanowiska obróbki wstępnej, w szczególności zle-

wozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły 

produkcyjne ze stali nierdzewnej, drobny sprzęt 

kuchenny, urządzenia do rozdrabniania warzyw 

i owoców, krajalnice z przystawkami, 
e stanowiska obróbki cieplnej, w szczególności zlewo-

zmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, piec kon-

wekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, 

taborety podgrzewcze, trzony kuchenne z wycią-

gami, patelnie elektryczne,
e stanowiska produkcji potraw z mięsa, w szczegól-

ności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej 

wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz 

drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabnia-

nia mięsa,
e stanowiska ekspedycji potraw i napojów, w szcze-

gólności stół do ekspedycji potraw, podgrzewacze 

do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastrono-

miczne,
e stanowiska mycia naczyń, w szczególności zlewo-

zmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, pojemnik 

na odpadki, zmywarkę do naczyń, sprzęt do dezyn-

fekcji;

3)  niezbędne wyposażenie pomieszczeń przeznaczo- 

nych do spożywania posiłków, w szczególności 

stoły, krzesła, zastawę stołową, tace, kosze na odpa- 

dy, termosy gastronomiczne.

MAKSYMALNE KWOTY WSPARCIA 
FINANSOWEGO
Określone zostały również maksymalne kwoty wspar-

cia finansowego udzielanego w ramach realizacji modułu 

trzeciego przedmiotowego programu. Kwoty te mogą 

otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez organ 

prowadzący. I tak :
e 80 000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę 

standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (wła-

snej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołó-

wek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły 

zostać uruchomione, lub zorganizowanie nowych sto-

łówek szkolnych,
e 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wypo-

sażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania 

posiłków (jadalni).

Należy pamiętać, że wsparcie finansowe udzielane 

będzie tylko w ramach jednego z działań. Każdy z orga-

nów prowadzących może otrzymać wsparcie finansowe 

w odniesieniu do danej szkoły tylko jeden raz w cza-

sie realizacji modułu trzeciego. Należy zaznaczyć, 

że istnieje jednak możliwość ponownego wniosko-

wania o udzielenie wsparcia finansowego w odniesie-

niu do tej szkoły, która nie otrzymała wsparcia finan-

sowego w danym roku budżetowym lub gdy organ 

prowadzący zrezygnował z takowego wsparcia.

Jednocześnie określono wymogi, jakie musi speł-

niać wyposażenie zakupione w ramach wsparcia finan-

sowego, które będzie stanowiło materiały i wyroby 

przeznaczone do kontaktu z żywnością. A to oznacza, 

że zakupione materiały muszą odpowiadać wymaga-

niom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) 

nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyro-

bów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 

uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG 

(Dz.Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4 oraz Dz.Urz. UE L 

188 z 18.07.2009 r., str. 14) oraz:
e posiadać deklarację CE,
e być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami 

osób trzecich,
e posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały 

dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim,
e posiadać okres gwarancji – udzielonej przez produ-

centa lub dostawcę – nie krótszy niż 2 lata.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Ustalone zostały również szczegółowe terminy skła-

dania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego 

w ramach realizacji modułu trzeciego oraz zakres infor-

macji, jakie powinny zawierać prawidłowo przygoto-

wane wnioski. Taki tok postępowania pozwala na ujed-

nolicenie realizacji zadań programowych w całym 

kraju oraz stwarza możliwość porównywania skła-

danych wniosków przez organy prowadzące szkoły, 

a następnie przez wojewodów. W efekcie takie działa-

nia powinny umożliwić prawidłową ocenę składanych 

wniosków. Zgodnie z przyjętymi zasadami organ pro-

DODATEK

SPECJALNY



Ważne terminy:

15.04.2019  Przekazanie przez szkoły danych niezbędnych do objęcia ich wsparciem finansowym  
- do organów prowadzących

30.04.2019 Składanie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów

30.05.2019 Kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem przez wojewodów

30.06.2019 Ostatnie przekazanie środków finansowych do szkół

Konsultacje 
merytoryczne

Gotowe 
zestawy

Pełna oferta 
produktowa

Skonsumuj 
dofinansowanie 

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. 

Rząd przeznaczy 200 mln zł na szkolne stołówki i jadalnie w ramach programu „Posiłek w szkole  
i w domu”. Pieniądze mogą być wykorzystane na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach 
podstawowych. Wykorzystaj i odmień stołówkę w swojej szkole – tylko do 30 kwietnia można 
składać wnioski o dofinansowanie! 
 
Pomożemy Ci pozyskać finansowanie, dostarczymy wyposażenie stołówek – zobacz najnowszą ofertę  
Grupy MAC dla programu „Posiłek w szkole i w domu”.

tylko do 30 kwietnia!

Posiłek 
w szkole i w domu

www.mac.pl/stolowki  
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wadzący występuje z wnioskiem o udzielenie wspar-

cia finansowego do wojewody właściwego ze względu 

na siedzibę szkoły objętej wnioskiem:
e w 2019 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.,
e w 2020 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.,
e w 2021 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.,
e w 2022 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.,
e w 2023 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Natomiast szkoła, która ma być objęta wnioskiem o udzie-

lenie wsparcia finansowego, przekazuje do organu prowa-

dzącego odpowiednie dane:
e w 2019 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.,
e w 2020 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.,
e w 2021 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r.,
e w 2022 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.,
e w 2023 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Z kolei zespół specjalnie powołany przez wojewodę 

dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finan-

sowego złożonych przez organy prowadzące: 
e w 2019 r. – w terminie do dnia 30 maja 2019 r.,
e w 2020 r. – w terminie do dnia 30 maja 2020 r.,
e w 2021 r. – w terminie do dnia 30 maja 2021 r.,
e w 2022 r. – w terminie do dnia 30 maja 2022 r.,
e w 2023 r. – w terminie do dnia 30 maja 2023 r.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK 
O UDZIELENIE WSPARCIA  
FINANSOWEGO?
Prawidłowo opracowany wniosek o udzielenie wspar-

cia finansowego powinien zawierać: 

1)  nazwę, adres siedziby, a w przypadku osoby fizycznej 

– adres miejsca zamieszkania, oraz numer telefonu 

i adres poczty elektronicznej organu prowadzącego;

2)  numery REGON i NIP organu prowadzącego;

3)  łączną wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego 

na realizację zadań w ramach modułu 3 programu;

4)  wykaz szkół objętych wnioskiem wraz z informacją 

o wkładzie własnym organu prowadzącego i jego 

wysokości w odniesieniu do każdej z tych szkół;

5)  dane dotyczące szkół objętych wnioskiem:

e nazwę, adres siedziby, numer telefonu i adres 

poczty elektronicznej szkoły,
e wskazanie zadania, 
e liczbę uczniów w szkole według stanu na dzień  

30 września roku poprzedzającego rok złożenia 

wniosku,
e informację o dotychczasowym sposobie zapew-

nienia żywienia uczniów w szkole, w szczególno-

ści o sposobie przygotowywania posiłków oraz 

liczbie i rodzajach oferowanych dań,
e informację o aktualnym stanie wyposażenia sto-

łówki szkolnej lub pomieszczeń przeznaczo-

nych do spożywania posiłków, z uwzględnieniem 

warunków lokalowo-technicznych posiadanych 

przez szkołę,
e informację o planowanych sposobach wykorzysta-

nia wsparcia finansowego,
e przewidywane efekty realizacji zadania, w tym 

przewidywaną grupę odbiorców,
e kalkulację planowanych kosztów realizacji zadania,
e wnioskowaną w odniesieniu do danej szkoły 

kwotę wsparcia finansowego, 
e informację o usługach, wyposażeniu lub wydat-

kach, które mogą być zaliczone do wkładu rzeczo-

wego, albo o braku takich usług, wyposażenia lub 

wydatków;

6)  informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wnio-

sek jest składany ponownie;

7)  imię i nazwisko, funkcję oraz podpis osoby lub osób 

upoważnionych do reprezentowania organu prowa-

dzącego;

8)  dokumenty potwierdzające upoważnienie do skła-

dania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzą-

cego, w przypadku organu prowadzącego.

PROCEDURA WYBORU SZKÓŁ
Określona została również właściwa procedura dokony-

wania wyboru szkół, którym zostanie udzielone wsparcie 

finansowe oraz sposób i tryb oceny wniosków o udzie-

lenie tego wsparcia finansowego, ze wskazaniem kryte-

riów oceny formalnej i merytorycznej. Zgodnie z przyję-

tymi zasadami szkoły podstawowe prowadzone przez 

jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne nie-

będące jednostkami samorządu terytorialnego lub też 

osoby fizyczne składają do swojego organu prowadzą-

cego wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, które 

następnie będą weryfikowane przez ten organ. Weryfi-

kacja będzie prowadzona pod względem kompletności 

i prawidłowości danych w nich zawartych (szkoły arty-

styczne prowadzone przez ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kierują swoje 

wnioski bezpośrednio do tego ministra). W wyniku doko-

nanej weryfikacji organ prowadzący sporządza wniosek 

o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania 

Istnieje możliwość ponownego  
wnioskowania o udzielenie wsparcia 
finansowego w odniesieniu do tej szkoły,  
która nie otrzymała wsparcia finansowego 
w danym roku budżetowym lub gdy organ 
prowadzący zrezygnował z takowego 
wsparcia.
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w prowadzonych przez ten organ szkołach, które złożyły 

prawidłowe i kompletne wnioski. Wnioski te są następnie 

składane do wojewody. Rozpatrywanie wniosków złożo-

nych przez organy prowadzące będzie prowadzone przez 

wojewodów, a w przypadku wniosków szkół artystycz-

nych prowadzonych przez ministra kultury i ochrony dzie-

dzictwa narodowego – przez tego ministra, przy pomocy 

specjalnych zespołów dokonujących oceny wniosków 

pod względem formalnym i merytorycznym. W oparciu 

o dokonaną ocenę wojewoda lub minister będą podejmo-

wać decyzje o udzieleniu wsparcia finansowego poszcze-

gólnym organom prowadzącym szkoły, wskazując rów-

nocześnie szkoły, którym zostanie udzielone wsparcie 

finansowe na realizację konkretnego zadania. Należy 

zaznaczyć, że musi być przy tym brana pod uwagę kwota 

środków budżetu państwa przypadających na dane woje-

wództwo w danym roku budżetowym. Minister kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego podejmuje decyzję 

o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom artystycz-

nym, dla których jest organem prowadzącym, do wysoko-

ści środków zagwarantowanych dla tych szkół.

Określone zostały też zasady powoływania zespołów 

oceniających zarówno dla wojewodów, jak i ministra wła-

ściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-

wego. W pracach takiego zespołu został zapewniony 

udział przedstawicieli jednostki sprawującej nadzór 

pedagogiczny. W celu ujednolicenia sposobu dokony-

wania oceny złożonych wniosków zastosowano katalog 

kryteriów podlegających ocenie punktowej, przypisując 

każdemu z jego elementów odpowiednią wartość. 

Ocenie pod względem merytorycznym będzie pod-

legała liczba uczniów w szkole, dotychczasowy sposób 

zapewnienia żywienia uczniów w szkole (z uwzględnie-

niem warunków lokalowo-technicznych posiadanych 

przez szkołę), przewidywane efekty realizacji zadania 

(z uwzględnieniem grupy odbiorców) oraz zgodność 

realizowanego zadania z potrzebami szkoły (z uwzględ-

nieniem grupy odbiorców).

LICZBA UCZNIÓW W SZKOLE
Kryterium „liczba uczniów w szkole” ma na celu pre-

miowanie zwłaszcza małych szkół, w szczególności 

tych liczących do 70 uczniów, w których zapewnianie 

żywienia uczniów, a zwłaszcza prowadzenie szkolnej 

stołówki, jest trudniejsze z uwagi na niewielką grupę 

odbiorców.

DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ZAPEWNIANIA 
ŻYWIENIA UCZNIÓW W SZKOLE
Kryterium „dotychczasowy sposób zapewnienia żywie-

nia uczniów w szkole, z uwzględnieniem warunków 

lokalowo-technicznych posiadanych przez szkołę” ma 

na celu premiowanie tych szkół, które zapewniają żywie-

nie uczniom. Ponieważ celem podejmowanych działań 

jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawo-

wej w zakresie zapewniania uczniom żywienia, uznano 

za zasadne premiowanie tych szkół, które do tej pory 

najlepiej realizowały tę funkcję, z uwzględnieniem posia-

danych warunków lokalowo-technicznych. Z tego też 

względu najwyższa liczba punktów będzie przyznawana 

szkołom, które zapewniają posiłek złożony z dwóch dań 

gorących przygotowany na miejscu w stołówce szkolnej, 

ale także w jadalni, jeżeli szkoła nie dysponuje własną 

kuchnią. Najniżej oceniane będzie dostarczenie posił-

ków za pomocą cateringu, jeśli szkoła posiada kuchnię, 

ale nie jest ona wykorzystywana. Najwyższa Izba Kon-

troli wskazywała, że likwidacja szkolnej stołówki i zastą-

pienie jej cateringiem może ograniczyć nawet o połowę 

liczbę dzieci, którym rodzice wykupią w szkole obiady. 

Ponadto podkreślano też, że obiady z cateringu są dużo 

droższe3.

PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI 
PLANOWANEGO ZADANIA 
Z UWZGLĘDNIENIEM GRUPY  
ODBIORCÓW
W przypadku kryterium „przewidywane efekty realizacji 

planowanego zadania, z uwzględnieniem grupy odbior-

ców” zaleca się, aby maksymalna liczba punktów była 

przyznawana wówczas, gdy we wniosku szkoły o wspar-

cie finansowe w sposób najbardziej rzetelny i całościowy 

zostały oszacowane efekty realizacji planowanego zada-

nia, z uwzględnieniem planowanych nakładów finan-

sowych i grupy odbiorców. W ramach tego kryterium 

istotne przy ocenie będzie m.in. uwzględnienie sytu-

acji, w której np. kuchnia służy więcej niż jednej szkole 

lub całej gminie, a także zatrudnienie obsługi kuchni 

w ramach stosunku pracy, rodzaj posiłków, które będą 

mogły być przygotowywane dzięki realizacji zadania, 

poprawa warunków lokalowych, oszczędność energii.

ZGODNOŚĆ REALIZOWANEGO 
ZADANIA Z POTRZEBAMI SZKOŁY 
Z UWZGLĘDNIENIEM GRUPY  
ODBIORCÓW
W przypadku kryterium „zgodność realizowanego 

zadania z potrzebami szkoły, z uwzględnieniem grupy 

odbiorców” zaleca się, aby maksymalna liczba punktów 

była przyznawana, jeżeli z wniosku szkoły o udziele-

nie wsparcia finansowego wynika, że realizacja zadania 

w sposób optymalny przyczyni się do poprawy reali-

zacji opiekuńczej funkcji szkoły w zakresie zapewnie-

nia uczniom żywienia, z uwzględnieniem planowanej 

grupy odbiorców. Ocena powinna uwzględniać zgod-

ność planowanego sposobu wykorzystania wspar-

cia finansowego z aktualnym stanem wyposażenia 

stołówki szkolnej lub pomieszczeń przeznaczonych 

do spożywania posiłków, tak aby zakupione wyposa-
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żenie lub usługi remontowo-adaptacyjne odpowiadały 

faktycznym potrzebom w tym zakresie. Uwzględnić 

przy tym jednak należy przewidywaną grupę odbior-

ców, np. gdy kuchnia służy więcej niż jednej szkole  

lub całej gminie.

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW  
FINANSOWYCH
Wojewoda lub minister będą przekazywać organom pro-

wadzącym środki budżetu państwa otrzymane w ramach 

wsparcia finansowego w terminie do 14 dni od dnia 

zawarcia umowy, jednak nie później niż:
e w 2019 r. – w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.,
e w 2020 r. – w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,
e w 2021 r. – w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.,
e w 2022 r. – w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.,
e w 2023 r. – w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI 
ZADANIA
Z kolei organy prowadzące, którym udzielono wsparcia 

finansowego, będą zobowiązane do złożenia wojewo-

dzie lub ministrowi zbiorczego sprawozdania z realizacji 

zadania w terminie do dnia 31 marca roku następującego 

po roku udzielenia wsparcia finansowego. Sprawozdanie 

takie powinno zawierać w szczególności:
e zestawienie liczby szkół i uczniów objętych wspar-

ciem finansowym,
e zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków doko-

nanych w ramach udzielonego wsparcia finanso-

wego, z wyszczególnieniem wkładu własnego 

organu prowadzącego,
e efekty zrealizowanych zadań,
e charakterystykę problemów i barier w realizacji 

zadań.

Z kolei same szkoły, które zostały objęte wsparciem 

finansowym, składają swoim organom prowadzącym 

sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 28 

lutego roku następującego po roku udzielenia wsparcia 

finansowego.

Oferowana pomoc powinna trafić do dzieci i mło-

dzieży, ale również osób dorosłych, spełniających warunki 

otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy 

społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kry- 

terium dochodowego uprawniającego do świadczeń 

z pomocy społecznej.

W ramach programu zostaną dofinansowane rów-

nież posiłki dowożone osobom dorosłym (np. niewycho-

dzącym z domu ze względu na podeszły wiek czy nie-

pełnosprawność), które samodzielnie nie są w stanie ich 

sobie przygotować, w programie przewidziano bowiem 

środki na dowóz posiłków. W tym przypadku wojewoda 

także będzie mógł zwiększyć do 5% dotację dla gmin 

na dowóz posiłków.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany 

będzie w latach 2019–2023 przez Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

Na realizację działań przewidzianych w programie gmina 

będzie mogła otrzymać dotację, jeżeli na jedno zadanie 

przeznaczy nie mniej niż 40% z własnych środków, przy 

czym wojewoda będzie mógł zmniejszyć wkład własny 

gminy do 20%. Wkład finansowy powinien być wydat-

kowany w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia 

finansowego. Natomiast wkład rzeczowy będą stanowić 

sprzęty, przedmioty i materiały, którymi dysponuje wnio-

skodawca i które zamierza wykorzystać podczas reali-

zacji zadania w ramach programu lub te, które wykorzy-

stał do zadań bezpośrednio związanych z realizacją tego 

zadania w roku budżetowym, w którym składa wniosek 

o dofinansowanie. Za wkład rzeczowy będą uznane 

również wydatki związane z kosztami dotyczącymi 

osób realizujących zadania wynikające z zadań zawar-

tych we wniosku, których poniesienie jest niezbędne 

do jego realizacji, a nie jest finansowane ze środków 

dotacji. Zgodnie z założeniami wkład rzeczowy polega 

na wniesieniu do programu określonych składników 

majątku przez wnioskodawcę lub majątku innych pod-

miotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa 

oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o udzie-

lenie wsparcia finansowego. W szczególności dotyczy to 

urządzeń lub materiałów, badań lub świadczeń wykony-

wanych przez wolontariuszy. Wkład rzeczowy powinien 

być w posiadaniu wnioskodawcy przed okresem realiza-

cji zadania objętego wsparciem finansowym, ale nie póź-

niej niż do dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia 

finansowego. 

Nowo uruchomiony program zastąpi dotychczasowy 

program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014–2020. Swoim zasięgiem obejmie wszystkie 

województwa w Polsce. 

Jan Lewandowski

Konsultant ds. kadry kierowniczej, ewaluacji, prawa oświatowego, 

awansu zawodowego DODN Filia w Legnicy. Szkoleniowiec 

– edukator, wykładowca akademicki, doktorant na Wydziale 

Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

1  Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w spra-
wie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019–2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007). 

2  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie reali-
zacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów pro-
wadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecz-
nych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek 
i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r., poz. 267).

3  Informacja o wynikach kontroli – Wdrażanie zasad zdrowego żywienia 
w szkołach publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2017 r. https://
www.nik.gov.pl/plik/id,14 600,vp,17 065.pdf_dostęp: 12.02.2019
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STRAJK 
Referendum strajkowe zostało przeprowadzone we wszystkich szkołach, 

przedszkolach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego sporu 

zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia 

w sprawie żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

NAUCZYCIELI
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Pod paragrafem

P
rezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskie- 

go poinformował, że w przypadku, gdy nauczy-

ciele biorący udział w referendum strajkowym 

opowiedzą się za przeprowadzeniem takiej akcji pro-

testacyjnej, to strajk rozpocznie się w poniedziałek 

8 kwietnia i będzie trwał do odwołania. 

WYMOGI PRAWNE
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 

zbiorowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 174) dla przeprowa-

dzenia akcji protestacyjnej wymaga wykonania odpo-

wiedniej procedury, która poprzedza właściwy strajk. 

Zgodnie z art. 1 tej ustawy spór zbiorowy pracowni-

ków z pracodawcą może dotyczyć warunków pracy, płac 

lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związko-

wych pracowników lub innych grup, którym przysługuje 

prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Prawa 

i interesy zbiorowe pracowników są reprezentowane 

przez związki zawodowe. W zakładzie pracy, w którym 

działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda 

z nich może reprezentować w sporze zbiorowym inte-

resy stanowiące przedmiot tego sporu. Jeżeli działające 

w zakładzie pracy organizacje związkowe tak postano-

wią, w sporze zbiorowym występuje wspólna reprezen-

tacja związkowa. Z kolei w imieniu pracowników zakładu 

pracy, w którym nie działa związek zawodowy, spór zbio-

rowy może prowadzić organizacja związkowa, do której 

pracownicy zwrócili się o reprezentowanie ich interesów 

zbiorowych.

Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez pod-

miot reprezentujący interesy pracownicze (czyli przez 

organizację związkową) do pracodawcy z żądaniami, jeżeli 

pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie 

określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni. W zgło-

szeniu sporu określa się przedmiot żądań objętych spo-

rem. Podmiot zgłaszający spór może uprzedzić, że w razie 

nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony 

strajk. Dzień zapowiedzianego strajku nie może nastąpić 

przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu.

Regulacja art. 8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbio-

rowych nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia 

rokowań w celu rozwiązania sporu w drodze porozumie-

nia. Dyrektor musi zawiadomić właściwego okręgowego 

inspektora pracy o powstaniu sporu. Rokowania kończą 

się podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie nie-

osiągnięcia porozumienia – sporządzeniem protokołu roz-

bieżności ze wskazaniem stanowisk stron. Jeżeli strona, 

która wszczęła spór, podtrzymuje zgłoszone żądania, 

spór ten prowadzony jest dalej z udziałem mediatora usta-

lonego wspólnie przez strony sporu. Mediatorem może 

być osoba z listy ustalonej przez ministra właściwego 

do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związko-

wymi oraz organizacjami pracodawców. Lista mediatorów 

jest dostępna na stronie Departamentu Dialogu i Partner-

stwa Społecznego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej pod adresem http://www.dialog.gov.pl/dialog-

-krajowy/spory-zbiorowe/lista-mediatorow/.

Jeżeli strony sporu zbiorowego nie porozumieją się 

w ciągu 5 dni w sprawie wyboru mediatora, dalsze postę- 

powanie jest prowadzone z udziałem mediatora wskaza-

nego na wniosek jednej ze stron przez ministra właści-

wego do spraw pracy. Postępowanie mediacyjne kończy 

się podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie 

nieosiągnięcia porozumienia – sporządzeniem protokołu 

rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron. Czynności 

tych dokonuje się przy udziale mediatora.

Dopiero nieosiągnięcie porozumienia rozwiązują-

cego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym 

uprawnia do podjęcia akcji strajkowej. W rozumie-

niu art. 17 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbio-

rowych strajk jest środkiem ostatecznym i nie może 

być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możli-

wości rozwiązania sporu według zasad określonych 

w ustawie, czyli np. bez przeprowadzenia postępo-

wania mediacyjnego. Zgodnie z art. 20 ustawy strajk 

zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyska-

niu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli 

w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowni-

ków zakładu pracy. 

Biorąc zatem pod uwagę przywołane regulacje, 

można zauważyć, że przeprowadzenie procedury skut-

kującej strajkiem pracowników oświaty jest czynnością 

skomplikowaną. 

Warto również wspomnieć o problemach interpreta-

cyjnych dotyczących prawa do strajku nauczycieli i pra-

cowników administracji i obsługi szkół. Zgodnie z art. 19 

ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:
e Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku 

akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządze-

niach i instalacjach, na których zaniechanie pracy 

zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeń-

stwu państwa.
e Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agen- 

cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy- 

wiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antyko-

rupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, w jednost-

kach Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Krajowej Administracji Skarbo-

wej, w których pełnią służbę funkcjonariusze Służby 

Dzień zapowiedzianego strajku nie może 
nastąpić przed upływem 14 dni  
od dnia zgłoszenia sporu.
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Celno-Skarbowej, oraz jednostkach organizacyjnych 

ochrony przeciwpożarowej.
e Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom za- 

trudnionym w organach władzy państwowej, admini-

stracji rządowej i samorządowej, sądach oraz proku-

raturze. 

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie defi-

niuje, czy pojęcie „administracja samorządowa” należy 

rozumieć szeroko, a zatem obejmując również samorzą-

dowe jednostki organizacyjne, czyli szkoły i przedszkola. 

Zgodnie jednak z poglądami doktryny (Janusz Żołyński. 

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komen-

tarz. Wzory pism, WKP 2012) „przez administrację samo-

rządową należy rozumieć część administracji publicz-

nej, działającej na wszystkich stopniach zasadniczego 

podziału terytorialnego kraju – w gminie, powiecie, woje-

wództwie, wykonującej zdecentralizowaną część zadań 

publicznych. Na administrację samorządową składają się 

organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, 

a więc rada gminy, powiatu, sejmik województwa, organy 

wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego: wój-

towie, burmistrzowie, prezydenci miast, zarządy powia-

tów z ich przewodniczącymi, starostami i marszałkami 

wraz z aparatem pomocniczym – urzędami gmin, staro-

stwami powiatowymi, urzędami marszałkowskimi. Mając 

na uwadze powyższą definicję administracji samo-

rządowej, należy jednoznacznie stwierdzić, że prawa 

do strajku nie mają pracownicy urzędów marszałkow-

skich, starostw powiatowych oraz urzędów gmin, jak 

również osoby wchodzące w skład organów wykonaw-

czych jednostek samorządu terytorialnego. 

W świetle powyższego nie może być wątpliwości, 

że w strajku mają prawo brać udział pracownicy admi-

nistracji i obsługi zatrudnieni w szkołach i placówkach 

oświatowych. 

Z kolei w komentarzu Henryka Lewandowskiego 

(Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komen-

tarz, w: Prawo pracy, LexisNexis 2001) czytamy, że „miej-

scem strajku nie może być żaden urząd w organach wła-

dzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, 

w sądownictwie i prokuraturze. W celu zapewnienia nor-

malnego funkcjonowania aparatu władzy i administracji 

– państwowej i samorządowej – ustawodawca pozbawił 

prawa do strajku wszystkich zatrudnionych tam pracow-

ników, niezależnie od podstawy stosunku pracy i hierar-

chii zajmowanego stanowiska”. 

Z obu tych stanowisk wynika zatem, że zakaz prze-

prowadzania akcji strajkowej dotyczy pracowników 

urzędów, natomiast nie dotyczy pracowników samorzą-

dowych jednostek organizacyjnych, czyli szkół i przed-

szkoli. Zarówno nauczyciele, jak i pracownicy administra-

cji i obsługi mogą zatem uczestniczyć w akcji strajkowej, 

o ile została ona przeprowadzona zgodnie z procedurą 

przewidzianą w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbio-

rowych. 

PRZEBIEG STRAJKU I OBOWIĄZKI 
DYREKTORA
Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 

udział w strajku jest dobrowolny i polega na zbiorowym 

powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania 

pracy w celu rozwiązania sporu. Prawo do powstrzymywa-

nia się od pracy nie oznacza natomiast prawa do opusz-

czenia pracy. Nauczyciele, jak również pracownicy nie-

pedagogiczni, mają obowiązek przebywania na terenie 

szkoły czy przedszkola w godzinach swojej pracy, a jedy-

nie powstrzymują się od wykonywania swoich obowiąz-

ków. Nie zwalnia to natomiast dyrektora z konieczności 

zapewnienia opieki dla uczniów, którzy w czasie strajku 

będą się znajdowali na terenie przedszkola czy szkoły. 

Z powodu braku pedagogów możliwość przeprowadze-

nia zajęć może być poważnie utrudniona lub wręcz nie-

możliwa, ale o ile zajęcia można odpracować w później-

szym terminie i uzupełnić brakujące elementy programu 

nauczania, o tyle w czasie strajku nadal uczeń musi mieć 

zapewnioną opiekę, a dyrektor, chcąc ją zapewnić, może 

stanąć przed poważnym problemem. Oczywiście nie 

każdy nauczyciel jednostki musi przystąpić do strajku, 

bowiem jest to wyłącznie jego wybór, a w takim razie 

dyrektor może próbować organizować opiekę przy wyko-

rzystaniu pozostałych w pracy pedagogów. Jeżeli i to 

stanie się niemożliwe, wówczas może jedynie zaapelo-

wać do rodziców o nieprzyprowadzanie w danym dniu 

dzieci do przedszkola oraz o nieprzychodzenie uczniów 

do szkoły. Oczywiście takie działanie nie powinno mieć 

miejsca w praktyce, lecz lepszym rozwiązaniem jest 

prośba o nieobecność i zrozumienie sytuacji niż brak 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

CO Z EGZAMINAMI?
Odrębnym problemem jest to, w jaki sposób mają zostać 

przeprowadzone egzaminy, jak egzamin ósmoklasisty 

czy matura, których terminy mogą się pokryć z prze-

prowadzaną akcją strajkową. Obowiązujące regulacje 

ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 

z późn. zm.) nie przewidują możliwości zmiany termi-

nów ustalonych przez Centralną Komisję Egzamina-

cyjną na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 10a tego aktu. Z tego 

Dopiero nieosiągnięcie porozumienia 
rozwiązującego spór zbiorowy  
w postępowaniu mediacyjnym uprawnia 
do podjęcia akcji strajkowej. 
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też powodu CKE w dniu 5 marca wydało oświadczenie 

(dostępne na stronie cke.gov.pl), w którym czytamy:

1)  Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty są prze-

prowadzane w terminie głównym (w kwietniu) oraz 

w terminie dodatkowym (w czerwcu). Egzamin matu-

ralny jest przeprowadzany w trzech terminach: głów-

nym (w maju), dodatkowym (w czerwcu) oraz popraw-

kowym (w sierpniu).

2)  Szczegółowy harmonogram wszystkich egzaminów, 

tzn. konkretne dni, w których są przeprowadzane egza-

miny, ustala dyrektor CKE. Terminy te ogłaszane są 

w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowa-

dzania egzaminów w danym roku. W przypadku egza-

minów przeprowadzanych w 2019 r. komunikat ten 

został ogłoszony 20 sierpnia 2018 r.

3)  Przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym 

(w czerwcu) jest możliwe wyłącznie w przypadku zdają-

cych, którzy nie przystąpili do danego egzaminu w ter-

minie głównym (w kwietniu albo w maju) z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych.

4)  Wszelkie informacje medialne wskazujące na możli-

wość wyznaczenia przez dyrektora CKE kolejnego ter-

minu przeprowadzania danego egzaminu nie znajdują 

uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

5)  Nie ma również możliwości zmiany już ogłoszonego 

harmonogramu przeprowadzania egzaminów, o któ-

rym mowa w pkt 2, w tym określonych w tym harmo-

nogramie terminów: ogłaszania wyników egzaminów, 

przekazywania szkołom wyników egzaminów oraz 

przekazywania szkołom zaświadczeń i świadectw. Dla 

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego jest 

to 14 czerwca 2019 r.

6)  Dyrektor CKE ma prawo wyznaczyć inny termin prze-

prowadzenia danego egzaminu wyłącznie w przy-

padku nieuprawnionego ujawnienia materiałów 

egzaminacyjnych lub uzasadnionego podejrzenia nie-

uprawnionego ujawnienia tych materiałów, a więc 

w przypadku gdy doszło do naruszenia przepisów 

prawa w trakcie przeprowadzania egzaminu – zgod-

nie z art. 9e ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Zgod-
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nie z tym przepisem Dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej może wyznaczyć nowy termin prze-

prowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu matu-

ralnego z danego przedmiotu w części pisemnej lub 

w części ustnej, egzaminu potwierdzającego kwa-

lifikacje w zawodzie lub części pisemnej albo czę-

ści praktycznej tego egzaminu oraz egzaminów  

eksternistycznych.

To stanowisko potwierdza zatem, że obowiązujące prze-

pisy nie przewidują sposobu postępowania w przypadku 

wystąpienia ogólnego strajku pracowników oświaty. 

W praktyce przeprowadzenie egzaminów może być 

zatem niemożliwe, lecz co istotne, MEN podjął jednak 

próbę poradzenia sobie z tym problemem. Na stronie 

Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się w dniu 11 

marca 2019 r. dwa projekty rozporządzeń:
e zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegóło-

wych warunków i sposobu przeprowadzania egza-

minu ósmoklasisty,
e zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegóło-

wych warunków i sposobu przeprowadzania egza-

minu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Pierwsze z nich ma wprowadzić zmiany w rozporządze-

niu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prze-

prowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1512). Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu 

„zaproponowane w projekcie rozporządzenia zmiany 

polegają na wskazaniu, jakie osoby, oprócz nauczy-

cieli zatrudnionych w danej szkole oraz nauczycieli 

zatrudnionych w innej szkole lub placówce, przewod-

niczący zespołu egzaminacyjnego będzie mógł powo-

łać w skład zespołu egzaminacyjnego przeprowadza-

jącego w szkole egzamin ósmoklasisty oraz w skład 

zespołów nadzorujących przebieg tego egzaminu. Pro-

ponuje się, aby w skład zespołu egzaminacyjnego oraz 

zespołów nadzorujących, w sytuacji gdy nie ma możli-

wości powołania nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

w której jest przeprowadzany egzamin, mogli być 

powoływani inni nauczyciele (spoza tej szkoły). Zmiana 

ta pozwoli dyrektorowi szkoły na większą elastyczność 

działania w momencie powoływania zespołu egza-

minacyjnego i zespołów nadzorujących”. W projekcie 

przewiduje się przepis przejściowy, zgodnie z którym 

powyższe rozwiązanie będzie mogło być zastosowane 

już w bieżącym roku szkolnym przy przeprowadzaniu 

egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

Tak więc jeżeli rozporządzenie zostanie podpisane, 

a zapewne tak się stanie, to już w trakcie najbliższego 

egzaminu ósmoklasisty w składzie zespołu egzamina-

cyjnego mogą się znaleźć nauczyciele spoza szkoły. 

Oczywiście ma to stanowić zabezpieczenie na wypadek 

strajku, bowiem wówczas dyrektor będzie mógł wyko-

rzystać do pracy przy egzaminie nauczycieli z innych 

szkół, którzy akurat akcji protestacyjnej nie prowadzą. 

Takie rozwiązanie wskazuje, że MEN nie widzi możliwo-

ści zmiany terminów egzaminu. Czy natomiast okaże się 

ono skuteczne, pokaże sam egzamin. W przypadku gdy 

do strajku przystąpi większość szkół, nadal nie będzie 

możliwości skompletowania zespołu egzaminacyjnego. 

Zauważyć również należy, że podobne rozwiązanie 

zostało przyjęte w drugim z projektów, wprowadzają-

cym zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-

dowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2223 z późn. zm.). Ten projekt również zakłada, 

że w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów 

nadzorujących, w sytuacji gdy nie ma możliwości powo-

łania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której jest 

przeprowadzany egzamin, będą mogli być powoływani 

inni nauczyciele – spoza szkoły. Jak wskazuje uzasad-

nienie do projektu, przewiduje się, że rozporządzenie 

wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogło-

szenia. Pilne wejście w życie rozporządzenia wynika 

z potrzeby umożliwienia przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego skorzystania z zaproponowanego roz-

wiązania jeszcze w bieżącym roku szkolnym 2018/2019. 

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej egzamin gimnazjalny będzie przeprowa-

dzony w dniach 10–12 kwietnia 2019 r., a egzamin matu-

ralny w terminie głównym w dniach 6–25 maja 2019 r.

Jak wcześniej wspomniano, trudno stwierdzić, czy 

takie rozwiązania sprawdzą się w praktyce i umoż-

liwią przeprowadzenie egzaminów, bowiem jest to 

uzależnione o tego, na ile powszechna będzie akcja  

strajkowa. 

Michał Łyszczarz
Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego.

Współautor komentarzy do ustawy o systemie oświaty  

oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego  

i samorządowego. Wieloletni pracownik Wydziału  

Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Obecnie zatrudniony w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego  

w Dąbrowie Górniczej

Nie może być wątpliwości, że w strajku 
mają prawo brać udział pracownicy 
administracji i obsługi zatrudnieni  
w szkołach i placówkach oświatowych. 
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WYNAGRODZENIE 
W OŚWIACIE

Ze zrozumiałych względów sprawy wynagrodzeń budzą i duże 

zainteresowanie, i nie mniejsze emocje. W dniu 8 lutego 2019 r. zostało 

opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej określające poziom wynagrodzeń nauczycieli w roku 20191.

I NAGRODA 
JUBILEUSZOWA
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Z
godnie z załącznikiem do tego aktu prawnego, 

który stanowi sedno całej regulacji, wynagro-

dzenia zasadnicze nauczycieli od dnia 1 stycz-

nia 2019 r. kształtują się  w sposób przedstawiony  

w tabeli 1.

Analizując „nowe” stawki, można zauważyć, że są to 

te stawki, które mogliśmy poznać już z zapisów zawar-

tych w projekcie tej regulacji, a to oznacza, że usilne 

starania związków zawodowych praktycznie nic nie dały. 

Stawki wynagrodzenia zasadniczego, które weszły nie-

dawno w życie, są oczywiście stawkami brutto. Analizu-

jąc powyższe kwoty w odniesieniu do tych, które obo-

wiązywały do tej pory na mocy rozporządzenia z dnia 

26 marca 2018 r.2, można dokonać wyliczenia poka-

zującego, że w poszczególnych grupach zaszerego-

wania pensja zasadnicza nauczycieli wzrasta średnio 

o kilkaset złotych, ale w każdej grupie wielkość ta jest 

inna. Również w tabeli poniżej przedstawione zostały 

obliczone kwoty wzrostu wynagrodzeń zasadniczych 

nauczycieli z uwzględnieniem poziomu wykształcenia 

i posiadanego stopnia awansu zawodowego. Należy 

przy tym mieć na względzie, że resort edukacji od dnia 

1 września 2019 r. zapowiada koleją regulację płac 

nauczycieli. Czytając treść tego krótkiego aktu praw-

nego nigdzie nie znajdujemy zapisu świadczącego o 

tym, że opisane stawki obowiązują od 1 stycznia. Jedyny 

jednoznaczny zapis istniejący w § 2 stanowi, że rozpo-

rządzenie wchodzi w życie w dniu następnym po dniu 

ogłoszenia, a to oznacza, że regulacja ta stała się obo-

wiązująca z dniem 9 lutego 2019 r. I w tym momencie, 

kolejny raz, zwracam uwagę na kontekstualne analizo-

wanie i interpretowanie prawa. Bardzo często nie jeste-

śmy w stanie zinterpretować regulacji prawnej tylko 

w oparciu o jeden akt prawny. Tak też jest i w tym przy-

padku. Przy prawidłowym rozumieniu zapisów tego 

aktu prawnego dominujące znaczenie ma jednak zapis 

art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela3, który stanowi, że „Pod-

wyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy 

budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego 

roku”. Ponieważ zapis ustawowy jest nadrzędny i nie ma 

potrzeby powtarzania go w akcie wykonawczym niż-

szego stopnia, to mamy już jasność zaistniałej sytuacji 

i śmiało możemy powiedzieć, że nasze pensje musiały 

zostać zwaloryzowane do końca marca z wyrównaniem 

od 1 stycznia 2019 r. 

Wyliczone wartości wzrostu wynagrodzeń zasadni-

czych nauczycieli w złotych przedstawiono w tabeli 2.

Pozostałe, wprowadzane omawianym aktem praw-

nym zmiany, mają charakter dostosowujący. Otóż 

zmiana w § 5 w pkt 1 rozporządzenia jest konieczna 

ze względu na uchylenie w art. 1 ustawy Karta Nauczy-

ciela ust. 1a. Ponadto w § 8 rozporządzenia należy uchy-

lić pkt 18, gdyż zgodnie z obecnym brzmieniem art. 1 

ust. 2 pkt 2 ustawy Karty Nauczyciela pracownicy peda-

gogiczni byłych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-

-konsultacyjnych nie podlegają już przepisom Karty  

Nauczyciela. 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

Nauczyciel  

stażysta

Nauczyciel 

kontraktowy

Nauczyciel 

mianowany

Nauczyciel 

dyplomowany

1.
Tytuł zawodowy magistra z przy- 

gotowaniem pedagogicznym
2538 2611 2965 3483

2.

Tytuł zawodowy magistra bez 

przygotowania pedagogicz-

nego, tytuł zawodowy licen-

cjata (inżyniera) z przygotowa-

niem pedagogicznym

2250 2289 2584 3033

3.

Tytuł zawodowy licencjata (inży- 

niera) bez przygotowania peda- 

gogicznego, dyplom ukończe-

nia kolegium nauczycielskiego 

lub nauczycielskiego kolegium 

języków obcych, pozostałe 

wykształcenie

2230 2250 2268 2651

Tab. 1. Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli od dnia 1 stycznia 2019 r. 
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DODATKOWE SKŁADNIKI PENSJI 
NAUCZYCIELI
Zwracam szczególną uwagę na wielokrotnie powta-

rzany zwrot „wynagrodzenie zasadnicze”. Stanowi ono 

podstawę do obliczania wszelkich pochodnych od tego 

wynagrodzenia stanowiących rożne dodatkowe skład-

niki pensji nauczycieli, i nie tylko. Takimi dodatkami 

do pensji są dla przykładu: dodatki stażowe, dodatki 

motywacyjne itp. 

NAGRODY JUBILEUSZOWE
Innym rodzajem świadczenia pieniężnego, którego 

wartość oblicza się poprzez mnożenie wynagrodzenia 

zasadniczego przez określony wskaźnik, są nagrody 

jubileuszowe. Chociaż w przypadku nagrody jubile-

uszowej bezpośrednim odnośnikiem jest wynagro-

dzenie miesięczne, to jego wielkość jest uzależniona 

od wynagrodzenia zasadniczego. Wynika to z faktu, 

że na wynagrodzenie miesięczne składa się właśnie 

wynagrodzenie zasadnicze i różne dodatki do niego. 

Nagroda jubileuszowa ma charakter obligatoryjny, a nie 

uznaniowy, jak inne rodzaje nagród. Jest ona również 

swego rodzaju premią przyznawaną nauczycielom, 

ale i nie tylko nauczycielom. A skoro premia, to należy 

się ona po spełnieniu określonego kryterium. W przy-

padku nagrody jubileuszowej tym kryterium jest staż 

pracy. Wymiar stażu pracy, który uprawnia do otrzyma-

nia takiej nagrody, został precyzyjnie określony w Kar-

cie Nauczyciela. Otóż zgodnie z zapisami art. 47 ust. 1 

Karty Nauczyciela za wieloletnią pracę nauczyciel 

otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1)  za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,

2)  za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcz-

nego,

3)  za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcz-

nego,

4)  za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcz-

nego,

5)  za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcz-

nego.

Z powyższego zapisu wynika, że pierwszą nagrodę 

jubileuszową można otrzymać po przepracowaniu 

co najmniej 20 lat. Natomiast ostatnią – po przepraco-

waniu aż 40 lat. Taki zapis oznacza, że nie można już 

wypłacić nauczycielowi kolejnej nagrody jubileuszo-

wej, np. po przepracowaniu 45 lat. Obowiązujące od 

lat odpowiednie w tym względzie przepisy absolutnie 

na to nie pozwalają. Konkludując, warunkiem pozwa-

lającym na wypłacenie odpowiedniej nagrody jubile-

uszowej jest przepracowanie określonego wymiaru 

czasu pracy. Jest to zasada, a od każdej zasady istnieją 

wyjątki – od tej również. Otóż w obowiązującym prawie 

istnieją zapisy, które pozwalają na wcześniejsze wypła-

cenie nagrody jubileuszowej niż dopiero po nabyciu 

do niej pełnych praw (po przepracowaniu wymaga-

nego okresu) tylko w jednej konkretnej sytuacji. Jest to 

sytuacja rozwiązania stosunku pracy w związku z przej-

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

Nauczyciel  

stażysta

Nauczyciel 

kontraktowy

Nauczyciel 

mianowany

Nauczyciel 

dyplomowany

1.
Tytuł zawodowy magistra z przy- 

gotowaniem pedagogicznym

wzrost o:

121

wzrost o:

124

wzrost o:

141

wzrost o:

166

2.

Tytuł zawodowy magistra bez 

przygotowania pedagogicz-

nego, tytuł zawodowy licen-

cjata (inżyniera) z przygotowa-

niem pedagogicznym

wzrost o:

123

wzrost o:

109

wzrost o:

123

wzrost o:

144

3.

Tytuł zawodowy licencjata (inży- 

niera) bez przygotowania peda- 

gogicznego, dyplom ukończe-

nia kolegium nauczycielskiego 

lub nauczycielskiego kolegium 

języków obcych, pozostałe 

wykształcenie

wzrost o:

353

wzrost o:

327

wzrost o:

108

wzrost o:

126

Tab. 1. Wyliczone wartości wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w złotych przedstawiono w tabeli 2.
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wie umowy cywilnoprawnej (przykładem takiej umowy 

jest umowa-zlecenie lub umowa o dzieło) oraz okresów, 

w czasie których była prowadzona działalność gospo-

darcza. Nagrodę jubileuszową wypłaca się z mocy 

prawa, co oznacza, że nauczyciel nie musi występo-

wać do pracodawcy z żadnym dodatkowym specjalnym 

wnioskiem. Należy przy tym nadmienić, że przysługuje 

ona również nauczycielowi posiadającemu status eme-

ryta, ale pod warunkiem, że pozostaje on w czynnym 

zatrudnieniu. O przyznaniu takiej nagrody nauczyciel 

powinien zostać powiadomiony na piśmie. 

Zgodnie z § 3 przedmiotowego rozporządzenia8 pod-

stawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagro-

dzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu 

nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczy-

ciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu 

w dniu jej wypłaty. Ponadto w przypadku gdy nauczy-

ciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrud-

nionym w innym tygodniowym obowiązkowym wymia-

rze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia 

nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące nauczy-

cielowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Należy pamię-

tać, że wartość nagrody oblicza się według zasad obowią-

zujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

wypoczynkowy9. W wynagrodzeniu za urlop wypo-

czynkowy nauczyciela uwzględnia się: wynagrodzenie 

zasadnicze, dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funk-

cyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodat-

kowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne 

wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowaw-

cze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, 

wynagrodzenie za pracę w święto, jednorazowy doda-

tek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty 

Nauczyciela. Natomiast do tego wymiaru nie wlicza się: 

wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas 

niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagro-

dzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagro-

dzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą 

zakaźną. Należy zauważyć, że w przypadku rozwiązania 

stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub 

rentę z tytułu niezdolności do pracy nauczycielowi, któ-

remu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej bra-

kuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania sto-

sunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania 

stosunku pracy. Ale jeżeli na mocy odrębnych przepi-

sów do okresów uprawniających do świadczeń pracow-

niczych zaliczone zostaną okresy dotychczas niepodle-

gające zaliczeniu i w dniu wejścia w życie tych przepisów 

nauczyciel uzyska prawo do dwóch lub więcej nagród, 

wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – oczywiście tę 

najwyższą. I ponownie sytuacja wyjątkowa, a mianowi-

ściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności 

do pracy, gdy do nabycia prawa do nagrody jubileuszo-

wej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwią-

zania stosunku pracy. Wówczas nagrodę taką w pełnej 

wysokości wypłaca się nauczycielowi w dniu rozwiąza-

nia stosunku pracy4. Należy zauważyć, że zasada ta nie 

ma jednak zastosowania w przypadku przejścia nauczy-

ciela na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Przy omawianiu zagadnienia nagrody jubileuszowej 

istotną kwestią jest określenie „okres zatrudnienia”. Pod 

tym pojęciem należy rozumieć wykonywanie określo-

nej pracy w ramach trwającego stosunku pracy. Najczę-

ściej stosunek pracy jest nawiązywany w formie umowy 

o pracę. Ale ponadto jako zatrudnienie należy traktować 

takie formy pracy, jak: powołanie, mianowanie, oddele-

gowanie czy też spółdzielcza umowa o pracę. Z tego 

też względu do okresu pracy uprawniającego nauczy-

ciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie 

zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli 

na mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu 

do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracow-

nicze. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku rów-

noczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku 

pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody zali-

cza się tylko jeden z tych okresów. 

Najczęściej do okresu zatrudnienia uprawniającego 

do nagrody jubileuszowej wliczane są okresy pracy 

w gospodarstwie rolnym. Kwestie te są uregulowane 

ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy 

w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracow-

niczego stażu pracy5. Drugim takim okresem jest czas 

pobierania zasiłku dla bezrobotnych w oparciu o prze-

pisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy6. 

Zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia7 nauczy-

ciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej dokład-

nie w dniu, w którym upływa okres uprawniający 

do nagrody. Ale to nauczyciel jest obowiązany udoku-

mentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach 

osobowych brak jest odpowiedniej, wiarygodnej doku-

mentacji. Należy przy tym pamiętać, że nie można wli-

czać do tych okresów zatrudnienia wszystkich okresów, 

w czasie których praca była wykonywana na podsta-

Najczęściej stosunek pracy  
jest nawiązywany w formie umowy  
o pracę. Ale ponadto jako zatrudnienie 
należy traktować takie formy pracy, jak: 
powołanie, mianowanie, oddelegowanie 
czy też spółdzielcza umowa o pracę.  



23kwiecień 2019

Kadry i finanse

cie, nauczycielowi za okres pracy dłuższy niż wymagany 

do nagrody danego stopnia, któremu w ciągu 12 miesięcy 

od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nagrody 

wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej 

wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – 

różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody 

niższej. Powyższe zapisy prawne mają odpowiednio 

zastosowanie również w przypadku, gdy w dniu, w którym 

nauczyciel udokumentował swoje prawo do nagrody, był 

uprawniony do nagrody wyższego stopnia, oraz w przy-

padku gdy nauczyciel prawo to nabędzie w ciągu 12 mie-

sięcy od tego dnia.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracow-

ników niebędących nauczycielami. Tej grupie pracow-

ników nagroda jubileuszowa przysługuje na podstawie 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samo-

rządowych10. Zgodnie z art. 38 tej ustawy nagroda jubile-

uszowa przysługuje w wysokości:
e po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcz-

nego,
e po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcz-

nego,
e po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcz-

nego,
e po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcz-

nego,
e po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia mie-

sięcznego,
e po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcz-

nego.

Natomiast w przypadku przejścia pracownika na eme-

ryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysłu-

guje mu jednorazowa odprawa w wysokości:

e po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodze-

nia,
e po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia,
e po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagro-

dzenia.

Jak łatwo zauważyć, różnych niuansów jest wiele, dla-

tego do zagadnienia nagrody jubileuszowej należy 

podchodzić ze szczególna rozwagą. 

Jan Lewandowski

1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 249).

2  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 638).

3  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 967 z późn. zm.).

4  § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 paź-
dziernika 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów 
pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubile-
uszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 128, poz. 1418).

5  Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidu-
alnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. 
z 1990 r. Nr 54, poz. 310).

6  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674).

7  § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 paź-
dziernika 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów 
pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubile-
uszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 128, poz. 1418).

8  § 2 jw.
9  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 
nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 588). 

10  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).
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Przyznanie nagrody jubileuszowej.  

Podstawy prawne dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkole publicznej

  

 l. dz  /  (pieczątka szkoły)

  

  

  

(imię i nazwisko nauczyciela/nauczycielki)

(stanowisko)

Szkoły 
(nazwa i numer szkoły)

w 
(siedziba szkoły)

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

przyznaję Panu(-i)

nagrodę jubileuszową

za  lat pracy w wysokości  % wynagrodzenia  
miesięcznego. Staż pracy Pana(‑i)  lat przypada na dzień 

 

 (miejscowość, data

  

  (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
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Uzasadnienie: Nauczycielom szkół publicznych przysługuje za wieloletnią pracę nagroda jubileuszowa.

Uprawnienie to nadaje art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

W myśl tego przepisu nauczycielowi przysługuje nagroda w kwocie:

– za 20 lat pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego,

– za 25 lat pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego,

– za 30 lat pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego,

– za 35 lat pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego,

– za 40 lat pracy 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody 

jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1418). 

Dokument umieszcza się w aktach osobowych pracownika.
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Przyznanie nagrody jubileuszowej.  

Podstawy prawne dla pracowników  

niepedagogicznych zatrudnionych  

w szkole publicznej

  

 l. dz  /  (pieczątka szkoły)

  

  

  

(imię i nazwisko pracownika)

(stanowisko)

Szkoły 
(nazwa i numer szkoły)

w 
(siedziba szkoły)

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 917 z późn. zm.).

przyznaję Panu(-i)

nagrodę jubileuszową

za  lat pracy w wysokości  % wynagrodzenia miesięcznego.  
Staż pracy Pana(‑)  lat przypada na dzień 

 

 (miejscowość, data

  

  (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
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Uzasadnienie:

Art. 105. k.p.

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy 

i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mo‑

gą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia 

składa się do akt osobowych pracownika.
– po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego,
– po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego,
– po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego,
– po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego,
– po 40 latach pracy 300% wynagrodzenia miesięcznego.

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 917 z późn. zm.), w szczegól‑ 

ności art. 105.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wy‑

nagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących 

nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy admini‑

stracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 770 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające roz‑

porządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 

z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświato‑

wych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organi‑

zacyjnych (Dz. U. z 2018 poz. 163).

Dokument umieszcza się w aktach osobowych pracownika.
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Załącznik do Uchwały Nr 
Rady  w 

z dnia 

Regulamin Funduszu Zdrowotnego nauczycieli 

lub emerytów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest 

Postanowienia wstępne

§ 1

1.  Regulamin Funduszu Zdrowotnego zwany dalej Regulaminem stosuje się w szkołach, dla których orga‑

nem prowadzącym jest 

2.  Regulamin określa:

1)  tryb przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

2)  dokumenty niezbędne dla potwierdzenia uprawnień do uzyskania pomocy finansowej z funduszu zdro‑

wotnego nauczycieli oraz nauczycieli emerytów,

3)  szczegółowe zasady przyznawania pomocy zdrowotnej dla osób uprawnionych.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)  szkole – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust.1 pkt 1 oraz ust. 1a ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest ,

2)  nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawców oraz innych pracowników pedago‑

gicznych obecnie zatrudnionych lub będących emerytami i rencistami w jednostkach organizacyjnych,  

o których mowa w pkt 1,

3)  dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

4)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć ,

5)  wójcie/staroście/burmistrzu – należy przez to rozumieć ,

6)  przedstawicielu organu prowadzącego – należy przez to rozumieć wytypowanego przez ,

7)  komisji – należy przez to rozumieć Komisję Zdrowotną powołaną przez ,

8)  wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Edukacji ,

9)  wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej,
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10)  wnioskodawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela lub inną uprawnioną osobę występującą z wnio‑

skiem o przyznanie pomocy zdrowotnej; z wnioskiem o przyznanie zasiłku może wystąpić sam nauczy‑

ciel lub jego opiekun, rada pedagogiczna, związki zawodowe lub dyrektor szkoły, jeżeli nauczyciel nie 

jest zdolny do podejmowania czynności w tym zakresie,

11)  funduszu zdrowotnym – należy przez to rozumieć środki finansowe przeznaczone w budżecie powiatu/ 

/gminy  

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,

12)  świadczeniu – należy przez to rozumieć świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 3

1.  Osobami uprawnionymi, zwanymi dalej uprawnionymi do korzystania z funduszu, o którym mowa wyżej są:

1)  nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez , 

w łącznym wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu zajęć dydaktyczno‑wychowawczych,

2)  nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne bez względu na datę 

przejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, którzy przeszli na wymienione świad‑

czenia ze szkoły prowadzonej przez ,

2.  Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony, jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szko‑

łach prowadzonych przez , 

w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego go wymiaru zajęć, ale łącznie jednak w wy‑

miarze co najmniej połowy obowiązującego go wymiaru zajęć.

3.  Fundusz Zdrowotny Nauczycieli tworzą środki finansowe wyodrębnione w każdym roku w uchwale bu‑

dżetowej .

4.  Środkami finansowymi, o których mowa wyżej gospodaruje 

Warunki i tryb wnioskowania o pomoc zdrowotną

§ 4

Ze środków finansowych Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli na pomoc zdrowotną mogą korzystać osoby 

uprawnione, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu:

1)  które uległy wypadkowi, zdarzeniu losowemu, wskutek którego wymagają leczenia specjalistycznego, 

leczenia sanatoryjnego, zakupu sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych, medycznych środków 

higieny osobistej, środków opatrunkowych, konsultacji lekarskich, w tym poza miejscem zamieszkania,

2)  objęte długotrwałym leczeniem szpitalnym lub ambulatoryjnym,

3)  którym został zlecony zakup szkieł, okularów, aparatu słuchowego, protezy,

4)  które ponoszą wydatki na zakup wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń re‑

habilitacyjnych umożliwiających lub usprawniających proces rehabilitacji leczniczej – przysługujące na 

podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza,

5)  cierpiące na inne niewymienione wyżej schorzenia,

6)  u których stwierdzono chorobę zawodową, chorobę przewlekłą, chorobę nieuleczalną – wymagającą,  

np. ciągłego przyjmowania leków, szczepionek, stałych konsultacji lekarskich, w związku z poniesiony‑

mi z ww. tytułów wydatkami.
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§ 5

1.  Podstawą przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez uprawnionego wniosku na druku (załącznik 

nr 1 do Regulaminu).

2.  Do wniosku należy dołączyć następującą dokumentację:

a)  medyczną o stanie zdrowia, oryginał aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez 

lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty lecze‑

nia – imienne faktury i rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, koszty leczenia sanatoryjnego, 

zakup lekarstw związanych z chorobą przewlekłą, sprzętu rehabilitacyjnego albo środków opatrunko‑

wych lub inne,

b)  oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny uprawnionego według obowiązującego wzoru oświadcze‑

nia (załącznik nr 2 do Regulaminu),

c)  numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć finansowa pomoc zdrowotna.

3.  Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w  

4.  Złożone wnioski będą rozpatrywane raz na kwartał.

5.  Wnioski niekompletne, które nie zawierają dokumentów określonych w ust. 2 będą zwracane w celu ich 

uzupełnienia w terminie do 7 dni od otrzymania zwróconej dokumentacji.

6.  Wnioski podlegają ewidencjonowaniu w jednostce 

§ 6

1.  Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej składa uprawniony lub jego opiekun prawny.

2.  Dyrektor szkoły właściwy ze względu na miejsce zatrudnienia wnioskodawcy potwierdza uprawnienia 

oraz opiniuje wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.

3.  W przypadku likwidacji szkoły będącej ostatnim miejscem pracy nauczyciela, wniosek opiniuje dyrektor 

szkoły, w której jest naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tego nauczyciela 

(emeryta, rencisty bądź pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne).

§ 7

1.  Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1)  sytuacji materialnej nauczyciela,

2)  wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela wydatków na cele zdrowotne,

3)  okresu leczenia.

2.  Świadczenia finansowe wypłacone z funduszu zdrowotnego nie mają charakteru roszczeniowego, oznacza 

to, że przyznanie oraz wysokość pomocy finansowej jest zależna od środków zgromadzonych w funduszu. 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy zdrowotnej

§ 8

1.  Nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną ze środków funduszu zdrowotnego w każdym czasie.

2.  Finansowa pomoc na cele zdrowotne udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadcze‑

nia pieniężnego.

3.  Obsługę merytoryczną i administracyjną funduszu zdrowotnego zapewnia 
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4.  Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości podejmuje 

5.  Wnioski oraz dołączona dokumentacja podlegają analizie, opiniowaniu oraz weryfikacji dokonywanej 

przez Komisję powołaną przez  

drogą zarządzenia.

6.  Komisja zobowiązana jest do prowadzenia prac oraz gospodarowania funduszem racjonalnie, transpa‑

rentnie, z zachowaniem tajemnicy zgodnie z odrębnymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz 

o ochronie danych szczególnie wrażliwych. 

7.  Komisja w związku z koniecznością zachowania tajemnicy obrad jest zobowiązana do złożenia pisemne‑

go oświadczenia o poufności informacji – według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu.

8.  Kworum stanowi co najmniej połowa składu Komisji.

9.  Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów ostateczną decyzje podejmuje Przewodniczący Komisji powołany zarządzeniem przez 

 .

10.  Obsługę merytoryczną, administracyjną prac Komisji zapewnia 

11.  Z posiedzenia prac komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie 

oraz przewodniczący Komisji.

12.  Komisja w pracy przestrzega zapisów Regulaminu, pracując rzetelnie, obiektywnie i sprawiedliwie.

§ 9

1.  Informacje dotyczące przyznania (lub odmowy) przyznanego świadczenia dla uprawnionego udziela czło‑

nek wyznaczony przez przewodniczącego Komisji w sposób zapewniający tajność obrad. Nie udziela się 

informacji osobom trzecim.

2.  Pomoc finansowa z funduszu zdrowotnego nauczycieli wypłacana jest w ciągu 7 dni roboczych, na wska‑

zany rachunek bankowy uprawnionego wnioskodawcy lub w kasie 

Postanowienia końcowe

§ 10

1.  Postanowienia Regulaminu mogą być zmienione w drodze 

2.  Regulamin wchodzi w życie po  od jego ogłoszenia w  

obowiązuje od .
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Załącznik nr   
do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej 

z Funduszu Zdrowotnego

 

 (imię i nazwisko wnioskodawcy,  

 nauczyciel czynny lub emerytowany1)

 

 

 (adres zamieszkania)

 

 (szkoła/ miejsce zatrudnienia uprawnionego)

 

 miejsce pracy, w którym nauczyciel  

 był zatrudniony (nauczyciel emerytowany,  

 przebywający na rencie, przebywający  

 na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym2)

 

 

 (adres, nazwa szkoły)

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazać przyznaną pomoc zdrowotną:

Uzasadnienie wniosku

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego. 
Uzasadnienie (sytuacja finansowa, wydatki):

Do wniosku dołączam:
1)  dokumentację medyczną o stanie zdrowia, w tym aktualne zaświadczenie lekarskie,
2)  imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
3)  oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny,
4)  inne dokumenty (wymienić jakie).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  
w zakresie niezbędnym do ubiegania się o pomoc zdrowotną zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669).

  

 miejscowość, data podpis wnioskodawcy

1 Właściwe podkreślić.
2 Niepotrzebne skreślić.
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  (pieczątka szkoły)

Opinia dyrektora szkoły

Niniejszym potwierdzam, że Pan(‑i)  
posiada/nie posiada1 uprawnień do korzystania z funduszu zdrowotnego nauczycieli.
Wniosek opiniuję pozytywnie/negatywnie2.
Krótkie uzasadnienie:

  

 (miejscowość, data) (pieczątka, podpis dyrektora)

Opinia Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli

Podpisy członków komisji oraz przewodniczącego:
1. 
 (przewodniczący)

2. 
 (sekretarz)

3. 
4. 

Decyzja wójta/burmistrza/starosty 

Udzielono/nie udzielono3 pomocy zdrowotnej w wysokości  
(słownie złotych:  ).

  

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby decyzyjnej)

1 Niepotrzebne skreślić.
2 Niepotrzebne skreślić.
3 Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr   
do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

Protokół z prac Komisji  

ds. Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli

Przyznano pomoc finansową następującym wnioskodawcom w następujących kwotach:
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

Podpisy członków komisji oraz przewodniczącego:
1. 
 (przewodniczący)

2. 
 (sekretarz)

3. 
4. 

  

  (miejscowość, data)
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Załącznik nr   
do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

Oświadczenie o dochodach1 brutto wnioskodawcy

 

 (imię i nazwisko osoby  

 składającej oświadczenie)

We wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze mną pozostają następujące osoby:

Lp. Imię i nazwisko
Stopień 

pokrewieństwa
Data urodzenia 

dziecka
Uwagi

Średni dochód brutto z ostatnich 2 miesięcy wynosi:  (słownie: 
 ).

Oświadczam, że:
a)  powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym,
b)  jestem świadomy(‑a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 33 § 1 Kodeksu karnego za zeznawanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

  

 (data) (podpis wnioskodawcy)

Dochód stanowią: 
a)  wynagrodzenia z tytułu: stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b)  zasiłki, w tym: rodzinny i pielęgnacyjny, zasiłki z opieki społecznej,
c)  dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

1 Dochody brutto łącznie.
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Załącznik nr   
do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

Oświadczenie członków Komisji

Oświadczam, że:

a)  znane mi są przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1000, z późn. zm.),

b)  zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych,  

do których miałem(‑am) dostęp w związku z pracami Komisji w .

Data i czytelne podpis członków/przewodniczącego Komisji powołanej zarządzeniem  

z dnia :

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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Załącznik nr   
do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

Rejestr wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Lp.

Imię  
i nazwisko 
uprawnio‑ 

nego

Miejsce
zatrudnienia/

/nauczyciel czynny 
zawodowo/

/emeryt/rencista

Wnioskowana 
kwota 

świadczenia 
w ramach 
pomocy 

zdrowotnej

Przyznana 
kwota 

świadczenia 
w ramach 
pomocy 

zdrowotnej

Data 
przyznania 

pomocy 
zdrowotnej

Odmowa, 
przyczyny

Uwagi

1.

2.

3.

4.

Podstawa prawna:
1.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), w szcze‑

gólności Rozdział 8 – Ochrona zdrowia 
Art. 72. 1. Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń 
z ubezpieczenia zdrowotnego organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowied-
nie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób 
ich przyznawania. 
Uprawnienia, o których mowa wyżej zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczy-
cielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczyciel-
skie świadczenie kompensacyjne.

2.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).
3.  Uchwała nr /  Rady (gminy, miasta1)   

w  z dnia  w sprawie określenia rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla któ‑
rych organem prowadzącym jest  w 

1 Właściwe uzupełnić.
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Udzielenie pracownikowi – ojcu urlopu ojcowskiego 

w wymiarze ustawowym – dwóch tygodni, 

z wyszczególnieniem podstawy prawnej

  

 l. dz  /  (pieczątka szkoły)

  

  

  

(imię i nazwisko pracownika)

(stanowisko)

Szkoły 
(nazwa i numer szkoły)

w 
(siedziba szkoły)

Na podstawie:
a) art. 1823 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
1) wniosku o udzielenie urlopu złożonego przez Pana dnia 

przyznaję Panu

urlop ojcowski w wymiarze

dwóch tygodni, tj. od dnia  do dnia 
 (podać datę rozpoczęcia)  (podać datę zakończenia)

  

 (miejscowość, data) (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
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Uzasadnienie:

1) wniosek został złożony na 7 dni przed rozpoczęciem terminu wnioskowanego urlopu,

2) wniosek zawiera niezbędne dane oraz załączone dokumenty:

a) skrócony odpis aktu (lub kopię) urodzenia dziecka,

b)  kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (jeśli wniosek dotyczy udziele‑

nia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione),

c)  oświadczenie pracownika – ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo  

jego części.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) art. 1823.

§ 1. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, 

nie dłużej jednak niż: 

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, albo 

2)  do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziec‑

ka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego pod‑

jęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. 

§ 11. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żad‑

na nie może być krótsza niż tydzień. 

§ 2. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany 

w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się doku‑

menty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględ‑

nić wniosek pracownika.

Dokument umieszcza się w aktach osobowych pracownika.
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  (pieczątka placówki kształcenia ustawicznego

  lub centrum kształcenia zawodowego)

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych

Zaświadcza się, że
Pan(‑i) 

(imię/imiona i nazwisko)

  
 (data urodzenia) (miejsce urodzenia) (numer PESEL1)

ukończył(‑a) kurs kompetencji ogólnych w zakresie2) 

w wymiarze  godzin
prowadzony przez 

(nazwa i adres placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego)

Zaświadczenie wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

 

 (miejscowość, data)

Nr /20  r.3) 

  

  (pieczątka i podpis dyrektora placówki  

  kształcenia ustawicznego  

  lub centrum kształcenia zawodowego)

1  W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, należy wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
2  Wpisać nazwę zajęć realizowanych na kursie kompetencji ogólnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 

r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 
977 z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457  
z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

3  Wpisać numer z ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego.
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O
d 1 września 2019 r. kształcenie ustawiczne 

w formach pozaszkolnych, na podstawie 

nowelizowanego rozporządzenia, będą pro-

wadziły centra kształcenia zawodowego i placówki 

kształcenia ustawicznego, a także szkoły „starego” 

ustroju szkolnego. Z tego też względu resort eduka-

cji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie z 2012 r.3 W tym miejscu należy zazna-

czyć, że zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświa-

towe4 do czasu zakończenia kształcenia odpowied-

nio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum 

ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowa-

dzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej 

szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej 

do pracy, będą stosowane przepisy dotychczasowego 

rozporządzenia. Z tego też względu rozporządzenie 

to, zgodnie z art. 363 ustawy Przepisy wprowadza-

jące ustawę Prawo oświatowe, może być nowelizo-

wane tylko na podstawie przepisu, który stanowił pod-

stawę do jego wydania. W efekcie takich uwarunkowań 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Obszerne zmiany wprowadzone ustawą  

z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy  

Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty  

oraz niektórych innych ustaw1 wymusiły dokonanie  

zmian w dotychczasowym rozporządzeniu 

z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia  

ustawicznego w formach pozaszkolnych2. 

W FORMACH 
POZASZKOLNYCH
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prawnych projektowane rozporządzenie nowelizujące 

rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych wydawane jest na podstawie 

dotychczasowego upoważnienia zawartego w art. 68a 

ust. 5 ustawy o systemie oświaty5. 

Należy zwrócić uwagę na to, że dotychczasowe roz-

porządzenie będzie obejmowało jedynie kształcenie 

ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodo-

wych oraz kursów kompetencji ogólnych. Bowiem zgod-

nie z art. 290 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające 

ustawę Prawo oświatowe kwalifikacyjne kursy zawo-

dowe odbywające się w oparciu o dotychczasową pod-

stawę programową kształcenia w zawodach, wydaną 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie 

oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 

2017 r., mogą być prowadzone jedynie do dnia 31 grudnia 

2019 r. Natomiast zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 

22 listopada 2018 r. kursy kompetencji ogólnych odby-

wające się według programu nauczania uwzględniają-

cego dotychczasową podstawę programową kształce-

nia ogólnego w poszczególnych typach szkół, wydaną 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy o syste-

mie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed 1 wrze-

śnia 2017 r., mogą być prowadzone do dnia 31 sierp-

nia 2023 r. Ze względu na te uwarunkowania formalne 

w projekcie przedmiotowego rozporządzenia pozosta-

wione zostały jedynie te przepisy, które odnoszą się 

do wyżej wymienionych form pozaszkolnych. Dlatego 

pozostawiono też jedynie te wzory zaświadczeń, które 

odnoszą się do ww. form (załączniki nr 1 i 3 do rozpo-

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycz-

nia 2012 r.). W „Narzędziowni” znajdziecie Państwo wzór 

takiego zaświadczenia. 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY 
KWALIFIKACJE
W projektowanym rozporządzeniu doprecyzowane 

zostały również przepisy stanowiące podstawę prawną 

dla przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwali-

fikacje w zawodzie dla osób, które ukończyły ww. kwali-

fikacyjne kursy zawodowe. Proponuje się, aby w § 4 ust. 1 

wyrazy „przepisach wydanych na podstawie art. 22 

ust. 2 pkt 4 ustawy” zostały zastąpione wyrazami „roz-

dziale 3b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 1 września 2017 roku, zgodnie z art. 302a ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowa-

dzające ustawę Prawo oświatowe”. Natomiast w ust. 3 

wyraz „ośrodki” zostaje zastąpiony wyrazem „centra”. 

ORGANIZACJA KURSÓW UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWYCH
Uchylone zostają §§ 10 i 11, które dotyczą organizacji 

kursów umiejętności zawodowych oraz §§ 14–18 doty-

czące turnusów dokształcania teoretycznego młodocia-

nych pracowników. Wprowadzenie w § 22 przyjmie teraz 

następującą postać: „Kształcenie ustawiczne w formach 

pozaszkolnych prowadzi się na podstawie programu 

nauczania uwzględniającego odpowiednio podstawę 

programową kształcenia ogólnego lub podstawę pro-

gramową kształcenia w zawodach, który zawiera …”. 

PROWADZENIE KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO W FORMACH 
POZASZKOLNYCH PRZEZ PUBLICZNE 
PLACÓWKI
Zmienione zostały również zapisy w § 24, które teraz będą 

stanowiły, że publiczna placówka może prowadzić kształ-

cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których 

mowa w § 3 pkt 1 i 3, a także w dotychczasowych szko-

łach dla dorosłych, jeżeli takie szkoły wchodzą w skład 

placówki. I dalej: publiczna placówka może ponadto reali-

zować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, 

wynikające z programu nauczania dla danego zawodu, 

uwzględniającego podstawę programową kształcenia 

w zawodach. Natomiast szczegółową organizację, sposób 

i warunki prowadzenia kształcenia w dotychczasowych 

szkołach dla dorosłych wchodzących w skład publicznej 

placówki określają przepisy dotyczące szkół publicznych. 

Ustalono również, że publiczne centrum realizuje zada-

nia z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z pro-

gramu nauczania dla danego zawodu uwzględniającego 

podstawę programową kształcenia w zawodach, polega-

jące na prowadzeniu zajęć praktycznych dla uczniów szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego 

lub części programu nauczania dla danego zawodu. Cen-

trum takie może prowadzić także kształcenie ustawiczne 

w formach pozaszkolnych, o których mowa § 3 pkt 1 i 3.

Wszystkie pozostałe zmiany mają charakter ewident-

nie porządkujący. Jak łatwo można zauważyć, propono-

wane zmiany są ważne, ale mają charakter nie rewolucyjny, 

a ewidentnie ewolucyjny. Ich celem jest dostosowanie 

zapisów w przepisach wykonawczych do zmian, jakie 

zostały wprowadzone w zapisach ustawowych. Jednak 

należy je dokładnie przeanalizować i pilnować nowych 

zapisów w dokumentacji szkolnej. 

Pozostaje nam już tylko czekać na podpisanie nowego 

rozporządzenia. Planuje się bowiem, że będzie ono obo-

wiązywało od dnia 1 września 2019 r. 

Jan Lewandowski

1  Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2245).

2  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 622).

3 Projekt z dnia 14 stycznia 2019 r.
4  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).
5  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1457 z późn. zm.).
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RUCHY KADROWE 

Wraz z końcem roku szkolnego dyrektorzy wszystkich szkół  

(zarówno publicznych, jak i niepublicznych) powinni rozpocząć konkretne 

przygotowania do planowania decyzji, które będą musiały być podjęte  

już niebawem. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz, kiedy praktycznie 

wraz z końcem bieżącego roku szkolnego kończy się również funkcjonowanie 

niektórych dotychczas funkcjonujących placówek edukacyjnych.

POLITYKA KADROWA JAKO 
ODPOWIEDŹ NA NOWE 

WYZWANIA SZKOŁY
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N
owy rok szkolny zastanie nas w zupełnej nowej 

formule oświatowej, zakładającej zmienioną 

substancję placówek oświatowych. Powstałe 

w wyniku tego stanu rzeczy sytuacje należy bardzo sta-

rannie przemyśleć i przygotować organizacyjnie, a co 

za tym idzie – również kadrowo. Istotą problemu jest, 

aby przy tak licznych i daleko idących zmianach orga-

nizacyjnych nie zgubić człowieka, jakim jest w szkole 

nauczyciel. Z drugiej strony – wprowadzane obecnie 

zmiany są wręcz idealną okazją do racjonalizacji stanu 

zatrudnienia, a zwłaszcza do uregulowania spraw kadry 

pedagogicznej. Pozwoli to na bezproblemowe reali-

zowanie trudnych zadań, przed którymi znalazła się 

oświata. Z tego też względu należy dokonać swoistej 

kwerendy dokumentów kadrowych i przeglądu zatrud-

nienia, aby spokojnie i bardzo merytorycznie przygo-

tować potencjalne decyzje kadrowe, które z końcem 

roku szkolnego będą musiały zostać i podjęte, i konse-

kwentnie wdrożone. 

Mając na uwadze fakt, że wszelkie działania dyrektora 

muszą być podejmowane w oparciu o obowiązujące regu-

lacje prawne, na wstępie dalszych rozważań należy przy-

pomnieć o podstawowych zasadach dotyczących podej-

mowania decyzji kadrowych, zwłaszcza tych typowych. 

Otóż delegację prawną do decydowania w powyższych 

kwestiach daje dyrektorowi ustawa Prawo oświatowe1, 

w której czytamy: „dyrektor jest kierownikiem zakładu 

pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczy-

cieli i pracowników niebędących nauczycielami”2. Na tej 

podstawie to właśnie dyrektor szkoły, co do zasady, decy-

duje w szczególności w sprawach: 
e zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pra-

cowników szkoły lub placówki,
e przyznawania nagród oraz wymierzania kar porząd-

kowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły 

lub placówki,
e występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opi-

nii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły lub placówki. 

W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy 

dyrektor szkoły podejmuje stosowne decyzje, opiera-

jąc je na regulacjach zawartych w następujących aktach 

prawnych:
e ustawa Karta Nauczyciela3,
e ustawa Kodeks pracy4,
e art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych5 

(„czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za 

jednostki wykonuje kierownik jednostki organiza-

cyjnej”) – przytoczony zapis wiąże się bezpośrednio 

z zatrudnianiem pracowników niepedagogicznych 

na stanowiskach urzędniczych w szkole. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że wszelkie sprawy 

dotyczące stosunku pracy wymagają w określonych 

przypadkach współdziałania dyrektora szkoły ze związ- 

kami zawodowymi. Wynika to z faktu, że pracownicy 

zatrudnieni w szkole mają prawo do zrzeszania się 

w związkach zawodowych i w sytuacjach wynikających 

ze sporów związanych ze stosunkiem pracy mają prawo 

do korzystania z opieki, wsparcia oraz przysługującej 

im ochrony wynikającej z przepisów ustawy o związ-

kach zawodowych6. Podejmując decyzje kadrowe, 

dyrektor szkoły powinien zawsze mieć na uwadze 

przepisy wymienionej ustawy. Ignorowanie wspomnia-

nego uprawnienia pracowniczego może pociągnąć za 

sobą daleko idące konsekwencje i spowodować niepo-

trzebne konflikty. 

Należy przy tym wspomnieć, że niektóre sytuacje 

będą rozwiązane z mocy prawa i praktycznie wówczas 

dyrektorzy nie będą mieli zbytniego pola do działania. 

Wynika to z przepisów przejściowych ustawy wprowa-

dzającej przepisy ustawy Prawo oświatowe7. Dla przy-

kładu, zgodnie z zawartymi tam regulacjami z dniem  

1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni odpowiednio 

w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcą-

cym albo dotychczasowym czteroletnim technikum stają 

się odpowiednio nauczycielami zatrudnionymi odpo-

wiednio w czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo 

pięcioletnim technikum. Wówczas dyrektor odpowiednio 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcą-

cego albo dotychczasowego czteroletniego technikum, 

w terminie do dnia 15 maja 2019 roku, informuje tylko na 

piśmie nauczycieli o zachodzącej zmianie. 

Również nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy 

o pracę na czas nieokreślony (bez względu na wymiar 

takiego zatrudnienia), po wcześniejszym wyrażeniu sto-

sownej zgody, będzie mógł zostać przeniesiony służ-

bowo do innej szkoły lub na inne stanowisko. Jednak 

w tym wyjątkowym przypadku nie będzie obowiązku 

zapewnienia przeniesionemu nauczycielowi mieszka-

nia służbowego oraz miejsca pracy dla jego małżonka 

będącego również nauczycielem. Nauczyciele będą 

mieli możliwość skorzystania z przysługujących im 

uprawnień emerytalnych lub świadczenia kompensa-

cyjnego, ale pod jednym warunkiem – z uprawnień tych 

mogą skorzystać jedynie nauczyciele, których dotych-

czasowy stosunek pracy w związku z planowanymi 

zmianami został rozwiązany lub wygasł. Zwracam jednak 

uwagę, że uprawnienia emerytalne dotyczą wyłącznie 

tych nauczycieli, którzy do dnia 31 grudnia 2018 r. uzy-

skali już prawo do emerytury. 

Rozważając potencjalne decyzje kadrowe, należy 

pamiętać, że są one nierozerwalnie związane ze spo-

sobem nawiązania określonego stosunku pracy. Pamię-

tajmy, że sposób nawiązania stosunku pracy jedno-

znacznie implikuje również ewentualny sposób jego 
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rozwiązania. Dlatego też te kwestie należy sobie koniecz-

nie przypomnieć. Otóż w szkole stosunek pracy można 

nawiązać na podstawie umowy o pracę (zarówno 

nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni), która 

może być zawarta albo na czas określony, albo na czas 

nieokreślony, zarówno w pełnym, jak i w niepełnym 

wymiarze czasu pracy. Nawiązanie stosunku pracy na 

podstawie mianowania może dotyczyć tylko nauczycieli. 

Pamiętajmy, że co do zasady umowę o pracę na czas 

określony można zawrzeć m.in. z nauczycielem staży-

stą na dwa lata szkolne w celu odbycia stażu wymaga-

nego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kon-

traktowego (art. 10 ust. 2 i 3 oraz ust. 7 KN8). Natomiast 

stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawią-

zuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokre-

ślony (art. 10 ust. 4 KN). Ale już zatrudnienie na podstawie 

mianowania zawiera się tylko z nauczycielem mianowa-

nym bądź dyplomowanym – na czas nieokreślony (art. 10 

ust. 5 KN). Jednak w przypadku mianowania pojawia się 

szereg nieporozumień, które następnie mogą być przy-

czyną powstawania ewidentnych błędów. W przypadku 

pojęcia „mianowanie” należy wyróżnić trzy różne zna-

czenia i w związku z tym trzy niezależne od siebie postę-

powania, będące z kolei podstawą wydania aktu mia-

nowania, aktu nadania stopnia awansu zawodowego 

lub dokumentu potwierdzającego przekształcenie pod-

stawy prawnej istniejącego stosunku pracy. Jeśli cho-

dzi o szczegóły, to typowy akt mianowania wydaje się 

w związku z nawiązaniem stosunku pracy. Wynika to 

z zapisów zawartych w art. 10 ust. 1 KN, które stanowią, 

że stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole 

na podstawie umowy o pracę lub właśnie mianowania. 

Dlatego podstawową zasadą jest (zgodnie z art. 10 ust. 5 

KN), że nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany 

są zatrudniani na podstawie mianowania. W takiej wła-

śnie sytuacji dyrektor szkoły, zatrudniając nauczyciela, 

wydaje mu akt mianowania, a nie żaden inny dokument 

(np. umowę o pracę). Tylko w szczególnych przypad-

kach nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany 

są zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas 

określony bądź nieokreślony (przypadki opisane w art. 

10 ust. 6 i 7 KN). Natomiast akt nadania stopnia nauczy-

ciela mianowanego związany jest z realizacją indywidu-

alnej ścieżki awansu zawodowego. Wynika to z zapisów 

stanowiących, że zgodnie z art. 9b ust. 4 KN nauczycie-

lom spełniającym określone warunki, w drodze decyzji 

administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje 

nauczycielowi kontraktowemu (stopień nauczyciela mia-

nowanego) organ prowadzący szkołę. 

Zupełnie inna kwestia występuje w przypadku prze-

kształcenia stosunku pracy z umowy w mianowanie. 

Otóż stosowny dokument potwierdzający przekształce-

nie podstawy prawnej stosunku pracy wydawany jest na 

podstawie art. 10 ust. 5a i 5b ustawy KN w sytuacji, kiedy 

stosunek pracy nauczyciela nawiązany na podstawie 

umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się 

z mocy prawa w stosunek pracy na podstawie mia-

nowania. Sytuacja taka występuje w związku z uzy-

skaniem przez nauczyciela właśnie stopnia nauczy-

ciela mianowanego ( jednocześnie nauczyciel ten musi 

spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 KN). Co do 

zasady nauczyciel kontraktowy jest zatrudniony na pod-

stawie umowy o pracę na czas nieokreślony, ale jeśli 

w czasie trwania stosunku pracy uzyska on wyższy sto-

pień awansu zawodowego (dostarczy akt nadania stop-

nia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 

odpowiednią decyzję administracyjną) i jednocześnie 

spełni warunki określone w art. 10 ust. 5 Karty Nauczy-

ciela, to jego stosunek pracy przekształca się zgodnie 

z prawem w stosunek pracy na podstawie mianowa-

nia. Podobnie ma to miejsce w przypadku nauczyciela 

mianowanego i dyplomowanego, jeżeli w czasie trwa-

nia umowy o pracę zostały spełnione warunki okre-

ślone w art. 10 ust. 5 KN (np. możliwość zatrudnienia 

w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony). 

W takiej sytuacji dyrektor szkoły jedynie pisemnie 

potwierdza fakt przekształcenia podstawy prawnej sto-

sunku pracy, a nie wydaje nauczycielowi aktu miano-

wania. Należy przy tym pamiętać, że stosunek pracy 

nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nie-

określony przekształca się zgodnie z prawem  w sto-

sunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym 

dniem miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel kontraktowy uzyskał sto-

pień nauczyciela mianowanego i spełniony został waru-

nek do zatrudnienia go w pełnym wymiarze zajęć na 

czas nieokreślony (ust. 5a). Przypominam, że niedopeł-

nienie tego obowiązku informacyjnego przez dyrektora 

szkoły nie zmienia sytuacji prawnej samego nauczy-

ciela, gdyż prawo działa automatycznie, a działania 

dyrektora mają tylko charakter informacyjno-admini-

stracyjny. Należy zatem przypomnieć (nieco zmienione 

w ostatnim czasie) wspomniane wyżej warunki. Otóż 

zgodnie z nowymi zapisami prawnymi stosunek pracy 

z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplo-

mowanym nawiązuje się na podstawie mianowania tylko  

wówczas, gdy:
e posiada on obywatelstwo polskie, z tym że wymóg 

ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

Wszelkie sprawy dotyczące stosunku pracy 
wymagają w określonych przypadkach 
współdziałania dyrektora szkoły  
ze związkami zawodowymi.
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państwa członkowskiego Europejskiego Porozumie-

nia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Euro-

pejskim Obszarze Gospodarczym,
e ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzy-

sta z praw publicznych,
e nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne 

w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskar-

żenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
e nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną 

zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukara-

nego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie  

3 lat od ukarania, w okresie 3 lat przed nawiązaniem 

stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną wydalenia 

z zawodu nauczyciela,
e posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania 

danego stanowiska w szkole,
e istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole 

w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Zgodnie z ostatnimi zmianami dyrektor szkoły przed 

nawiązaniem stosunku pracy z określonym nauczycie-

lem (obojętnie w jakiej formie) jest zobowiązany zasię-

gnąć informacji z CROD. Uzyskuje on również możli-

wość zweryfikowania, czy dany numer PESEL znajduje się 

w bazie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, 

a następnie, zależnie od wyniku, dyrektor szkoły jest 

zobowiązany do złożenia stosownego wniosku o udziele-

nie informacji z CROD9. 

Wszystkie wspomniane sytuacje i aspekty dyrektor 

szkoły musi dokładnie przeanalizować podczas dokony-

wania analizy zatrudnienia w swojej placówce. Przy pro-

wadzeniu takiej analizy powinien również dokonać aktu-

alizacji wszystkich niezbędnych dokumentów kadrowych. 

Jest to o tyle ważne, że od aktualnej sytuacji formalno-

prawnej stosunku pracy zależy postępowanie związane 

z jego zakończeniem. A w tym przypadku należy pamię-

tać o pewnych zasadach prawnych obowiązujących przy 

rozwiązywaniu stosunku pracy. 

Zwracam uwagę, że fundamentalna w każdej decy-

zji kadrowej jest zasada, zgodnie z którą podstawą 

nawiązania stosunku pracy są posiadane kwalifikacje 

i kompetencje zawodowe. Jest to szczególnie istotne 

z racji pojawienia się nowych rodzajów zajęć eduka-

cyjno-wychowawczych i terapeutycznych realizowa-

nych w szkołach na podstawie zmienionych przepi-

sów oświatowych. W przypadku nauczycieli podstawą 
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takich decyzji są przepisy rozporządzenia MEN w spra-

wie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli10, jak również stopień awansu zawodowego 

nauczyciela. Pod uwagę należy brać również rozpo- 

rządzenie MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wyko-

nywania zawodu nauczyciela11. W tym miejscu zwracam 

szczególną uwagę na pewien element nowej regulacji 

prawnej w tym zakresie. Otóż punkt II.1. „Kształcenie na 

studiach” zawiera następujący zapis:

„Kształcenie na studiach pierwszego stopnia obej-

muje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu 

nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, 

a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół 

i rodzajach placówek”. Natomiast zgodnie z § 4 ust. 1 roz-

porządzenia MEN kwalifikacje do zajmowania stanowi-

ska nauczyciela w przedszkolach i szkołach zawodowych 

(z wyjątkiem zajęć z języka obcego) posiada osoba, która:

1)  ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 lub

2)  studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) 

zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzo-

nymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedago-

giczne, lub 

3)  studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty 

kształcenia (...) w zakresie wiedzy i umiejętności obej-

mują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych 

zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego 

przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

4)  studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) 

innym niż wymieniony wyżej oraz studia podyplomowe 

lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przed-

miotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygoto-

wanie pedagogiczne, lub

5)  zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpo-

wiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzo-

nym zajęciom, lub

6)  zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż 

wymieniona w pkt 5 oraz kurs kwalifikacyjny w zakre-

sie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć. 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 

w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych 

posiada również osoba, która ukończyła: 

1)  studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 

lub jednolite studia magisterskie, na kierunku peda-

gogika w specjalności przygotowującej do pracy 
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z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkol-

nym lub 

2)  zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przy-

gotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkol-

nym lub wczesnoszkolnym. 

Z kolei kwalifikacje określone w § 3 KN ust. 1 posiada 

osoba, która ukończyła:

1)  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magister-

skie, na kierunku (specjalności) zgodnym z naucza-

nym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2)  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magi-

sterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia (…) 

w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści 

nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, 

wskazane w podstawie programowej dla tego przed-

miotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3)  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magi-

sterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymie-

niony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie 

nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne.

Podobnie zostały uregulowane kwestie uprawnień do 

nauczania przedmiotów uzupełniających oraz w szko-

łach za granicą. 

Natomiast kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branżowych 

szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, 

technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach 

w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 

posiada osoba, która:

1)  ma kwalifikacje określone w § 3 lub

2)  legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicz-

nego studium technicznego, lub

3)  posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwier-

dzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, 

którego będzie nauczać, oraz przygotowanie peda-

gogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy 

w zawodzie, którego będzie nauczać, lub

4)  posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie 

nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne. 

Z kolei kwalifikacje do nauczania języków obcych 

w przedszkolach, szkołach i placówkach posiada 

osoba, która ukończyła:

1)  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magi-

sterskie, na kierunku filologia w specjalności danego 

języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie 

danego języka obcego, oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne lub

2)  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magi-

sterskie, w kraju, w którym językiem urzędowym jest 

dany język obcy, oraz posiada przygotowanie peda-

gogiczne, lub 

3)  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magi-

sterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i legi-

tymuje się:

a)  świadectwem egzaminu z danego języka obcego 

w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o któ-

rym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b)  świadectwem złożenia państwowego nauczyciel-

skiego egzaminu z danego języka obcego stop-

nia II, o którym mowa w załączniku do rozporzą-

dzenia, lub

4)  nauczycielskie kolegium języków obcych w specjal-

ności danego języka obcego.

Ponadto kwalifikacje do nauczania języków obcych 

w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada 

również osoba, która:

1)  ukończyła studia pierwszego stopnia:

a)  na kierunku filologia w specjalności danego języ- 

ka obcego oraz posiada przygotowanie pedago-

giczne lub

b)  w specjalności danego języka obcego lub lin-

gwistyki stosowanej w zakresie danego języka 

obcego oraz posiada przygotowanie pedago-

giczne, lub

2)  ukończyła studia pierwszego stopnia na dowolnym 

kierunku (specjalności) i legitymuje się:

a)  świadectwem egzaminu z danego języka obcego 

w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o któ-

rym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b)  świadectwem złożenia państwowego nauczyciel-

skiego egzaminu z danego języka obcego stop-

nia II, o którym mowa w załączniku do rozporzą-

dzenia, lub

3)  ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowol-

nej specjalności oraz legitymuje się:

a)  świadectwem egzaminu z danego języka obcego 

w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o któ-

rym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne lub

Nauczyciel zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony  
(bez względu na wymiar takiego 
zatrudnienia), po wcześniejszym wyrażeniu 
stosownej zgody, będzie mógł zostać 
przeniesiony służbowo do innej szkoły lub 
na inne stanowisko. 
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b)  świadectwem złożenia państwowego nauczyciel-

skiego egzaminu z danego języka obcego stop-

nia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozpo-

rządzenia, lub

4)  legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadec-

twem złożenia państwowego nauczycielskiego 

egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, 

o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

Ponadto kwalifikacje do nauczania języków obcych 

w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych 

posiada również osoba, która:

1)  ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika 

w zakresie dającym przygotowanie do nauczania 

w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawo-

wych, określone w § 4, a dodatkową specjalnością 

nauczycielską był język obcy, lub

2)  ukończyła studia pierwszego stopnia, studia dru-

giego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na 

kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka 

obcego w przedszkolach lub klasach I–III szkół pod-

stawowych, lub

3)  ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub kla-

sach I–III szkół podstawowych, określone w § 4, 

a ponadto legitymuje się świadectwem egzaminu 

z danego języka obcego w stopniu co najmniej pod-

stawowym, o którym mowa w załączniku do rozpo-

rządzenia, i ukończyła studia podyplomowe lub kurs 

kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania 

danego języka obcego, lub

4)  ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub kla-

sach I–III szkół podstawowych, określone w § 4, oraz 

legitymuje się świadectwem egzaminu z danego 

języka obcego w stopniu co najmniej podstawo-

wym, o którym mowa w załączniku do rozporządze-

nia, a ponadto ukończyła studia pierwszego stopnia, 

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magi-

sterskie, na kierunku filologia, i posiada przygotowa-

nie pedagogiczne do nauczania języka obcego.

Praktycznie w każdym przypadku pojawia się wymóg 

posiadania odpowiedniego przygotowania peda-

gogicznego. Aby nie było wątpliwości w tym wzglę-

dzie, pojęcie przygotowania pedagogicznego zostało 

dokładnie zdefiniowane. Zgodnie z obowiązującym 

obecnie prawem pod pojęciem przygotowania pedago-

gicznego należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętno-

ści z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szcze-

gółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 

270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) 

kształcenia, oraz pozytywnie ocenioną praktyką peda-

gogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. 

W przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu nie-

zbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania peda-

gogicznego wynosi również nie mniej niż 150 godzin. 

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego przez 

nauczyciela świadczy dyplom ukończenia studiów lub 

inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończe-

nia zakładu kształcenia nauczycieli, ale również świa-

dectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego12. 

Obecnie w obowiązujących przepisach nie funkcjo-

nuje pojęcie zbliżonych kwalifikacji czy też uznanych 

kwalifikacji. Zadaniem dyrektora szkoły jest jedynie 

stwierdzenie, czy dana osoba posiada wymagane pra-

wem kwalifikacje, czy też nie. W tym drugim przypadku 

istnieje możliwość postępowania alternatywnego, ale 

pod pewnymi warunkami. Dlatego już teraz należy 

wszystkie te aspekty przeanalizować w celu podjęcia 

właściwych, ale i optymalnych decyzji. 

Zasadą ogólną jest, że rozwiązanie umowy o pracę 

zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony nastę-

puje za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, z koń-

cem roku szkolnego (art. 27 ust. 1 KN). Natomiast w sto-

sunku do nauczycieli szkół i placówek nieferyjnych nie 

ma zastosowania warunek rozwiązania umowy o pracę 

z końcem danego roku szkolnego. Rozwiązanie sto-

sunku pracy następuje także w razie otrzymania przez 

nauczyciela jednej negatywnej oceny pracy13, oczywi-

ście z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypo-

wiedzenia, ale także z końcem miesiąca, w którym 

cofnięto nauczycielowi skierowanie do nauczania reli-

gii. Zwracam uwagę, że art. 27 ust. 2 Karty Nauczy-

ciela dopuszcza także możliwość rozwiązania umowy 

o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokre-

ślony w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie 

niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby 

trwającej dłużej niż 182 dni. W praktyce nie dotyczy 

to sytuacji, w której chory nauczyciel uzyskał prawo 

do świadczenia rehabilitacyjnego lub urlopu dla pora-

towania zdrowia. Możliwe jest wówczas przedłuże-

nie tego okresu do 2 lat, pod warunkiem stwierdzenia 

przez lekarza możliwości powrotu nauczyciela do pracy 

w zawodzie. Wspomniany okres 2-letni obejmuje łącz-

nie czas niezdolności do pracy i przebywania na urlopie 

dla poratowania zdrowia. 

Ze szczególnym naciskiem zwracam uwagę na to,  

iż wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie-

określony powinno zostać złożone na piśmie i zawsze 

powinno zawierać pełne uzasadnienie wypowiedze-

nia – zarówno formalnoprawne, merytoryczne, jak i fak-

tyczne14. 

Podstawową zasadą jest (zgodnie z art. 10  
ust. 5 KN), że nauczyciel mianowany  
i nauczyciel dyplomowany są zatrudniani  
na podstawie mianowania. 
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Dyrektor musi pamiętać o istotnej procedurze konsul-

tacyjnej. Otóż o zamiarze zwolnienia nauczyciela dyrek-

tor ma obowiązek zawiadomić reprezentującą danego 

nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organiza-

cję związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wspomnianego zawiadomienia może zgłosić dyrektorowi 

umotywowane zastrzeżenia na piśmie. Dopiero po rozpa-

trzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie 

niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, 

dyrektor podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania sto-

sunku pracy (art. 20 ust. 5b KN). Wówczas stosunek pracy 

wygasa po upływie 3-miesięcznego okresu wypowie- 

dzenia. 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku umowy 

o pracę zawartej na czas określony. Praktycznie Karta 

Nauczyciela nie zawiera odrębnej regulacji dotyczącej roz-

wiązywania umów zawartych na czas określony. Z tego 

też powodu zarówno w stosunku do nauczycieli placówek 

publicznych, jak i niepublicznych należy stosować odpo-

wiednie przepisy Kodeksu pracy. Niezwykle istotne jest, iż 

zgodnie z art. 33 Kodeksu pracy przy zawieraniu umowy 

o pracę na czas określony, ale dłuższy niż 6 miesięcy, 

strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego 

rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedze-

niem. Oczywiście, strony mogą rozwiązać w każdym cza-

sie umowę zawartą nawet na okres nieprzekraczający 6 

miesięcy na mocy wzajemnego porozumienia stron. Jed-

nak co do zasady umowa taka rozwiązuje się wraz z upły-

wem terminu, na jaki została zawarta. Dyrektor nie musi 

więc wykonywać żadnych dodatkowych czynności praw-

nych, ponieważ wszystko dzieje się z mocy prawa. Nie ma 

też potrzeby składania uprzedniego wypowiedzenia ani 

jego uzasadniania. 

Zgodnie z obecnym stanem prawnym stosunek pracy 

zawarty na podstawie mianowania cechuje większa trwa-

łość. Może on ulec rozwiązaniu tylko w sytuacjach wska-

zanych w przepisach ustawy. Przesłankami rozwiąza-

nia takiego stosunku pracy, jakim jest mianowanie, może 

być: wniosek nauczyciela, czasowa niezdolność do pracy 

spowodowana chorobą przekraczająca 182 dni (do tego 

okresu wlicza się przerwy w wykonywaniu pracy obejmu-

jące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi prze-

pisami, nie odbywają się zajęcia – dotyczy to w szcze-

gólności ferii zimowych i letnich oraz wszystkich przerw 

świątecznych), orzeczenie lekarza przeprowadzającego 

badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczy-

ciela do wykonywania dotychczasowej pracy, uzyskanie 

negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasa-

dach określonych w art. 6a Karty Nauczyciela, cofnięcie 

skierowania do nauczania religii w szkole (art. 23 ust. 1 KN), 

likwidacja lub reorganizacja szkoły, o której mowa w art. 

20 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz najzwyklejsze zawarcie 

porozumienia stron. 

W świetle wprowadzanej reformy oświatowej należy 

zwrócić szczególną uwagę na zasady wynikające  

z art. 20 KN. Stanowią one o tym, że dyrektor szkoły 

w razie: 

1)  całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem 

stosunek pracy;

2)  częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian orga-

nizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby grup 

w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiają-

cych dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymia-

rze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wnio-

sek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny (kwestie 

stanu nieczynnego były już dokładnie omawiane na 

łamach naszego pisma). 

Należy wspomnieć o jeszcze jednej możliwości praw-

nej, jaką można zastosować w ramach prowadzenia poli-

tyki kadrowej związanej ze zmianami organizacyjnymi 

w szkole. Możliwością taką jest zastosowane tzw. wypo-

wiedzenia zmieniającego. Otóż w przypadku nauczy-

cieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dyrek-

tor szkoły może bez obawy stosować art. 42 Kodeksu 

pracy. Najczęściej stosowanym wówczas trybem zmiany 

umowy jest wypowiedzenie istniejących warunków pracy 

i płacy (art. 42 § 1–3 k.p.). Jest to czynność prawna zmie-

rzająca do przekształcenia istniejącego już stosunku praw-

nego, polegająca na jednoczesnym oświadczeniu woli 

o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy lub 

płacy i w zamian zaproponowaniu nowych. Zwracam przy 

tym uwagę na fakt, że w odróżnieniu od wypowiedzenia 

definitywnego, oświadczenie to nie może samo w sobie 

wywierać zamierzonych skutków i doprowadzić do zmiany 

warunków pracy lub płacy. Z reguły takie wypowiedzenie 

zmieniające dotyczy umowy o pracę na czas nieokreślony. 

W tej formie wypowiedzenia mogą być także rozwiązane 

umowy o pracę zawarte na okres próbny oraz na czas 

określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i w których strony prze-

widziały dopuszczalność wcześniejszego ich rozwiązania 

za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Modyfikacja dotych-

czasowych warunków umowy może być wprowadzona 

zarówno na stałe, jak i na określony (wyznaczony) czas. 

Z kolei warunki pracy nauczyciela zatrudnionego na 

podstawie mianowania można zmienić tylko w sytuacjach 

wskazanych w ustawie Karta Nauczyciela i nie stosuje 

się tutaj wypowiedzenia zmieniającego z art. 42 Kodeksu 

Zgodnie z obecnym stanem prawnym  
stosunek pracy zawarty na podstawie 
mianowania cechuje większa trwałość. 
Może on ulec rozwiązaniu tylko  
w sytuacjach wskazanych  
w przepisach ustawy. 
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pracy, tak jak to ma miejsce przy umownych stosunkach 

pracy. Ta kwestia jest uregulowana tylko w Karcie Nauczy-

ciela. Zgodnie z tymi regulacjami zmiana stosunku pracy 

nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania 

może polegać na: 
e przeniesieniu nauczyciela na takie samo lub inne stano-

wisko, w tej samej lub w innej szkole (art. 18 KN)15,
e uzupełnianiu etatu lub ograniczeniu zatrudnienia 

do wymiaru nie niższego niż ½ wymiaru jego zajęć 

i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia (art. 22 

 ust. 2 KN).

Nowe regulacje zawarte w art. 22 ust. 2b zakładają jedno-

znacznie, iż w razie powstania możliwości podjęcia przez 

nauczyciela, któremu ograniczono wymiar zatrudnienia, 

pracy w wymiarze wyższym niż wynikający z tego ogra-

niczenia, w tej samej szkole, na tym samym lub za zgodą 

nauczyciela na innym stanowisku, pod warunkiem posia-

dania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji, dyrek-

tor szkoły ma obowiązek w pierwszej kolejności zwięk-

szyć wymiar zatrudnienia tego nauczyciela. Natomiast jeśli 

nauczyciel nie wyrazi zgody na takie rozwiązanie, stosuje 

się odpowiednio art. 20 KN, czyli rozwiązuje się z nauczy-

cielem stosunek pracy lub przenosi go w stan nieczynny. 

Aby jednak wypowiedzenie treści dotychczasowego sto-

sunku pracy wywołało określony skutek prawny, muszą 

być spełnione następujące przesłanki: 
e oświadczenie na piśmie o wypowiedzeniu dotychcza-

sowych warunków pracy i płacy, 
e propozycja kontynuowania stosunku pracy na nowych 

warunkach, 
e przyjęcie przez pracownika zaproponowanych wa- 

runków bądź niezłożenie w określonym terminie 

oświadczenia o odmowie ich przyjęcia. 

Do połowy przysługującego okresu wypowiedzenia pra-

cownik ma prawo przyjąć lub odrzucić propozycję nowych 

warunków zaproponowanych przez pracodawcę. Bardzo 

ważnym obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie 

pracownika o tym prawie w piśmie zawierającym warunki 

wypowiedzenia zmieniającego. 

Należy pamiętać o tym, że podejmując tak trudne decy-

zje kadrowe, dyrektorzy szkół powinni kierować się nastę-

pującymi zasadami: 

e Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę 

zawsze powinno nastąpić na piśmie. 
e Również zawsze wskazujemy przyczynę, która uzasad-

nia wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę.
e Pamiętamy o pisemnym pouczeniu pracownika o jego 

prawie do odwołania się od wydanej przez nas decy-

zji do sądu pracy.
e Nie zapominamy o poinformowaniu związków zawodo-

wych o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy 

o pracę.
e Pamiętamy, że okres wypowiedzenia umowy o pracę 

kończy się w ostatnim dniu miesiąca.
e Nie wolno nam wypowiedzieć umowy o pracę pracow-

nikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do 

osiągnięcia wieku emerytalnego. 

Powyżej przedstawione zostały podstawowe zasady doty-

czące postępowania kadrowego w tzw. typowych sytu-

acjach. Odstępstwa od nich dotyczą tylko wyjątków. Nie-

trudno zauważyć, że z uwagi na ilość możliwych rozwiązań 

oraz wyjątkową złożoność zagadnień kadrowych każdy 

dyrektor szkoły powinien się do nadchodzących decyzji 

bardzo starannie przygotować. 

Jan Lewandowski  

1  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 
996 z późn. zm.).

2  Dokładnie chodzi o art. 68 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe.
3  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 
967 z późn. zm.).

4  Ustawa z dania 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 
z późn. zm.).

5  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).

6  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991 r.  
Nr 55, poz. 234 z późn. zm.).

7  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).

8  KN – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 967 z późn. zm.).

9  CROD – Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych wprowadzony 
przez Ministra Edukacji Narodowej.

10  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1575).

11  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 
2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykony-
wania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. Nr 25, poz. 131).

12  Zobacz § 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

13  Ocena taka musi być dokonana zgodnie z obowiązującymi zasa-
dami. Uległy one zmianie z dniem 1 września 2018 r. na mocy zapisów 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), co spowodowało wydanie nowego roz-
porządzenia MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu 
dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwo-
ławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniają-
cego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1133), które obowiązuje od dnia 1 września 
2018 r. Rozporządzenie to zostało zmodyfikowane rozporządzeniem 
MEN z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczy-
cieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i spo-
sobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania 
odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 5). Zmiana ta wynikała z zapi-
sów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświa-
towe, ustawy o systemie oświaty oraz niek tórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2245).

14 Zobacz art. 30 § 4 k.p. w związku z art. 91c ust. 1 KN.
15  W okresie zmian ustrojowych przeniesienie dotyczy również nauczycieli 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony 
powinno zostać złożone na piśmie 
i zawsze powinno zawierać pełne 
uzasadnienie wypowiedzenia – zarówno 
formalnoprawne, merytoryczne,  
jak i faktyczne. 
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ZWOLNIENIE  

W codziennym życiu szkoły często dochodzi do sytuacji, gdy uczeń 

lub jego rodzice proszą o zwolnienie go z części zajęć lekcyjnych. 

Przyczyny tychże próśb mogą być różne – złe samopoczucie, ważny 

wyjazd, kolidujące godziny zajęć pozalekcyjnych. Jak w takich 

sytuacjach powinien zachować się dyrektor i nauczyciel?

UCZNIA Z LEKCJI
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W 
pierwszej kolejności wskazać należy, że prze-

pisy prawa oświatowego nie wypracowały 

regulacji odnośnie zasad zwalniania z zajęć 

lekcyjnych – czy to obejmującego kilka godzin lekcyj-

nych, czy też jedynie kilkanaście minut ostatniej lek-

cji. Uregulowanie zasad zwalniania uczniów z lekcji 

leży zatem w gestii placówki szkolnej, która korzysta 

z uprawnienia do wydawania wewnętrznych regulacji 

– statutu szkoły, zarządzeń oraz opracowania określo-

nych procedur postępowania. 

Podkreślić należy, że szkoła nie ma obowiązku zga-

dzać się na zwolnienia uczniów z zajęć lekcyjnych. Co 

do zasady uczniowie objęci są obowiązkiem szkolnym 

zatem obowiązani są uczestniczyć w zajęciach szkol-

nych. Jeżeli jednak mając na uwadze różne sytuacje, 

jakie mogą się zdarzyć w życiu ucznia szkoła dopusz-

czać będzie możliwość zwolnienia ucznia z lekcji, winna 

szczegółowo uregulować zasady tychże zwolnień. 

UCZEŃ MAŁOLETNI I PEŁNOLETNI
Uczeń przed ukończeniem 18 roku życia jest osobą 

małoletnią w rozumieniu przepisów Kodeksu rodzin-

nego i opiekuńczego i na podstawie art. 92 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego pozostaje pod władzą 

rodzicielską. Oznacza to, że prawo decydowania 

o uczniu posiadają jedynie rodzice, wobec czego tylko 

oni władni są ubiegać się o zwolnienie ucznia z lekcji. 

Uczeń pełnoletni korzysta z pełnego prawa decy-

dowania o sobie, w tym także w zakresie uczestni-

czenia w zajęciach lekcyjnych. Nie oznacza to jed-

nak samowoli w opuszczaniu lekcji. Zasady zwalniania 

się uczniów pełnoletnich z zajęć lekcyjnych winny 

uwzględniać fakt, iż uczeń może sam prosić o zwol-

nienie go z lekcji, ale jednocześnie winny precyzo-

wać zasady na jakich winno dochodzić do zwolnień 

z usprawiedliwionej przyczyny, tak aby nie naruszało to 

porządku prowadzenia zajęć i nie budziło wątpliwości 

czy daną nieobecność należy potraktować jako uspra-

wiedliwioną, czy też nieusprawiedliwioną.

FORMA WNIOSKU O ZWOLNIENIE UCZNIA 
ZE SZKOŁY
Sposób zgłaszania potrzeby zwolnienia ucznia z lekcji 

winien być ustalony przez placówkę szkolną i podany do 

wiadomości rodziców oraz pełnoletnich uczniów, tak aby 

mogli się do niego stosować. Z uwagi na powszechne 

stosowanie formy pisemnej szkoła może opracować 

odpowiedni druk wniosku o zwolnienie z lekcji – karty 

zwolnienia. Ustalenia w zakresie sposobu zgłaszania 

potrzeby zwolnienia ucznia z lekcji – formy składanego 

wniosku winny uwzględniać także możliwość wystą-

pienia sytuacji niespodziewanych – potrzeba nagłego 

wyjazdu, itp. gdzie dochowanie formy pisemnej z okre-

ślonym wyprzedzeniem może być niemożliwe. W tego 

typu sytuacjach rodzic winien mieć możliwość ust-

nego zgłoszenia potrzeby zwolnienia ucznia ze szkoły 

poprzez osobiste stawiennictwo w szkole i odbiór ucznia 

z placówki. W takich sytuacjach rodzic lub osoba upo-

ważniona potwierdza zwolnienie ucznia z zajęć lekcyj-

nych poprzez podpisanie karty zwolnienia przy odbio-

rze ucznia z placówki szkolnej. Zwolnienie ucznia 

z lekcji może odbywać się jedynie pod warunkiem oso-

bistego odebrania dziecka ze szkoły. Jeżeli placówka 

dopuszcza możliwość zezwolenia uczniowi na samo-

dzielne opuszczenie szkoły, wiek dziecka winien decy-

dować o zasadach zezwalania uczniowi na opuszczenie 

szkoły – uczeń początkowych klas szkoły podstawowej 

nie powinien być zwalniany ze szkoły bez opieki rodzi-

ców lub upoważnionej przez nich osoby. Upoważnie-

nie osoby uprawnionej do odbioru dziecka winno zostać 

sporządzone w formie pisemnej.

ZWOLNIENIA JEDNORAZOWE  
I POWTARZAJĄCE SIĘ
Praktyka życia codziennego wskazuje, iż z różnych 

powodów prośby o zwolnienie dzieci z lekcji mają cha-

rakter jednorazowy – prośba o pojedyncze zwolnienie 

z ostatniej lekcji celem odbycia wizyty lekarskiej lub cha-

rakter powtarzający – zwolnienie z ostatnich 15 minut 

lekcji w określony dzień z powodu braku późniejszego 

połączenia autobusowego. Statut szkoły regulując 

kwestie zwolnień z zajęć lekcyjnych winien regulować 

także możliwość zwalniania uczniów z zajęć na pewien 

okres, jeżeli szkoła taką możliwość przewiduje. Wniosek 

o zwolnienie ucznia z zajęć  o charakterze powtarzają-

cym się winno wskazywać na okres zwolnienia i na przy-

czynę potrzeby powtarzającego się zwolnienia z lekcji.

ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ W ZWIĄZKU 
Z ZACHOROWANIEM
Regulacje dotyczące zwolnienia uczniów z zajęć lek-

cyjnych powinny przewidywać także przypadki zacho-

rowania dziecka w czasie zajęć lekcyjnych. Mając na 

uwadze potrzebę diagnozy stanu zdrowia ucznia lub 

udzielenia mu pomocy medycznej, zasadnym jest sko-

rzystanie z pomocy pielęgniarki szkolnej, która winna 

mieć swój udział w decyzji o zwolnieniu ucznia z lek-

cji z powodu stanu zdrowia. Zwolnienie ucznia z zajęć 

powinno wówczas odbywać się pod warunkiem zapew-

nienia mu przez rodziców lub osobę przez nich upoważ-

nioną opieki w drodze powrotnej do domu, stosownie 

do jego stanu zdrowia. Do czasu odbioru ucznia przez 

rodziców lub osobę przez nich upoważnioną uczeń 

powinien pozostawać pod opieką pielęgniarki szkolnej, 

wychowawcy lub nauczyciela, który prowadzi zajęcia 

lekcyjne z klasą rzeczonego ucznia. Rodzic lub osoba 

upoważniona, odbierając ucznia potwierdzają ten fakt 

w karcie zwolnienia.
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ODNOTOWANIE ZWOLNIENIA 
W DZIENNIKU I ZASADY EWIDENCJI 
ZWOLNIEŃ
Zwolnienie ucznia z określonych lekcji odnotować należy 

jako nieobecność usprawiedliwioną. Placówka szkolna 

powinna również opracować zasady odnotowywania 

w dzienniku lekcyjnym zwolnień z części godziny lekcyj-

nej. Wszystkie oświadczenia o zwolnieniu ucznia z zajęć 

składane w formie pisemnej winny być przechowywane 

i okazywane do wglądu rodzicom na ich prośbę. Pla-

cówka szkolna powinna umożliwić rodzicom złożenie 

oświadczeń w zakresie upoważnienia określonej osoby 

do odbioru dziecka, co może stanowić istotne ułatwienie 

w sytuacji odbioru ucznia zwalnianego z zajęć.

REGUŁY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Każda decyzja nauczyciela lub dyrektora szkoły odno-

śnie zwolnienia ucznia z lekcji winna znaleźć oparcie 

w wewnętrznej polityce szkoły, bowiem należy mieć 

na uwadze odpowiedzialność za uczniów jaka ciąży 

na placówce szkolnej w okresie zajęć lekcyjnych. Brak 

należytego udokumentowania faktu zwolnienia ucznia 

z lekcji i powierzenia go pod opiekę rodzicom lub oso-

bie upoważnionej prowadzić może do daleko idących 

konsekwencji – uznania niedopełnienia obowiązków 

nauczyciela lub dyrektora szkoły w zakresie zapewnie-

nia bezpieczeństwa uczniowi.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do 

zadań dyrektora szkoły należy zapewnienie bezpieczeń-

stwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowa-

nych przez szkołę lub placówkę. Ponadto  na podstawie 

art. 6 Karty Nauczyciela obowiązkiem nauczyciela jest 

rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym 

mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zada-

nia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Brak nale-

żytego wypełniania tychże obowiązków prowadzić może 

do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela okre-

ślonej w art. 75 i następnych Karty Nauczyciela. W razie 

braku zapewnienia uczniowi bezpieczeństwa w cza-

sie zajęć szkolnych oprócz odpowiedzialności dyscypli-

narnej na nauczycielu, jak na każdej innej osobie ciąży 

odpowiedzialność karna. Przywołać należy przykładowe 

sposoby kwalifikacji prawnej przestępstw i wykroczeń, 

które mogą wystąpić w następstwie braku zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniowi:

e nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kk),
e spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  

(art. 156 kk), 
e naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdro-

wia (art. 157 kk),
e nieudzielenie pomocy (art. 162 kk),
e porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się 

o małoletniego poniżej 15 lat albo o osobę niepo-

radną (art. 210 kk),
e naruszenie nietykalności osobistej (art. 217 kk),
e  niezabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia 

lub zdrowia człowieka wbrew obowiązkowi (art. 72 kw),
e niezawiadomienia odpowiedniego organu/osoby o nie-

bezpieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu czło-

wieka albo mieniu wbrew obowiązkowi (art. 73 kw),
e dopuszczenia do przebywania w okolicznościach 

niebezpiecznych dla zdrowia małoletniemu do lat 7 

lub osobie niezdolnej rozpoznać/obronić się przed 

niebezpieczeństwem, mając obowiązek opieki lub 

nadzoru nad taką osobą (art. 106 kw).

Pamiętać należy, że oprócz odpowiedzialności  za okre-

ślone zdarzenie szkodowe – śmierć, ciężki uszczerbek 

na zdrowiu – Kodeks karny przewiduje także odpowie-

dzialność za narażenie na niebezpieczeństwo utraty 

życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przestęp-

stwo narażenia na niebezpieczeństwo reguluje art. 160 

Kodeksu karnego w § 1 stanowiąc: ,,Kto naraża czło-

wieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3”. Jak wynika z treści prze-

pisu nie jest konieczne, aby uczeń zmarł lub doznał cięż-

kiego uszczerbku na zdrowiu, lecz dla przypisania odpo-

wiedzialności karnej wystarczy samo narażenie go na 

tego typu niebezpieczeństwo.

Z tego względu, mając na uwadze zasady odpowie-

dzialności nauczycieli oraz dyrektora szkoły za ucznia 

w czasie jego zwolnienia z zajęć lekcyjnych, zasadne 

jest pouczenie rodzica ucznia niepełnoletniego o obję-

ciu odpowiedzialnością ucznia przez rodzica w następ-

stwie jego zwolnienia z lekcji oraz odebranie od niego 

oświadczenia w tym przedmiocie (formuła odpowie-

dzialności rodziców może zostać umieszczona w kar-

cie zwolnienia). Szereg placówek szkolnych wprowadziło 

wewnętrzne uregulowania zezwalające na zwalnianie 

ucznia ze szkoły tylko pod warunkiem złożenia oświadcze-

nia o przejęciu przez rodziców odpowiedzialności za zdro-

wie i bezpieczeństwo dziecka w tym czasie. Rozwiązanie 

to jest w pełni akceptowalne i odpowiednio chroni kadrę 

pedagogiczną przed odpowiedzialnością z tytułu braku 

zapewnienia uczniowi opieki w czasie zajęć szkolnych.

Magdalena Mikoś-Korzeń

Adwokat

Z uwagi na powszechne stosowanie  
formy pisemnej szkoła może opracować 
odpowiedni druk wniosku o zwolnienie  
z lekcji – karty zwolnienia.
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EGZAMINÓW 
ZEWNĘTRZNYCH

Kwiecień i maj – dwa wiosenne miesiące – to nie tylko czas egzaminów 

dla uczniów kończących poszczególne etapy edukacji, ale również okres 

intensywnej pracy dla dyrektorów i kadry pedagogicznej. Obowiązujący 

system egzaminów zewnętrznych wymaga podjęcia wielu różnorodnych 

działań, od których zależy, czy tegoroczny ostatni egzamin gimnazjalny, 

pierwszy egzamin ósmoklasisty oraz kolejny egzamin maturalny 

odbędzie się zgodnie z procedurami przyjętymi przez MEN i CKE.

GORĄCY CZAS
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W kadrze dyrektora

Z
a właściwą organizację i przebieg egzaminów 

zewnętrznych odpowiada przewodniczący zes- 

połu egzaminacyjnego, czyli dyrektor szkoły. Do 

jego zadań należy więc przeszkolenie zespołów nad-

zorujących oraz przedmiotowych zespołów egza-

minacyjnych z zakresu ich obowiązków i wypełnia-

nia dokumentacji egzaminacyjnej. Także przekazanie 

uczniom i rodzicom wszelkich informacji związanych 

z danym typem egzaminu, w tym: treści komunikatu 

dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów 

pomocniczych, z jakich mogą korzystać w czasie czę-

ści pisemnej egzaminu, przypomnienie wewnątrzszkol-

nej instrukcji przygotowania, organizacji i przeprowa-

dzania egzaminu, informacji o zasadach postępowania 

w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn 

losowych i zdrowotnych lub w przypadku niezdania jed-

nego egzaminu, informacji o terminie ogłoszenia wyni-

ków i odbioru świadectw oraz przeszkolenie uczniów 

z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart 

odpowiedzi, w tym poprawiania błędnej odpowiedzi, 

poinformowanie o prawach i obowiązkach zdającego 

oraz konsekwencjach wynikających z nieprzestrzega-

nia instrukcji podczas egzaminu. 

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
Mimo wielu lat doświadczeń w organizacji i przepro-

wadzaniu egzaminów zewnętrznych nadal w szkołach 

pojawiają się różnego typu niedociągnięcia i błędy. 

Opracowania dostępne na stronach internetowych 

okręgowych komisji egzaminacyjnych wskazują m.in. na 

łamanie obowiązkowych procedur, nieetyczne zacho-

wania ze strony uczniów (ściąganie, rozmawianie) oraz 

szkolnego zespołu nadzorującego (komentowanie tre-

ści zadań egzaminacyjnych, podpowiadanie uczniom, 

odbieranie telefonu komórkowego, wysyłanie SMS-ów, 

brak stałej obecności w sali podczas trwania egzaminu), 

kłopoty z odtwarzaniem płyt na egzaminach z języków 

obcych. Powodem jest najczęściej niedostateczna zna-

jomość przepisów regulujących organizację i przebieg 

egzaminu lub zwykła nieuwaga, często wynikająca 

z rutyny. 

CZAS PRZYGOTOWAŃ DO EGZAMINU

1 KROK

Znajomość aktów prawnych określających 

zasady i sposób organizacji egzaminów 

zewnętrznych w roku 2019

Na dyrektorze spoczywa obowiązek dopilnowania, by 

informacje na powyższy temat znane były nie tylko 

jemu, ale również nauczycielom, którzy będą uczestni-

czyli w przebiegu tegorocznych egzaminów zewnętrz-

nych. To ostatni dzwonek, aby sprawdzić, czy wszyscy 

je znają i jednakowo interpretują. Struktura, przebieg 

egzaminu, sposoby dostosowania warunków i form 

jego przeprowadzenia oraz ważne daty z tym związane 

określają konkretne akty prawne i komunikaty CKE 

(większość sprzed roku lub dwóch). Warto odświeżyć 

sobie następujące akty prawne:
e Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmokla-

sisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512).
e Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w spra-

wie szczegółowych warunków i sposobu przeprowa-

dzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu matural-

nego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm.).
e Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzamina-

cyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegó-

łowych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i gimna-

zjalnego w roku szkolnym 2018/2019.
e Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzamina-

cyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegó-

łowych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty gimnazjal-

nego w roku szkolnym 2018/2019.
e Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzamina-

cyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegó-

łowych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 

szkolnym 2018/2019.
e Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzamina-

cyjnej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegó-

łowych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwa-

lifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019.
e Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzamina-

cyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów 

i przyborów pomocniczych, z których mogą korzy-

stać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie 

gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.

2 
KROK

Zasady postępowania w sytuacjach 

szczególnych

Każda szkoła posiada wewnątrzszkolną instruk-

cję przygotowania i organizacji egzaminu, odpowied-

nio do jej rodzaju (egzamin gimnazjalny, ósmoklasisty, 

maturalny). Ważnym jej elementem – obok szczegóło-

wego harmonogramu przygotowania i realizacji działań, 

opisu postępowania z niejawnymi materiałami egza-

minacyjnymi oraz zasad obiegu informacji – są zasady 

postępowania w sytuacjach szczególnych, np. w przy-

padku: uszkodzenia pakietów zawierających arku-

sze egzaminacyjne, zaginięcia pakietu zawierającego 

materiały egzaminacyjne, stwierdzenia braku stron 

lub innych usterek w arkuszach  egzaminacyjnych, nie-

prawnego ujawnienia zadań egzaminacyjnych, zagro-
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żenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu, 

przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn loso-

wych lub zdrowotnych czy wystąpienia usterki płyty 

CD/DVD podczas egzaminu z języka obcego nowożyt-

nego. Znajomość tych zasad oraz ich respektowanie 

jest gwarantem prawidłowego postępowania członków 

zespołów nadzorujących egzamin, zabezpiecza przed 

popełnieniem błędów oraz działaniami niezgodnymi 

z prawem. 

3 KROK

Dbałość o dotrzymanie ważnych terminów

Wiele ważnych zadań zostało już wykona-

nych, ale wiele z nich jest jeszcze przed dyrek-

torem. Trzeba je mieć na uwadze przez całe tygodnie, 

a nawet miesiące. By wspomóc swoją pamięć, można 

zastosować technikę „fiszek”, która polega na zapisa-

niu każdego terminu na oddzielnej małej karteczce 

i powieszeniu wszystkich pionowo na tablicy z hasłem 

„EGZAMIN” (wg wykazu poniżej). Potem wystarczy te 

karteczki kolejno zdejmować, oczywiście po zrealizo-

waniu wymaganego zadania. 

 Dyrektor odpowiedzialny za egzamin gimnazjalny 

powinien mieć na uwadze, że – poza prawidło-

wym jego przeprowadzeniem w dniach 10–12 kwietnia 

– czeka go:
e   do 9 kwietnia  przyjęcie od uczniów zaświadczeń 

stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub fina-

listy konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do 

OKE,
e   do 11 kwietnia  sprawdzenie stanu technicznego 

urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egza-

minu,
e   do 17 maja  weryfikacja wykazu uczniów przystę-

pujących do egzaminu w terminie dodatkowym 

w czerwcu,
e   5 czerwca  przeprowadzenie egzaminu w terminie 

dodatkowym,
e   do 12 czerwca  przekazanie do OKE wniosku 

o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egza-

minu gimnazjalnego lub danego zakresu albo 

poziomu odpowiedniej części egzaminu,
e   do 14 czerwca  odebranie od OKE zaświadczeń/

informacji o szczegółowych wynikach egzaminu,
e   do 19 czerwca  przekazanie do OKE informacji 

o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadcze-

nia o szczegółowych wynikach egzaminu gimna-

zjalnego, a otrzymują informację o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego,
e   21 czerwca  wydanie zdającym zaświadczeń/infor-

macji o szczegółowych wynikach egzaminu,
e   do 31 grudnia  przechowywanie dokumentacji zwią-

zanej z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjal-

nego w 2019 r. 

 Dyrektor odpowiedzialny za egzamin ósmokla-

sisty (15–17 kwietnia) powinien mieć na uwadze 

takie oto terminy:
e   do 4 kwietnia  przyjęcie od rodziców uczniów, któ-

rzy zostali odpowiednio laureatami/finalistami olim-

piad/konkursów, informacji o zmianie języka obcego 

i przekazanie tej informacji do OKE,
e   do 12 kwietnia  przyjęcie od uczniów zaświadczeń 

stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub fina-

listy konkursu/olimpiady i przekazanie informacji 

do OKE oraz przeprowadzenie szkolenia w zakre-

sie organizacji egzaminu dla nauczycieli zatrudnio-

nych w swojej szkole wchodzących w skład zespo-

łów nadzorujących,
e   do 16 kwietnia sprawdzenie stanu technicznego 

urządzeń do przeprowadzenia egzaminu z języka 

obcego nowożytnego,
e   w maju  przekazanie do OKE listy uczniów, którzy 

do egzaminu przystąpią w terminie dodatkowym,
e   5 czerwca  przeprowadzenie egzaminu w terminie 

dodatkowym,
e   do 12 czerwca  przekazanie do OKE wniosku o zwol-

nienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu,
e   14 czerwca  odebranie od OKE wyników i zaświad-

czeń o szczegółowych wynikach egzaminu,
e   do 19 czerwca przekazanie do OKE informacji 

o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach egzaminu, a otrzymują 

informację o szczegółowych wynikach egzaminu,
e   21 czerwca  przekazanie zdającym ósmoklasistom 

zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach 

egzaminu,
e   do 31 grudnia 2019 r.  przechowywanie dokumenta-

cji związanej z przeprowadzeniem egzaminu ósmo-

klasisty.

 Dyrektor odpowiedzialny za egzamin maturalny 

nie może zapomnieć o tym, że powinien:
e   do 6 kwietnia  powołać zespoły nadzorujące oraz 

wyznaczyć ich przewodniczących,
e   do 9 kwietnia zebrać od zdających bibliografie 

dotyczące materiałów wykorzystanych do opra-

cowania wybranego tematu (dotyczy egzaminu 

z języka polskiego w formie prezentacji, tzw. starej  

matury),
e   do 23 kwietnia  przyjąć od uczniów, którzy uzyskali 

tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, 

wniosek o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz 

niezwłocznie poinformować OKE o zmianie,
e   do 30 kwietnia  przeprowadzić szkolenia zespo-

łów przedmiotowych i nadzorujących, szkolenia dla 

uczniów klas maturalnych z zakresu procedur egza-

minacyjnych, usunąć z list zdających tych, którzy nie 

ukończyli szkoły, odebrać zestawy egzaminacyjne 
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na ustne egzaminy z języków obcych nowożytnych 

przekazane przez OKE i sprawdzić ich kompletność,
e   6–23 maja  przeprowadzić części pisemne egza-

minu maturalnego w terminie głównym,
e   6–25 maja (z wyjątkiem 12 i 19 maja)  przeprowa-

dzić części ustne egzaminu maturalnego z języków 

obcych nowożytnych,
e   9–22 maja (z wyjątkiem 12 i 19 maja)  przeprowadzić 

części ustne egzaminu z języka polskiego oraz języ-

ków mniejszości narodowej, języka łemkowskiego 

i języka kaszubskiego,
e   3–19 czerwca  przeprowadzić egzamin maturalny 

w terminie dodatkowym w części pisemnej,
e   3–8 czerwca  przeprowadzić części ustne egza-

minu z języka polskiego oraz języków mniejszości 

narodowej, języków obcych nowożytnych, języka 

łemkowskiego i języka kaszubskiego w terminie 

dodatkowym,
e   4 lipca  ogłosić wyniki egzaminu maturalnego, ode-

brać świadectwa, aneksy, zaświadczenia i informa-

cje o wynikach,
e   do 11 lipca  zebrać pisemne oświadczenia absol-

wentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu 

w terminie poprawkowym,
e   do 15 lipca  przekazać do OKE w formie elektro-

nicznej informacje o absolwentach, którzy złożyli 

oświadczenia o zamiarze przystąpienia do matury 

w terminie poprawkowym,
e   do 22 lipca  sprawdzić w serwisie dyrektora wstępną 

organizację matury poprawkowej (dotyczy przekiero-

wania zdających na wniosek dyrektora szkoły),
e   do 9 sierpnia  zapoznać się z informacją na stro-

nie OKE o miejscu zdawania egzaminów pisemnych 

w sesji poprawkowej,
e   20 sierpnia  przeprowadzić część pisemną egza-

minu maturalnego w terminie poprawkowym,
e   20–21 sierpnia  przeprowadzić część ustną egza-

minu maturalnego w terminie poprawkowym,
e   11 września  ogłosić wyniki egzaminu maturalnego, 

odebrać świadectwa i informacje o wynikach.

Dokumentacja pozostająca w szkole po zakończe-

niu egzaminu maturalnego archiwizowana jest zgod-

nie z przepisami prawa i przechowywana w szkol-

nym archiwum do 7 stycznia 2020 r., a w przypadku 

egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – 

do 11 marca 2020 r.

4 KROK

Wsparcie uczniów

Każdy egzamin łączy się ze stresem. To, w jaki 

sposób i w jakim stopniu uda się uczniom go 

opanować, zależy od wielu czynników, również od 

postawy kadry pedagogicznej. Na jej postępowanie 

niewątpliwy wpływ ma dyrektor szkoły, m.in. poprzez 

modelowanie atmosfery egzaminacyjnej, tak by nie 

eskalować napięcia, jakie towarzyszy uczniom w tym 

ważnym dla nich momencie. Zamiast nerwowej krzą-

taniny czy nieprzemyślanych komentarzy korzystniej-

sze jest – dla pobudzenia w uczniach wiary we własne 

siły, mobilizacji i pozytywnego myślenia – rozładowa-

nie frustrującej atmosfery, zmniejszenie obciążenia stre-

sem. Można to czynić na wiele sposobów, nie umniej-

szając powagi samego egzaminu, np.: dobrym słowem 

dodającym otuchy, szczerym uśmiechem, „przybiciem 

piątki”, przytoczeniem pozytywnej anegdoty, gestem 

(znak victorii, trzymanie kciuków) czy krótką rozmową 

na temat przeżywanych emocji. Warto pamiętać, że 

nic tak nie wspiera uczniów przed egzaminem jak 

chwila kontaktu z przyjaźnie nastawionym nauczycie-

lem. Szczególnie ważne jest to w przypadku ósmoklasi-

stów. Oni są w trudniejszej sytuacji niż ich starsi koledzy 

– gimnazjaliści i maturzyści. Przecież takiego egza-

minu nikt jeszcze przed nimi nie pisał. Wszak są pierw-

szym rocznikiem, którego nie obejmował sprawdzian  

szóstoklasisty.

Egzamin zewnętrzny to olbrzymie przedsięwzięcie 

organizacyjne i logistyczne, wymagające od wszyst-

kich uczestników starannego przestrzegania określo-

nych procedur, koncentracji oraz uwagi. Niewątpliwie 

najtrudniejsze zadania należą do dyrektora szkoły. To 

on odpowiada za upowszechnienie wśród nauczycieli, 

uczniów i rodziców wiedzy o danym rodzaju egzaminu, 

terminowe przekazywanie informacji wymaganych 

przez OKE, powołanie członków komisji egzaminacyj-

nych i zespołów nadzorujących, odpowiednie przygo-

towanie sal, bezpieczeństwo dokumentacji itd., jed-

nym słowem – za wszystko. A jest to odpowiedzialność 

natury dyscyplinarnej i porządkowej. Mocno trzy-

mam więc kciuki, by w 2019 roku wszyscy dyrektorzy 

sprostali temu zadaniu, by nikt z uczniów, rodziców 

i obserwatorów nie zgłosił do OKE żadnych zastrze-

żeń dotyczących naruszenia przepisów przeprowa-

dzania egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalisty oraz 

maturalnego. O trzymaniu kciuków za powodzenie 

zdających uczniów nie wspominam, bo to jest rzeczą  

oczywistą.

Małgorzata Łoskot

Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, 

pedagog specjalny, socjoterapeuta, autorka popularnych 

programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów 

profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej 

oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. 

Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin 

dysfunkcyjnych.
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PALMIARNIA MIEJSKA W GLIWICACH

TELEFON REZERWACJI GRUP: 32 2313239,  e-mail:  palmiarnia.rezerwacje@mzuk.pl

Palmiarnia w Gliwicach to wyjątkowe miejsce. Można tu-

taj odpocząć i zrelaksować się, jednocześnie poznając 

wiele ciekawych gatunków roślin. W całym kompleksie 

Palmiarni goście mogą odwiedzić aż 5 pawilonów. 

Pawilon roślin użytkowych
W pawilonie roślin użytkowych zwiedzający mają okazję zo-

baczyć między innymi olbrzymie bananowce oraz wiele roślin 

przyprawowych. Cudowny zapach, który niepodzielnie tutaj 

panuje, zawdzięczamy kwitnieniu roślin cytrusowych. Już przy 

samym wejściu można podziwiać kawy, ceratonie i baobaby.

Pawilon tropiku
Po poznaniu roślin użytecznych w gospodarstwie człowieka 

na zwiedzających czeka najcieplejszy pawilon – pawilon tro-

piku. Feeria barw liści begonii, peperoni oraz pilei przyprawia 

o zawrót głowy. Jest to miejsce, w którym wegetacja trwa przez 

cały czas. Można podziwiać egzotyczne kwiaty bez względu 

na porę roku. A jeżeli chodzi o te ostatnie, to polecamy szcze-

gólnie kolekcję storczyków. 

Zapraszamy serdecznie do zawsze zielonego, pachnącego i pełnego sekretów świata Palmiarni,  
gdzie dominują rośliny z prawie wszystkich stref klimatycznych. Wśród bujnej flory swoje miejsce 
znalazły egzotyczne owady, jaszczurki i wiewiórki. Dodatkową atrakcją jest jedna z największych  
w Polsce ekspozycja ryb słodkowodnych.

MIEJSCE NA EGZOTYCZNĄ 
PRZYGODĘ!
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Pawilon akwarystyczny
To ogromne zbiorniki prezentujące cztery różne środowiska 

słodkowodne. Od ichtiofauny zimnych wód rzek Polski, przez 

wielokolorowe afrykańskie ryby z jeziora Tanganika oraz cie-

kawe okazy z azjatyckich rzek, po największe, majestatycznie 

pływające ryby Amazonki. 

Wizyta w gliwickiej Palmiarni to niewątpliwie cenna lekcja 

przyrody. Uczniowie mają tutaj możliwość w bezpośrednim 

kontakcie skonfrontować wiedzę książkową z prawdziwymi 

okazami. Jest ich tutaj ponad 6 tysięcy sztuk skatalogowa-

nych w blisko dwóch tysiącach taksonów.

Zachęcamy do korzystania z usług naszych wykwalifikowa-

nych przewodników, dzięki którym można jeszcze więcej do-

wiedzieć się o eksponowanych przedstawicielach świata flo-

ry i fauny. Zapraszamy!

Pawilon historyczny
Pawilon historyczny jest największy, a najwyższe rośliny osiągają 

18 metrów wysokości. W całej krasie prezentują się tutaj rozło-

żyste palmy – feniksy kanaryjskie, latanie, kencje i wiele innych. 

Pawilon sukulentów
Wbrew utartym wyobrażeniom nie jest tu wcale zbyt ciepło. 

Sukulenty to specyficzna grupa roślin, która przystosowała się 

na różne sposoby do braku wody i ogromnych różnic tempe-

ratur – warunków występujących w ich środowisku natural-

nym. Poznanie rezultatów tych przystosowań to szczególnie 

ciekawa lekcja botaniki.

GODZINY OTWARCIA I CENY BILETÓW NA STRONIE www.palmiarnia.gliwice.pl
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B
adaczem, który szczególną uwagę poświęcił tej 

kwestii, jest Stephen R. Covey, który sformuło-

wał 7 nawyków skutecznego działania. Nawyki 

zostały przedstawiane w pewnej hierarchii, zaczy-

nając od tych dotyczących życia prywatnego (czyli 

samej jednostki), a dopiero później przechodząc do 

następnych etapów rozwoju, by osiągnąć zwycięstwo  

publiczne. 

SKUTECZNY DYREKTOR, 

Każdy dyrektor dąży do tego, by działać skutecznie. A chcąc z powodzeniem 

wykonywać powierzone zadania, należy podjąć pracę nad sobą 

i kształtować pewne nawyki, które pomogą nam odnieść sukces. 

CZYLI NAWYKI 
EFEKTYWNEGO  

DZIAŁANIA

OSTRZENIE PIŁY 

SYNERGIA  

STARAJ SIĘ NAJPIERW 

ZROZUMIEĆ, A PÓŹNIEJ 

BYĆ ZROZUMIANYM 

MYŚL W KATEGORIACH 

WYGRANA – WYGRANA

NAJPIERW RZECZY  

NAJWAŻNIEJSZE 

ZACZNIJ  

Z WIZJĄ KOŃCA 

BĄDŹ  

PROAKTYWNY 
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Pracownia rozwoju zawodowego

Nawyk Praktyczne ćwiczenie

Bądź proaktywny 

e Przez cały dzień wsłuchuj się w swój język i język ludzi z twojego otoczenia. Jak 

często stosujesz i słyszysz reaktywne zwroty typu: „ach, gdybym tylko”, „nie 

mogę” lub „muszę”? 
e Znajdź sytuację, której wkrótce możesz się spodziewać, na którą zazwyczaj 

reagujesz afektywnie.. Przemyśl ją pod kątem kręgu wpływu. Jak mógłbyś się 

zachować, aby było to działanie proaktywne? Wyobraź sobie dokładnie tę sytu-

ację i siebie zachowującego się proaktywnie. Przypomnij sobie o odstępie pomię-

dzy bodźcem i reakcją. Podejmij zobowiązanie, aby ćwiczyć wolność wyboru. 
e Wybierz jakiś frustrujący cię problem z zawodowego lub osobistego życia. 

Określ, czy podlega kontroli bezpośredniej, pośredniej czy w ogóle nie pod-

lega twojej kontroli. Określ pierwszy krok, który należy zrobić, aby rozwiązać 

problem i... zrób ten krok

Zacznij z wizją końca 

e Spróbuj wyodrębnić i opisać swoje role, tak jak je dziś widzisz. Czy podoba ci 

się to odbicie twojego życia? 
e Zorganizuj sobie trochę czasu wolnego od wszelkich zajęć i zacznij pracować 

nad własną misją życiową. 
e Zacznij zbierać notatki, cytaty i pomysły, które mogą ci się przydać przy tworze-

niu twojej deklaracji. 
e Wyodrębnij jedno z zadań, jakie stoi przed tobą w najbliższej przyszłości i zasto-

suj do niego zasady pierwszego procesu tworzenia – w myśli. Zapisz, jakie 

rezultaty chciałbyś osiągnąć i jakie kroki musisz przedsięwziąć, aby do tego 

doprowadzić.
e Podziel się zasadami i przemyśleniami z rodziną i grupą kolegów w pracy 

i zaproponuj, byście zaczęli wspólną pracę nad sporządzeniem grupowej lub 

rodzinnej misji

Rób najpierw to,  

co najważniejsze 

e Określ działania, które zaniedbujesz, a które dobrze realizowane miałyby nie-

zwykle silny wpływ na twoje życie zawodowe lub osobiste. 
e Narysuj matrycę zarządzania czasem i spróbuj ocenić, jaki procent czasu spę-

dzasz w każdej ćwiartce. Następnie rozpisz swoje trzy dni na piętnastominu-

towe przedziały. W jakim stopniu właściwa była twoja ocena? Czy jesteś zado-

wolony z tego, w jaki sposób spędzasz czas? Co należy zmienić? 
e Zrób listę czynności, które mógłbyś komuś powierzyć, oraz ludzi, którzy mogliby 

to robić lub których musiałbyś przyuczyć do odpowiedzialności za nie. Określ, 

co jest potrzebne, aby zacząć powierzanie lub przyuczanie. Zobowiąż się, że 

zaczniesz organizować swoje życie na bazie tygodnia i ustal stały czas, kiedy 

będziesz to robić

Myśl w kategoriach 

wygrana – wygrana 

e Pomyśl o nadchodzącej sytuacji, w której będziesz usiłował osiągnąć porozu-

mienie lub wynegocjować rozwiązanie jakiegoś problemu. Staraj się osiągnąć 

równowagę między odwagą a rozwagą. 
e Zrób listę przeszkód, które uniemożliwiają ci częstsze stosowanie paradygmatu 

„wygrana-wygrana”. Określ, co możesz zrobić w zakresie twojego kręgu wpływu, 

aby pozbyć się niektórych trudności.
e Spróbuj znaleźć wzór myślenia kategoriami „wygrana-wygrana”, kogoś, kto 

nawet w trudnych sytuacjach naprawdę szuka obopólnego dobra. Gdy znaj-

dziesz, postanów sobie, że będziesz uważniej go obserwować i uczyć się na 

jego przykładzie

Praktyczna nauka kształtowania nawyków1
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Staraj się najpierw 

zrozumieć,  

potem być 

zrozumiany 

e Podziel się ideą empatii z kimś, kto jest ci bliski. Powiedz, że chcesz pra-

cować nad prawdziwym słuchaniem innych i poproś, aby w ciągu tygodnia 

dostarczał ci zwrotnych informacji na ten temat, by mówił, jak postrzega 

twoją pracę i jak czuje się w roli prawdziwie słuchanej osoby. 
e Następnym razem, gdy znajdziesz się w grupie rozmawiających ludzi, zatkaj 

na chwilę uszy i tylko patrz. Czy zauważyłeś jakieś emocje, których nie wyra-

żano słowami? Od dziś począwszy, złapiesz się na niepotrzebnym stoso-

waniu jednej z autobiograficznych odpowiedzi – sondowania, oceniania, 

radzenia lub interpretowania. Spróbuj zamienić tę sytuację w depozyt, dając 

do zrozumienia, że wiesz o popełnionym błędzie, i przeproś, choćby tak: 

„Przepraszam, zdałem sobie właśnie sprawę z tego, że nie starałem się tak 

naprawdę tego zrozumieć. Czy możemy zacząć od początku?” 

Synergia 

e Pomyśl o osobie, która zazwyczaj widzi sprawy inaczej niż ty. Pomyśl, w jaki 

sposób mógłbyś wykorzystać te różnice jako schody w kierunku znalezienia 

trzeciego rozwiązania. Może mógłbyś się dowiedzieć, jaki jest jej pogląd na 

daną sprawę czy problem i docenić różnice, które prawdopodobnie poznasz. 
e Zrób listę ludzi, którzy cię irytują. Czy reprezentują oni inny punkt widze-

nia, który mógłby prowadzić do synergii, gdybyś miał silniejsze poczucie 

wewnętrznego bezpieczeństwa i doceniał różnice? 
e Znajdź sytuację, która wymaga lepszej pracy zespołowej i synergii. Jakie 

warunki wzmocniłyby synergię? Co możesz zrobić, by zapewnić takie 

warunki? 
e Kiedy w najbliższej przyszłości nie będziesz się z kimś zgadzał lub dojdzie 

do konfrontacji poglądów, staraj się zrozumieć troski kryjące się za postawą 

tej osoby. Zajmij się nimi w twórczy i obopólnie korzystny sposób

Ostrzenie piły

e Zrób listę aktywności, które pomogą ci w utrzymaniu dobrej kondycji fizycz-

nej. Wybierz takie, które zgadzają się ze stylem twojego życia i mogą spra-

wić ci radość. 
e Wybierz jedną aktywność i zapisz ją jako cel na nadchodzący tydzień 

w zakresie twojej osobistej roli. Przy końcu tygodnia oceń poziom wykona-

nia zadania. Jeżeli nie osiągnąłeś celu, czy stało się to dlatego, że podpo-

rządkowałeś go wyższym wartościom, czy też nie udało ci się działać spój-

nie z własnymi wartościami? 
e Zrób podobną listę odnawiających aktywności dla umysłowego i ducho-

wego wymiaru funkcjonowania. Wypisz te związki z wymiaru społeczno-

-emocjonalnego, które chciałbyś wzmocnić, oraz te okoliczności, w któ-

rych zwycięstwo publiczne dałoby większy efekt. Wybierz jedną pozycję 

z listy dla każdego wymiaru i zamień na cel najbliższego tygodnia. Wykonaj 

to i oceń. 
e Zobowiąż się do wpisywania konkretnych aktywności „ostrzących piłę” 

w każdym z czterech wymiarów na każdy tydzień; wykonuj je, oceniaj 

poziom wykonania i rezultaty

1  Opracowanie własne na podstawie Covey S.R., 7 nawyków skutecznego działania, Bertelsmann, Warszawa 2001.
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