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z.późn..zm.)

r.o.n.r. . –. rozporządzenie. Ministra. edukacji. Narodowej. z. dnia.
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OSp. –. Orzecznictwo.Sądów.Polskich
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równo.tym.zatrudnionym.na.podstawie.mianowania,.jak.i.na.podstawie.
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pracy.nauczyciela.w.ustawie.z.dnia.26.stycznia.1982.r..–.Karta.Nauczyciela,.
innej.od.regulacji.stosunku.pracy.każdego.innego.pracownika.w.ustawie.
z.dnia.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.pracy,.a.także.z.tego,.że.przepisy.nie.
są.doskonałe.i.często.nie.wskazują.sposobu.postępowania.w.sytuacjach.
występujących.w.życiu.codziennym.placówki.oświatowej.

treść.publikacji.podzielono.na.sześć.rozdziałów..W.pierwszych.trzech.
rozdziałach.opisano.zasady.rozwiązywania.stosunków.pracy.nauczycieli.
w.zależności.od.podstawy.prawnej.nawiązania.stosunku.pracy,.którymi.
mogą.być.mianowanie,.umowa.o.pracę.na.czas.nieokreślony.i.umowa.
o.pracę.na.czas.określony..W.dwóch.następnych.rozdziałach.opisano.
rozwiązanie.stosunku.pracy.nauczyciela.z.powodu.zmian.organizacyj-
nych.w.szkole.oraz.rozwiązanie.stosunku.pracy.z.nauczycielem.z.mocy.
prawa..W.ostatnim.rozdziale.poruszono.zagadnienia.wypłaty.nauczycie-
lowi.ekwiwalentu.za.niewykorzystany.urlop.wypoczynkowy.po.ustaniu.
zatrudnienia.

Każdy.rozdział.zawiera.pytania.użytkowników.serwisu.Prawo.Oświa-
towe.(nauczycieli,.pracowników.administracyjnych,.dyrektorów.szkół,.
organów.prowadzących).i.odpowiedzi.udzielone.na.nie.przez.ekspertów.
w.dziedzinie.prawa.oświatowego..Pytania.dotyczą.rzeczywistych.proble-
mów.placówek.oświatowych.i.nauczycieli,.a.odpowiedzi.obejmują.cało-
ściowo.tematykę.pytania,.poparte.są.stosownym.orzecznictwem.sądowym.
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oraz.poglądami.doktryny.prawnej..zostały.one.pogrupowane.według.
rozdziałów.i.podrozdziałów.w.indeksie.problemowym,.co.ułatwi.Czytel-
nikowi.sprawne.odnalezienie.szukanego.zagadnienia..W.tym.samym.celu.
na.końcu.publikacji.zamieszczono.indeks.rzeczowy.

Serdecznie.zapraszam.do.lektury..Doświadczenia. i.wiedza. innych.
pozwolą.uniknąć.błędów,.konfliktów.w.gronie.pedagogicznym.i.sporów.
sądowych.

Piotr Gąsiorek



rozdział 1

rOzWiązaNie StOSUNkU pracy 
z NaUczycieLeM zatrUdNiONyM  

Na pOdStaWie MiaNOWaNia

Niniejszy.rozdział.obejmuje.zagadnienia.związane.z.rozwiązaniem.
stosunku.pracy.z.nauczycielem.zatrudnionym.na.podstawie.mianowania..
Dotyczy.zatem.wyłącznie.nauczycieli,.wychowawców.i.innych.pracowni-
ków.pedagogicznych,.o.których.mowa.w.art..1.ust..1.KN,.tj..zatrudnio-
nych.w:

1).publicznych.przedszkolach,.szkołach.i.placówkach.(a.także.ich.zespo-
łach).oraz.zakładach.kształcenia.i.placówkach.doskonalenia.nauczy-
cieli.działających.na.podstawie.ustawy.o.systemie.oświaty.(z.wyłącze-
niem.nauczycieli.zatrudnionych.w.publicznych.szkołach.i.szkolnych.
punktach.konsultacyjnych.przy.przedstawicielstwach.dyplomatycz-
nych,.urzędach.konsularnych.i.przedstawicielstwach.wojskowych.Rze-
czypospolitej.Polskiej.oraz.nauczycieli.zatrudnionych.w.publicznych.
przedszkolach,.szkołach. i.placówkach.prowadzonych.przez.osoby.
fizyczne.oraz.osoby.prawne.niebędące.jednostkami.samorządu.tery-
torialnego);

2).zakładach.poprawczych,.schroniskach.dla.nieletnich.oraz.rodzinnych.
ośrodkach.diagnostyczno-konsultacyjnych.działających.na.podstawie.
ustawy.o.postępowaniu.w.sprawach.nieletnich;

3).publicznych.kolegiach.pracowników.służb.społecznych.
W.przywołanych.powyżej.jednostkach.systemu.oświaty.zatrudnia.się.

nauczycieli,.wychowawców.i.innych.pracowników.pedagogicznych.na.pod-
stawie.mianowania.lub.umowy.o.pracę..Warunki.zatrudnienia.na.podsta-
wie.mianowania.określa.art..10.ust..5.KN,.który.stanowi,.że.stosunek.pracy.
z.nauczycielem.mianowanym.i.z.nauczycielem.dyplomowanym.nawiązuje.
się.na.podstawie.mianowania,.jeżeli:
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1).posiada.obywatelstwo.polskie,.z.tym.że.wymóg.ten.nie.dotyczy.obywa-
teli.państwa.członkowskiego.Unii.europejskiej,.Konfederacji.Szwaj-
carskiej. lub.państwa.członkowskiego.europejskiego.Porozumienia.
o.Wolnym.Handlu.(eFta).–.strony.umowy.o.europejskim.Obszarze.
Gospodarczym;

2).ma.pełną.zdolność.do.czynności.prawnych.i.korzysta.z.praw.pub-
licznych;

3).nie.toczy.się.przeciwko.niemu.postępowanie.karne.lub.dyscyplinarne,.
lub.postępowanie.o.ubezwłasnowolnienie;

4).nie.był.karany.za.przestępstwo.popełnione.umyślnie;
5).posiada.kwalifikacje.wymagane.do.zajmowania.danego.stanowiska;
6).istnieją.warunki.do.zatrudnienia.nauczyciela.w.szkole.w.pełnym.wy-

miarze.zajęć.na.czas.nieokreślony.
Stosunek.pracy.nauczyciela.zatrudnionego.na.podstawie.mianowa-

nia.rozwiązuje.się.w.przypadkach.określonych.w.następujących.przepi-
sach:.art..16,.20,.23,.26.i.70.ust..2.KN,.a.także.w.art..231,.631.i.66.k.p..oraz.
w.art..5.ust..5g.u.s.o..Poniżej.zostaną.omówione.przypadki.określone.
w.art..23.KN,.pozostałe.będą.analizowane.w.rozdziale.4.„Rozwiązanie.
stosunku.pracy.z.nauczycielem.z.powodu.zmian.organizacyjnych.szkół”.
oraz.w.rozdziale.5.„Rozwiązanie.stosunku.pracy.z.nauczycielem.z.mocy.
prawa”.

1.1. Wniosek nauczyciela

zgodnie.z.art..23.ust..1.pkt.1.KN.nauczyciel.zatrudniony.na.podsta-
wie.mianowania.ma.prawo.rozwiązać.stosunek.pracy.na.swój.wniosek..
W.tym.celu.powinien.złożyć.oświadczenie.o.rozwiązaniu.stosunku.pracy.
z.zachowaniem.trzymiesięcznego.okresu.wypowiedzenia,.ze.skutkiem.na.
koniec.roku.szkolnego.

Warunek.rozwiązania.stosunku.pracy.z.końcem.roku.szkolnego.nie.
dotyczy.nauczyciela.szkoły,.w.której.w.organizacji.pracy.nie.przewidzia-
no.ferii.szkolnych.(art..23.ust..3.KN)..Ponieważ.zgodnie.z.art..63.u.s.o..
rok.szkolny.kończy.się.31.sierpnia,.nauczyciel.szkoły,.w.której.organi-
zacji.przewidziano.ferie,.powinien.złożyć.wypowiedzenie.najpóźniej.
31.maja.
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Ferii.szkolnych.nie.przewiduje.się.w.organizacji.szkół.w.zakładach.
poprawczych.i.w.schroniskach.dla.nieletnich,.o.czym.stanowi.§.2.rozpo-
rządzenia.Ministra.Sprawiedliwości.z.dnia.26.sierpnia.2004.r..w.spra-
wie.organizacji. roku.szkolnego.w.szkołach.w.zakładach.poprawczych.
i.w.schroniskach.dla.nieletnich.(Dz..U..Nr.188,.poz..1947)..Ferii.szkol-
nych.nie.przewiduje.się.również.w.organizacji.placówek.oświatowo-wy-
chowawczych.(placówki.wychowania.pozaszkolnego:.pałace.młodzieży,.
młodzieżowe.domy.kultury,.międzyszkolne.ośrodki.sportowe,.ogniska.
pracy.pozaszkolnej,.ogrody.jordanowskie.i.pozaszkolne.placówki.spe-
cjalistyczne;.szkolne.schroniska.młodzieżowe:.całoroczne.i.sezonowe),.
młodzieżowych.ośrodków.wychowawczych.i.młodzieżowych.ośrodków.
socjoterapii,.a.także.domów.wczasów.dziecięcych,.o.czym.stanowi.od-
powiednio.§.10.ust..1,.§.20.i.58.rozporządzenia.Ministra.edukacji.Na-
rodowej.z.dnia.12.maja.2011.r..w.sprawie.rodzajów. i. szczegółowych.
zasad.działania.placówek.publicznych,.warunków.pobytu.dzieci.i.mło-
dzieży.w.tych.placówkach.oraz.wysokości.i.zasad.odpłatności.wnoszonej.
przez.rodziców.za.pobyt.ich.dzieci.w.tych.placówkach.(Dz..U..Nr.109,.
poz..631).

Nauczycielowi.nie.przysługuje.odprawa.z. tytułu.rozwiązania.sto-
sunku.pracy.w.tym.trybie..Jednak.często.przyczyną.złożenia.przez.na-
uczyciela.wypowiedzenia.jest.spełnienie.warunków.uprawniających.do.
emerytury,.renty.z.tytułu.niezdolności.do.pracy. lub.nauczycielskiego.
świadczenia.kompensacyjnego..Jeżeli.wskazane.przyczyny.stanowiły.
powód.rozwiązania.przez.nauczyciela.stosunku.pracy,. to.przysługu-
je.mu.odprawa.w.wysokości.dwumiesięcznego.ostatnio.pobieranego.
wynagrodzenia.w.szkole.będącej.podstawowym.miejscem.jego.pracy.
(art..87.ust..1.KN),.a.jeżeli.przepracował.w.szkole.co.najmniej.20.lat.
–.w.wysokości.trzymiesięcznego.wynagrodzenia.ostatnio.pobieranego.
w.szkole.będącej.podstawowym.miejscem. jego.pracy. (art..87.ust..2.
KN)..W.razie.zbiegu.prawa.do.odprawy.w.wysokości.dwumiesięcznego.
wynagrodzenia.z.prawem.do.odprawy.w.wysokości. trzymiesięcznego.
wynagrodzenia.przysługuje.mu.jedna.odprawa.–.korzystniejsza..Odpra-
wa,.o.której.mowa.w.art..87.ust..1.i.2.KN,.nie.przysługuje.nauczycielowi,.
z.którym.dyrektor.szkoły.rozwiązał.stosunek.pracy.na.podstawie.art..23.
ust..1.pkt.3.KN,.tj..w.razie.orzeczenia.przez.lekarza.przeprowadzają-
cego.badanie.okresowe. lub.kontrolne.o.niezdolności.nauczyciela.do.
wykonywania.dotychczasowej.pracy.
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