
Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

(druk nr 1500). 

 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 

 Nr 97 poz. 674 j.t.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

  1) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

  „3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

  wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  

  z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli  

  zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem ust. 

  2a i 4a, według następujących norm: 

 

Lp. Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły 

Tygodniowa 
liczba godzin 

obowiązkowego 
wymiaru zajęć 
dydaktycznych, 

wychowawczych, 
opiekuńczych 

1 2 3 

1 Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami 
dzieci 6-letnich 25 

2 Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z 
grupami dzieci 6-letnich 22 

3 

Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
specjalnych, liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych w 
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych 
i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach 
poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach 
artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego 

18 

4 Nauczyciele kolegiów nauczycielskich, z wyjątkiem nauczycieli kolegiów 
języków obcych, kulturalno-oświatowego i bibliotekarskiego 15 

5 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych 22 

6 

Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem wychowawców 
świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: 
profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawcy 
młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

26 

7 Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic 30 



dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych 

8 
     

Wychowawcy:   
a) w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci, 26 
b) w domach wczasów dziecięcych 26 
  - w tym na zajęcia dydaktyczne, 10 

c) 

w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach 
poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół specjalnych, 
rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć 
wychowawczych zorganizowanych w podmiotach leczniczych 

24 

9 
Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy 
pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych 
ośrodków sportowych 

18 

10 Nauczyciele - bibliotekarze bibliotek szkolnych 30 
11 Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych 20 
12 Nauczyciele pedagodzy i psycholodzy szkolni 20 
13 Nauczyciele logopedzi 20 

”; 

   2) w art. 42 w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, 

nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, doradców 

zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie 

oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i w kształceniu na odległość.”. 

 

 Z wyrazami szacunku, 

 Arkadiusz Mularczyk 
 

 

        Przewodniczący Klubu Parlamentarnego 

     Solidarna Polska 



 
Uzasadnienie 

 
 

 Przedstawiona autopoprawka ma na celu rozszerzenie ustawowego katalogu, 

określającego pensum nauczycielskie również o logopedów, celem zapewnienia tej 

grupie zawodowej uczciwego określenia ilości godzin czasu pracy. 

 Konieczności przedstawienia przedmiotowej autopoprawki nastąpiła po 

konsultacji ze środowiskami logopedów, którzy również postulowali konieczność 

uregulowania ich pensum w ustawie. W obecnej sytuacji uregulowanie ww. pensum 

jest niezbędne, z uwagi na fakt, iż pensum logopedy w skali całego kraju jest 

niezwykle zróżnicowane – w niektórych gminach pensum wynosi 20 godzin, zaś w 

niektórych nawet 40 godzin. Zdaniem projektodawców taka sytuacja jest niezwykle 

krzywdząca i dyskryminująca oraz może naruszać art. 32 ust. 1 Konstytucji, z uwagi 

na niesprawiedliwe zróżnicowanie obywateli względem prawa. 

 Wprowadzane zmiany przyniosą pozytywne skutki społeczne z uwagi na 

należyte uregulowanie ustawowe wysokości pensum logopedów. Szerokie poparcie 

społeczne jakie uzyskała inicjatywa ujednolicenia pensum, świadczy o konieczności 

wprowadzenia przedstawionych rozwiązań. 

Zdaniem wnioskodawców projekt przyniesie też pozytywne skutki 

gospodarcze, z uwagi na ujednolicenie pensum określonych grup zawodowych, a 

przez to stabilizację na rynku pracy logopedów.  

Wnioskodawcy dopatrzyli się pozytywnych skutków finansowych, z uwagi na 

zbilansowanie wydatków jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia ww. 

grupy zawodowej, co przyczyni się do zaprzestania przez samorządy szukania 

oszczędności kosztem opieki logopedycznej dzieci w szkołach. Należy podkreślić, iż 

wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z opłacaniem etatów logopedów 

zostaną ujednolicone, a zatem tylko niektóre z tych jednostek poniesie realny koszt 

wzrostu wynagrodzeń ww. grupy zawodowej. Środki te będą finansowane z części 30 

ustawy budżetowej, dział 801 – Oświata i wychowanie.   

Skutkiem prawnym przedmiotowej nowelizacji będzie ujednolicenie pensum 

logopedów z pensum nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, co 

stanowić będzie realizację konstytucyjnej zasady równego traktowania, zawartej w art. 

32 Konstytucji. 



Przedmiotowa autopoprawka jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

 Mając powyższe na uwadze, wnoszę o wprowadzenie do przedłożonego 

projektu ustawy, przedstawionej przeze mnie autopoprawki.  
 
 
 


