
Ustawa Karta Nauczyciela  

Co stracisz,  

gdy zostaną przyjęte propozycje 

organów prowadzących? 

       Sekcja Krajowa              NSZZ 
Oświaty i Wychowania     



Kadra 

       Sekcja Krajowa              NSZZ 
Oświaty i Wychowania     

Karcie Nauczyciela będą podlegać tylko nauczyciele 
wychowawcy zatrudnieni w: publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia 
i placówkach doskonalenia nauczycieli, zakładach 
poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych 
ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, publicznych 
kolegiach pracowników służb społecznych. 

Inni pracownicy pedagogiczni – nie podlegają Karcie! 

Karcie nie podlegają m.in. również: nauczyciele mianowani lub 
dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje 
pedagogiczne, w:  

a) urzędach organów administracji rządowej, b) kuratoriach oświaty, 

c) specjalistycznej jednostce nadzoru, d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych. 

 



Wymagania kwalifikacyjne  
 

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, 
może zajmować osoba, która:  

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim 
przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład 
kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do 
którego są to wystarczające kwalifikacje; 

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania 
zawodu 

 

Art. Nie ulega zmianie! 
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Ocena pracy dyrektora 

   Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu 

czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora 

szkoły dokonuje organ prowadzący szkołę informując 

o jej wyniku organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

 
Ograniczenie roli Kuratoriów!  
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Awans zawodowy nauczycieli  

 

 1. Komisję kwalifikacyjną na nauczyciela 

dyplomowanego powoływać będzie organ 

prowadzący szkołę.   

 

2. Przedstawiciel związku zawodowego na wniosek 

nauczyciela będzie mógł być tylko obserwatorem. 

 

3. Nauczycielowi, który uzyska tytuł honorowy 

profesora oświaty, jednorazową gratyfikacje będzie 

wypłacał minister edukacji.  
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Nawiązanie, zmiana  

i rozwiązanie stosunku pracy  

1. Nauczyciel kontraktowy zatrudniany będzie na czas 
określony, nauczyciel mianowany i dyplomowany 
zatrudniany będzie na czas nieokreślony. 

Nie    będzie   stosunku    pracy     poprzez     
mianowanie. 

3. Przy całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły 
nauczyciel nie będzie mógł przejść w stan nieczynny, 
który ulega likwidacji. Ponadto nie będzie mógł być 
obligatoryjnie ponownie zatrudniony, jeżeli w czasie 
roku szkolnego (w ciągu 6 miesięcy) pojawią się 
możliwości ponownego jego zatrudnienia. 
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   4.Odprawy z tytułu wypowiedzenia stosunku pracy na 
czas nieokreślony będą wynosiły od 1 do 3 miesięcy.  

 
  Zapewne przez pomyłkę nie wykreślono 

sześciomiesięcznej odprawy dla nauczycieli 
zatrudnionych poprzez mianowanie(jeżeli okres pracy 
nauczycielskiej przekroczył 10 lat), których nie będzie, 
ponieważ nie będzie zatrudnienia przez mianowanie. 

    
 

    Łatwe rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem    
mianowanym i dyplomowanym.   
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Nawiązanie, zmiana  

i rozwiązanie stosunku pracy  



Czas pracy 

 

1. Czas  pracy  nauczyciela  będzie  wynosił  40  godz.  

      w tygodniu i będzie rozliczany wg zasad określonych 
przez organ prowadzący szkoły. 

 

2. Nauczyciele przedmiotów we wszystkich typach szkół 
będą mieli pensum dydaktyczne wynoszące 20 godz. 
tygodniowo. 

 

3. Pozostali nauczyciele, wychowawcy i bibliotekarze – 
pensum dydaktyczne 30 godzin tygodniowo. 
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Warunki pracy i wynagrodzenie  

1. Jednostki samorządów terytorialnych nie będą musiały 
rozliczać się corocznie z realizacji wypłaty średnich 
wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego nauczycieli przed regionalnymi 
izbami obrachunkowymi i związkami zawodowymi. Nie 
będą musiały także, w przypadku nie osiągnięcia w gminie 
średnich wynagrodzeń, wypłacać nauczycielom dodatku 
wyrównawczego do ustawowych średnich. 

 

2. Nie będzie obowiązku wypłacania nauczycielowi 

wynagrodzenia z góry pierwszego dnia miesiąca.  
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1.  Ulega   likwidacji   dodatek   mieszkaniowy  oraz  
10%  dodatek  wiejski  dla nauczycieli  pracujących  
w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, prawo do 
działki gruntowej do osobistego użytku, prawo do 
mieszkania w  zasobach  mieszkaniowych  służbowych 
w budynku szkolnym. 

 

2. Ulega likwidacji jednorazowy zasiłek na 
zagospodarowanie dla nauczyciela podejmującego swoją 
pierwszą pracę w szkole. 
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Warunki pracy i wynagrodzenie - 

likwidacja dodatków i zasiłków 



Prawo do urlopów - art. 64.1.-3.  

 

1. Urlop nauczycieli będzie wynosił 40 dni roboczych 
„zasadniczo podczas ferii”. 

 

 

2. Urlop dla poratowania zdrowia będzie orzekany 
przez komisję lekarską ZUS, opłacany przez ZUS  
i udzielany maksymalnie na rok szkolny.  
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Wnioski  

1.  Wynagrodzenia  za   czas pozostawania  na  urlopie 
zdrowotnym,  

w stanie nieczynnym, czy odprawy z tytułu wypowiedzenia 
stosunku pracy zasadniczo nie obciążały dodatkowo 
samorządów terytorialnych prowadzących szkoły, gdyż 
wchodziły w skład tzw. ustawowych średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na terenie danego samorządu terytorialnego i były 
szacunkowo planowane na dany rok budżetowy.  

2.  Samorządy   terytorialne  będą   także  samodzielnie  decydować  
o awansie zawodowym nauczyciela oraz całkowicie 
podporządkują sobie dyrektorów szkół. 

3. Nie będzie gwarancji zatrudnienia i stabilizacji zawodowej 
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Zwiększenie 
pensum dydaktycznego nauczycieli tzw. przedmiotowych będzie 
zaś skutkowało kolejnymi zwolnieniami niemałej rzeszy 
nauczycieli. 
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Refleksje 

 

- Nieodparcie nasuwa się następująca refleksja: jednostki 
samorządów terytorialnych dążą do tego, aby nie podlegać 
jakiejkolwiek kontroli czy to urzędowej, czy to związkowej  
w wydawaniu pieniędzy na wynagrodzenia nauczycieli, co będzie 
skutkowało zaniżaniem wydatków na wynagrodzenia. Nawet nie 
będzie gwarancji terminowej wypłaty wynagrodzeń.  

 

- JST, stanowiąc duże lobby polityczne, mogłyby próbować 
wymusić na rządzących adekwatne finansowanie kolejnych zadań 
przekazywanych przez państwo samorządom terytorialnym. 
Zamiast tego próbują wymusić niekorzystne zmiany dla jednej 
grupy zawodowej – nauczycieli. Ale czy na pewno „skórka jest 
warta wyprawki”. Czy od tego podniesie się poziom edukacji  

w polskich szkołach?  
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Podsumowanie 

   Ustawa KARTA NAUCZYCIELA powstała jako rezultat 

strajku nauczycieli z jesieni 1980 roku oraz 

wielomiesięcznych negocjacji z resortem edukacji.  

KARTA NAUCZYCIELA jest ustawą  regulującą prawa  

i obowiązki  nauczycieli,  które   są  konsekwencją  

szczególnego  charakteru   pracy   nauczyciela  

i funkcjonowania systemu  oświaty w  Polsce, 

co zostało podkreślone w preambule ustawy: 

  „Mając  na  względzie  doniosłą  rolę  oświaty  
i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać 
wyraz szczególnej randze społecznej zawodu 
nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami” 
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Dane statystyczne 

 

Następuje systematyczna likwidacja szkól w Polsce. 
Ponad 1 000 placówek już zostało zamkniętych 
i zapowiadane są kolejne likwidacje szkół. 

Około 7 000 nauczycieli straciło zatrudnienie w roku 
2012.  

Zapowiadane są zmiany w UoSO, które mają ułatwić 
likwidację szkół lub tez przekształcanie szkół 
w zespoły, a w kolejnym etapie szybką prywatyzację. 
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Płace nauczycieli 

Po podwyżkach 1 września 2012r. średnie wynagrodzenie 

dla nauczycieli w grupach awansu zawodowego kształtuje 

się na następujących poziomach:  

dla nauczyciela stażysty: 2 717,59 zł (min.2265,00) 

dla nauczyciela kontraktowego: 3 016,52 zł (min.2331,00) 

dla nauczyciela mianowanego: 3 913,33 zł (min.2647,00) 

dla nauczyciela dyplomowanego: 5 000,37 zł (min.3105,00) 

średnia dla całej grupy: 3661,95 zł. 
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Wynagrodzenia nauczycieli (EURUDICE) 

  Kraje takie jak Włochy, Wielka Brytania (Szkocja) 

i Norwegia znajdują się w pobliżu Europejskiej średniej 

ważonej w wysokości 34 166 € PPS. Najwyższe faktyczne 

wynagrodzenie na poziomie ponad-gimnazjalnym (lub 

wszystkich szczeblach) jest w Luksemburgu (PPS 84 760€ 

rocznie), Danii (około PPS 54 400 €  rocznie) i Austrii (PPS 

51 427 € rocznie).  

       W przypadku Polski- brak wskazanego średniego 
wynagrodzenia- oznacza to że jest ono traktowane jako 
najwyższe statutowe wynagrodzenie. 

Polska- na wszystkich poziomach edukacyjnych nie 
przekracza 20 000 PPS € rocznie- znajdujemy się na 
podobnym poziomie co: Czechy, Litwa, Węgry, Rumunia, 
Bułgaria, Słowacja. 
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Kalkulacja 

W  roku 2012:  

Średnia inflacja rocznie-  4,1%(projekcja inflacyjna  Narodowego 

Banku Polskiego, opublikowanej w "Raporcie o inflacji").  

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli:  

Styczeń –sierpień  - 0%  

Wrzesień- grudzień - 3,8 %  

Średnia podwyżka w tym roku- 1,26 %  

 

Spadek wynagrodzeń( z uwzględnieniem inflacji)  

nauczycieli w  tym roku:  2,87 %  
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Kalkulacja 

Rok 2013  

 

Średnia inflacja rocznie (zakładana wysokość)-  3%  

 

Planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli- 0%  

 

Spadek wynagrodzeń( z uwzględnieniem inflacji)  

nauczycieli w roku przyszłym: 3 % 
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Wnioski 

   Od początku 2007 roku średnie wynagrodzenie urzędników 

służby cywilnej w ministerstwach wzrosło z 4,5 tys. złotych do 

ok.7 000 tys. w 2011roku (czyli o około 64%- od autora- Fakt.pl). 

Podobne podwyżki mieli też urzędnicy skarbówki, urzędów 

centralnych i zagranicznych placówek.  

   Według informacji portalu Forsa.pl „w ciągu ostatnich pięciu 

lat średnie płace w gminach (w zależności od wielkości) 

wzrosły o 35 %. Wzrostowi płac towarzyszy wzrost 

zatrudnienia. W grudniu 2006 roku miasto Warszawa miało 

5,7 tys. etatów, a obecnie jest ich o blisko 1,9 tys. więcej. 

Średnia płaca np. w urzędach miast Poznania i Kielc wzrosła 

o 500 zł, w Warszawie o 841 zł (od 3991 do 4823 zł).  
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Propozycje Sekcji 

- zwiększenia nakładów na oświatę do min. 5% PKB przy 

dzisiejszych wynoszących 2,7% PKB,  

- wzrostu udziału płacy zasadniczej w całości 

wynagrodzenia nauczyciela, 

- przeliczenia godzin ponadwymiarowych na pełne etaty. 

Pan przewodniczący, Ryszard Proksa, proponuje aby MEN 

przedstawiło szczegółowe rozliczenie subwencji oświatowej 

i dopiero wówczas można przejść do dyskusji 

o wynagrodzeniach nauczycieli i budżetowych problemach 

samorządów (spotkanie MEN 27.08.2012). 
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Podziękowania 

   Prezentacja to tylko wizualne przedstawienie 

danych i informacji, które zebrane w jedną 

całość, stanowią obraz zmian, które z dużą 

dozą prawdopodobieństwa mogą zostać 

wprowadzone przez Ministerstwo Oświaty. 

  Za przygotowanie materiałów oraz prezentacji 

dziękujemy Paniom Teresie Misiuk, Wiesławie 

Stec oraz Krystynie Wasiluk-Richter oraz Panu 

Andrzejowi Piegutkowskiemu. 

Zapraszamy na stronę Sekcji Krajowej! 
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