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WPROWADZENIE

To już piąte wydanie poradnika dla dyrektora szkoły „Szkolne prawo
pracy”. Przekazujemy go Państwu z nadzieją, że po jego lekturze łatwiej
będzie przedzierać się przez gąszcz przepisów i rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane problemy.
Trudności, które towarzyszą nam w stosowaniu szkolnego prawa pracy,
w dużej mierze związane są z niedoskonałością prawa oraz jego zmiennością (liczba nowelizacji jest imponująca). Przypomnijmy, że w przypadku nauczycieli podstawowe źródła prawa pracy to Kodeks pracy,
który wszedł w życie 1.01.1975 r., oraz Karta Nauczyciela, która weszła
w życie 1.02.1982 r. Obie ustawy były wielokrotnie nowelizowane. Po tylu zmianach dokonywanych w różnych reżimach prawnych trudno się
dziwić, że obecnie są one eklektyczne, niespójne i – co najbardziej kłopotliwe – zawierają luki prawne.
W tej książce kładziemy akcent 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.
Chcemy zapoznać Państwa w sposób systematyczny i komplementarny
ze wszystkimi instytucjami, zagadnieniami i przepisami związanymi
z zatrudnieniem nauczycieli sensu largo.
Teresa Konarska

Rozdział I

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY:
SPOSÓB, TRYB, WARUNKI
Stosunek pracy zawierają dwie równoprawne strony: szkoła, którą reprezentuje dyrektor, i nauczyciel. Wspólnie określają oni treść stosunku
pracy, czyli wszystkie warunki umowy.
Z nauczycielem zatrudnionym zarówno w szkole publicznej (zespole
szkół w przypadku powołania zespołu jako odrębnej jednostki organizacyjnej), jak i niepublicznej na stanowisku nauczycielskim stosunek pracy
nawiązuje się tylko na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych. Stosunek pracy
nawiązuje się tylko na podstawie Karty Nauczyciela.
Osoby niebędące nauczycielami zatrudnia się na podstawie umowy
o pracę zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe z zastosowaniem przepisów
Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.

1. 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 wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
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kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.
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;
– pracy pod kierownictwem pracodawcy, co oznacza podporządkowanie pracownika w sensie wykonywania przez niego poleceń
wydawanych przez przełożonego, z czym wiąże się przejęcie przez
pracodawcę ryzyka związanego z wykonywaniem pracy.
Właśnie praca pod kierownictwem pracodawcy wskazuje na najważniejszą różnicę między umową o pracę a umową cywilnoprawną.
Umowy cywilne różnią się od umów o pracę przede wszystkim tym,
że osoby wykonujące pracę na ich podstawie samodzielnie podejmują
się wykonania określonych czynności, zarówno w sensie organizacyjnym, jak i majątkowym.
Umowa zlecenia (art. 734–751 k.c.) polega na tym, że zleceniodawca
upoważnia zleceniobiorcę do dokonania określonej czynności prawnej,
a zleceniobiorca zobowiązuje się tę czynność dokonać. Jest to tzw. umowa starannego działania.
Umowa o dzieło (art. 627–646 k.c.) sprowadza się do tego, że przyjmujący zamówienie, czyli wykonawca, zobowiązuje się do wykonania
oznaczonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Potocznie mówi się, że jest to umowa rezultatu (pracy ludzkiej).
Jak więc wynika ze skonfrontowania tych pojęć, w szkole, zarówno
publicznej, jak i niepublicznej, nauczyciel może być zatrudniony tylko na podstawie umowy o pracę.
Kodeks pracy nie dopuszcza zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną, jeżeli praca jest wykonywana przy zachowaniu warunków

3. Zawieranie umowy o pracę (rokowania i oferta)
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wynikających z definicji stosunku pracy. Jeżeli pracodawca tego nie
respektuje, traktowane jest to jako wykroczenie przeciwko prawom
pracownika (art. 281 § 1 pkt 1 k.p.). Nota bene w przypadku szkół publicznych wszelkie wątpliwości wyjaśnia art. 10 ust. 1 KN, który stanowi, że:
„Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku
powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania […]”.
Zatrudnienie w warunkach określonych przez art. 22 § 1 k.p., definiujący stosunek pracy, jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez
względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

2. Definicja pracodawcy
Zgodnie z art. 3 k.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna, w przypadku oświaty zaś – szkoła, zespół szkół lub placówka. W dalszej części
książki dla tych trzech podmiotów używane będzie pojęcie szkoły.
Zgodnie z art. 31 § 1 k.p. za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną, czyli w naszym przypadku szkołę, czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką 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 stosunku
pracy (czyli jej wszystkie warunki).

3. Zawieranie umowy o pracę
(rokowania i oferta)
Pracodawca po raz pierwszy w relacje prawne z ewentualnym pracownikiem wchodzi w momencie, w którym podejmuje rozmowy na temat
warunków zawieranej umowy. Są to tzw. rokowania. Jeżeli w ich trakcie
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zostaną uzgodnione wszystkie warunki, a przynajmniej te najważniejsze,
stanowiące essentialia negotii umowy, czyli rodzaj pracy, czas i wynagrodzenie – umowa jest już zawarta. Można ją także zawrzeć, 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 tajemnicy.
Najważniejsze jest jednak równe traktowanie potencjalnych pracowników, czyli przestrzeganie zasady równego traktowania, niedyskryminowania. Mówi o tym Kodeks pracy w art. 183a § 1:
„Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania
i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia […]”.
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 zatrudnieniu,
ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
Ponadto, zgodnie z art. 183b § 1 pkt 1 k.p., odmowa nawiązania stosunku pracy uważana jest za naruszenie zasady równego traktowania
w zatrudnieniu.

4. Żądanie nawiązania umowy
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.

5. Warunki, w jakich umowa dochodzi do skutku
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5. Warunki, w jakich umowa dochodzi
do skutku
Kodeks pracy w art. 29 § 2 stanowi, że umowę o pracę zawiera się na
piśmie. Jednakże, mimo niezachowania tej formy, umowa dochodzi do
skutku, gdyż Kodeks pracy nie przewiduje w tym przypadku rygoru
nieważności. Umowa ustna jest więc ważna. Co więcej, możliwe jest zawarcie umowy nawet bez wyraźnego oświadczenia woli stron. Zgodnie
bowiem z art. 60 k.c. oświadczenie woli to każde zachowanie się osoby,
które wyraża jej wolę w sposób dostateczny. Jeżeli więc strony w czasie
rokowań, czyli rozmowy, uznały, że akceptują warunki umowy, w następstwie czego nauczyciel podjął wykonywanie pracy, to została ona
zawarta. Wówczas doszło bowiem do zawarcia umowy w sposób dorozumiany. Dodajmy, że umowa może być zawarta także przez dopuszczenie pracownika do pracy.
Jeżeli umowę zawarto bez zachowania formy pisemnej, pracodawca
powinien przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków.
Pamiętajmy, że umowa jest kontynuowana, mimo że dyrektor nie potwierdzi na piśmie jej warunków. Dla ważności umowy nie ma to znaczenia. Natomiast niewątpliwie dyrektor popełnia wykroczenia przeciwko
prawom pracownika (art. 281 § 1 pkt 2 k.p.). Zgodnie z art. 29 § 3 k.p.
pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:
– obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu
pracy;
– częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
– wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
– obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy
o pracę;
– układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli
pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników

W poradniku omówione zostały prawne aspekty zatrudniania nauczycieli
oraz innych pracowników oświaty. Skupiono się przede wszystkim na
pragmatyce 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, w tym 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 oraz inne świadczenia i uprawnienia, w tym emerytury;
• ustalanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego;
• wydawanie świadectw pracy;
• odpowiedzialność dyscyplinarną i kary porządkowe oraz wykroczenia
przeciwko prawom pracownika.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników oświaty, nauczycieli oraz
dyrektorów i kadry zarządzającej szkół. Zainteresuje również pracowników urzędów gmin i powiatów.
Teresa Konarska – prawnik; właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się
prawem pracy i prawem oświatowym; redaktor, komentator i publicysta
prawny; prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.
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