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WYKAZ SKRÓTÓW

Źródła prawa

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1025 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1600 ze zm.)

KN – ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 967 ze zm.)

k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 917 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)

k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)

pr. ośw. – ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 996 ze zm.)

p.w.pr.ośw. – ustawa z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

r.a.z.n. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r. 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Dz.U. poz. 1574)

r.d.p. – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowni-
czej (Dz.U. poz. 2369)



20 Wykaz skrótów

r.k.n.2009 – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od na-
uczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wy-
kształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczy-
cieli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1264) – akt utracił moc

r.k.n.2017 – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od na-
uczycieli (Dz.U. poz. 1575)

r.k.n.s. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24.07.2015 r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowa-
nia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, nie-
dostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz.U. poz. 1113 ze zm.)

r.m.s.w. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym 
od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.)

r.n.j. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 30.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczy-
ciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej 
obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418)

r.o.p.n. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29.05.2018 r. 
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania 
oceny pracy nauczyciela, zakresu informacji zawartych 
w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania ze-
społu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego 
(Dz.U. poz. 1133 ze zm.)

r.o.s.p. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.03.2017 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i pub-
licznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649 ze zm.)

r.ś.p. – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1289)
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r.u.k.n.a. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19.12.2000 r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycie-
lom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów na-
ukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych 
przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształ-
ceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5)

r.u.n.p. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nie-
obecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień 
od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)

r.w.e.p.sz. – rozporządzenie Rady Ministrów z 7.02.1983 r. w spra-
wie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych 
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 
(Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.)

u.d.m. – ustawa z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.)

u.d.w. – ustawa z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1872)

u.e.p. – ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1924)

u.e.r. – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.)

u.f.z.o. – ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz.U. poz. 2203 ze zm.)

u.r.z.s. – ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 511 ze zm.)

u.s.o. – ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1457 ze zm.)

ustawa o KRK – ustawa z 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1218)

u.s.u.s. – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.)
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u.sz.z.r. – ustawa z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969)

u.ś.u.s. – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

u.z.z. – ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 263)

Publikatory

Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. MOiW – Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty i Wychowania
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
OSNAP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń 

Społecznych i Spraw Publicznych

Organy orzekające

SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny

Inne

FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
KRK – Krajowy Rejestr Karny
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
OFE – otwarty fundusz emerytalny
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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WPROWADZENIE

Stosowanie oświatowego prawa pracy nie jest łatwe, dlatego ambi-
cją tej książki jest wyposażenie Czytelników w wiedzę praktyczną, 
która umożliwi rozwiązywanie problemów prawnych pojawiających 
się w codziennej praktyce. W sposób systematyczny i komplemen-
tarny zostaną oni zapoznani ze wszystkimi instytucjami, zagadnie-
niami i przepisami związanymi z zatrudnieniem nauczycieli. Pragnę 
podkreślić, że w tej książce akcent został położony na pragmatykę 
rozwiązywania problemów, począwszy od nawiązania stosunku pracy, 
przez określenie warunków i szczegółowe przedstawienie – krok po 
kroku – postępowania w sprawach dotyczących praw, zobowiązań 
i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, aż do jego rozwiązania.

Mam nadzieję, że lektura ta pozwoli Czytelnikowi na przejście bez 
trudu przez gąszcz przepisów, a rozwiązywanie problemów (kazusów) 
będzie łatwiejsze. Co więcej, będą mogli stać się mentorami dla ko-
legów młodszych stażem.

Z mojej wieloletniej praktyki prawniczej wynika, że trudności, które 
towarzyszą nam w aplikowaniu prawa do konkretnych sytuacji, zwią-
zane są także z niedoskonałością (ujmując rzecz elegancko) oświa-
towego prawa pracy. W przypadku nauczycieli podstawowe źródła 
prawa pracy to Kodeks pracy, który wszedł w życie 1.01.1975 r., Karta 
Nauczyciela, która weszła w życie 1.02.1982 r., oraz kilkadziesiąt ak-
tów wykonawczych. Obie ustawy były kilkadziesiąt razy nowelizo-
wane, trudno się więc dziwić, że obecnie są one eklektyczne, nie-
spójne i – co najbardziej kłopotliwe – zawierają luki prawne.
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Przekazujemy w Państwa ręce czwarte wydanie w chwili, gdy obo-
wiązują jeszcze przepisy przejściowe nowelizujące Kartę na podsta-
wie ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe oraz przepisy przejściowe do dużej nowelizacji Karty Na-
uczyciela na podstawie ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych i weszły w życie znowelizowane przepisy Karty Nauczy-
ciela (z wyjątkiem art. 76 pkt 20 lit. a, c i pkt 21).

Ta zmienność prawa nie pomaga w jego stosowaniu. Z pewnością 
łatwiej będzie nam zmierzyć się z tą oporną materią, gdy będziemy 
mieli niezbędny zasób wiedzy. Mam nadzieję, że lektura tej książki 
będzie w tym pomocna.

Teresa Konarska
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Rozdział I

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY: 
SPOSÓB, TRYB, WARUNKI

Z nauczycielem zatrudnionym zarówno w szkole publicznej i zespole 
szkół (w przypadku powołania zespołu jako odrębnej jednostki orga-
nizacyjnej), jak i niepublicznej na stanowisku nauczycielskim stosu-
nek pracy nawiązuje się tylko na podstawie umowy o pracę lub mia-
nowania. Niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych. 
Stosunek pracy nawiązuje się tylko na podstawie przepisów Karty 
Nauczyciela.

1. Definicja pracodawcy

Zgodnie z art. 3 k.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna, w przy-
padku oświaty zaś – szkoła, zespół szkół lub placówka. W dalszej czę-
ści książki dla tych trzech podmiotów używane będzie pojęcie szkoły.

Zgodnie z art. 31 § 1 k.p. za pracodawcę będącego jednostką organi-
zacyjną, czyli w naszym wypadku szkołę, czynności w sprawach z za-
kresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jed-
nostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Jest to więc dyrektor 
szkoły lub placówki.

Równoprawnymi stronami stosunku pracy są zatem: szkoła, którą 
reprezentuje dyrektor, i nauczyciel. Wspólnie określają treść sto-
sunku pracy (czyli jej wszystkie warunki).
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2. Zawieranie umowy o pracę (rokowania i oferta)

Pracodawca po raz pierwszy w relacje prawne z ewentualnym pra-
cownikiem wchodzi w momencie, w którym podejmuje rozmowy 
na temat warunków zawieranej umowy. Są to tzw. rokowania. Je-
żeli w ich trakcie zostaną uzgodnione wszystkie warunki, a przynaj-
mniej te najważniejsze, stanowiące essentialia negotii umowy, czyli 
rodzaj pracy, czas i wynagrodzenie – umowa jest już zawarta. Można 
ją także uznać, przyjmując ofertę (wniosek, podanie) złożoną przez 
pracownika.

Negocjacje w trakcie procesu rekrutacji należy prowadzić w sposób 
lojalny, a uzyskane tą drogą informacje powinny być zachowane w ta-
jemnicy. Najważniejsze jest jednak równe traktowanie potencjalnych 
pracowników, czyli przestrzeganie zasady równego traktowania, nie-
dyskryminowania. Mówi o tym Kodeks pracy.
„Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania 
i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia […]” – zgod-
nie z art. 183a § 1 k.p.

Jeżeli potencjalny pracownik uzna, że był dyskryminowany, może 
wystąpić do sądu pracy. Zgodnie bowiem z art. 183d k.p. osoba, wobec 
której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrud-
nieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż mi-
nimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych 
przepisów. Ponadto, zgodnie z art. 183b § 1 pkt 1 k.p., odmowa nawią-
zania stosunku pracy uważana jest za naruszenie zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu.

Pracodawca, który deklaruje ustnie lub pisemnie nawiązanie umowy 
o pracę (przyrzeczenie umowy), w razie jej niedotrzymania musi się 
liczyć z żądaniem nawiązania umowy o pracę. Zgodnie z art. 264 
§ 3 k.p. żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy 
w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przez 
pracodawcę przyjęcia do pracy.
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3. Rozróżnienie pojęć: 
umowy o pracę i umowy cywilnej

Zatrudnienie nauczyciela spełnia wszystkie przesłanki wynikające 
z definicji stosunku pracy, którą w skróconej wersji prezentuje art. 22 
§ 1 k.p.:
„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wy-
konywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez praco-
dawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodze-
niem”.

Zwróćmy uwagę, że najbardziej charakterystyczne dla stosunku pracy 
są trzy zasady:
 – osobistego świadczenia pracy, co oznacza, że pracownik nie może 

swoich obowiązków wypełniać za pośrednictwem innej osoby;
 – odpłatności za wykonywaną pracę, co oznacza, że pracodawca 

obowiązany jest zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem;
 – praca pod kierownictwem pracodawcy, co oznacza podporządko-

wanie pracownika w sensie wykonywania przez pracownika po-
leceń wydawanych przez przełożonego, z czym wiąże się przejęcie 
przez pracodawcę ryzyka związanego z wykonywaniem pracy.

Właśnie praca pod kierownictwem pracodawcy wskazuje na naj-
ważniejszą różnicę między umową o pracę a umową cywilnoprawną. 
Umowy cywilne od umów o pracę różnią się przede wszystkim tym, 
że osoby wykonujące pracę na ich podstawie samodzielnie podejmują 
się wykonania określonych czynności, zarówno w sensie organizacyj-
nym, jak i majątkowym.

Umowa zlecenia (art. 734–751 k.c.) polega na tym, że zleceniodawca 
upoważnia zleceniobiorcę do dokonania określonej czynności praw-
nej, a zleceniobiorca zobowiązuje się tę czynność dokonać. Jest to tak 
zwana umowa starannego działania.
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4. WYDANIE

Teresa Konarska – prawnik, właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się prawem 
pracy i prawem oświatowym, od wielu lat prowadzi szkolenia w tym zakresie, 
komentator i publicysta prawny, wykładowca prawa pracy i prawa administra-
cyjnego oraz prawa oświatowego.

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi 
z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.: 
•  sposoby, tryby i warunki nawiązania, przekształcenia i rozwiązania stosunku pracy; 
• ocenę pracy, ustalanie kwalifikacji i awans zawodowy nauczyciela; 
• wynagrodzenie i czas pracy nauczyciela; 
• ustalanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego; 
• wydawanie świadectw pracy; 
•  odpowiedzialność dyscyplinarną i kary porządkowe oraz wykroczenia przeciwko 

prawom pracowniczym.

Ponadto w opracowaniu uwzględniono praktyczne wskazówki co do możliwości 
pozakodeksowych przekształceń form stosunku pracy przydatnych przy tworzeniu 
etatów nauczycielskich, a także współpracy dyrektora ze związkami zawodowymi 
i składania przez niego oświadczeń majątkowych.

W najnowszym wydaniu publikacji zwrócono uwagę na zmiany w przepisach 
przejściowych Karty Nauczyciela oraz te związane z wejściem w życie ustawy 
z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto, uwzględniono zmiany legislacyjne 
związane z nowelizacją Kodeksu pracy.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów oraz kadry zarządzającej szkół, 
nauczycieli, a także pracowników oświaty, urzędów gmin i powiatów.
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