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Poz. 1

1
USTAWA
z dnia 21 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela
Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 9a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nauczyciele akademiccy, posiadajàcy stopieƒ
naukowy oraz legitymujàcy si´ co najmniej
3-letnim okresem pracy w szkole wy˝szej,
z dniem nawiàzania stosunku pracy w zak∏adzie kszta∏cenia nauczycieli lub kolegium pracowników s∏u˝b spo∏ecznych uzyskujà stopieƒ
nauczyciela mianowanego.”;
2) w art. 9g w ust. 11a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przepracowa∏a po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata
i w tym czasie ukoƒczy∏a z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów
organizowane przez publicznà placówk´ doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 5
ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy o systemie oÊwiaty,
lub publicznà placówk´ doskonalenia nauczycieli szkó∏ artystycznych, o której mowa
w art. 5 ust. 3c ustawy o systemie oÊwiaty; wymóg ukoƒczenia szkolenia nie dotyczy osób,
o których mowa w pkt 5 lit. a, posiadajàcych
stopieƒ naukowy doktora lub stopieƒ doktora
sztuki;”;
3) w art. 30:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ârednie wynagrodzenie nauczycieli stanowi
dla:
1) nauczyciela sta˝ysty — 100 %,
2) nauczyciela kontraktowego — 111 %,
3) nauczyciela mianowanego — 144 %,
4) nauczyciela dyplomowanego — 184 %
— kwoty bazowej, okreÊlanej dla nauczycieli corocznie w ustawie bud˝etowej.”,
b) uchyla si´ ust. 4,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Organ prowadzàcy szko∏´ b´dàcy jednostkà
samorzàdu terytorialnego, uwzgl´dniajàc
przewidywanà struktur´ zatrudnienia, okreÊla dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505.

1) wysokoÊç stawek dodatków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegó∏owe
warunki przyznawania tych dodatków,
z zastrze˝eniem art. 33 i 34,
2) szczegó∏owe warunki obliczania i wyp∏acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraênych zast´pstw, z zastrze˝eniem art. 35 ust. 3,
3) wysokoÊç i warunki wyp∏acania sk∏adników wynagrodzenia, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, o ile nie zosta∏y one okreÊlone w ustawie lub w odr´bnych przepisach
— w taki sposób, aby Êrednie wynagrodzenia nauczycieli, sk∏adajàce si´ ze sk∏adników, o których mowa w ust. 1, odpowiada∏y
na obszarze dzia∏ania danej jednostki samorzàdu terytorialnego co najmniej Êrednim
wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.”,
d) uchyla si´ ust. 6b,
e) ust. 7 i 7a otrzymujà brzmienie:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej, ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa i ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu
zawodowego
zatrudnionych
w szko∏ach prowadzonych przez organy administracji rzàdowej wysokoÊç stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrze˝eniem art. 33, oraz szczegó∏owe warunki przyznawania tych dodatków, szczegó∏owe warunki obliczania i wyp∏acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraênych zast´pstw, wysokoÊç
i warunki wyp∏acania sk∏adników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile
nie zosta∏y one okreÊlone w przepisach
ustawy lub w odr´bnych przepisach, z zastrze˝eniem ust. 7a, uwzgl´dniajàc wysokoÊci Êredniego wynagrodzenia nauczycieli,
o których mowa w ust. 3, oraz zró˝nicowanie szkó∏ prowadzonych przez poszczególnych ministrów.
7a. Minister SprawiedliwoÊci, uwzgl´dniajàc
co najmniej wysokoÊci Êredniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa
w ust. 3, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w zak∏adach poprawczych, schroniskach dla
nieletnich, rodzinnych oÊrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szko∏ach przy
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zak∏adach karnych i aresztach Êledczych
wysokoÊç stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegó∏owe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrze˝eniem art. 33, a tak˝e szczegó∏owe warunki obliczania i wyp∏acania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraênych zast´pstw oraz wysokoÊç i warunki wyp∏acania sk∏adników wynagrodzenia,
o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zosta∏y one okreÊlone w przepisach ustawy
lub w odr´bnych przepisach, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci specyfik´ organizacji
nauki, pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej, a tak˝e specyfik´ nauczania prowadzonego w warunkach izolacji.”,

2. W przypadku nieosiàgni´cia w danym roku wysokoÊci Êrednich wynagrodzeƒ, o których mowa w art. 30
ust. 3, w sk∏adnikach wskazanych
w art. 30 ust. 1, organ prowadzàcy
szko∏´ b´dàcy jednostkà samorzàdu
terytorialnego ustala kwot´ ró˝nicy
mi´dzy wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem Êredniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz Êrednich wynagrodzeƒ nauczycieli, o których mowa w art. 30
ust. 3, ustalonych dla danego roku.
3. Kwota ró˝nicy, o której mowa
w ust. 2, jest dzielona mi´dzy nauczycieli zatrudnionych w szko∏ach prowadzonych przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego i wyp∏acana w terminie do koƒca danego roku w formie jednorazowego dodatku uzupe∏niajàcego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniajàc osiàgni´cie Êrednich wynagrodzeƒ na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce
samorzàdu terytorialnego.

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Ârodki niezb´dne na Êrednie wynagrodzenia
nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wraz
z pochodnymi od wynagrodzeƒ, Êrodki na
odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, oraz
Êrodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgl´dnieniem
doradztwa metodycznego, o których mowa
w art. 70a ust. 1, zagwarantowane sà przez
paƒstwo w dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego.”,
g) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Organy prowadzàce szko∏y b´dàce jednostkami samorzàdu terytorialnego mogà
zwi´kszaç Êrodki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwy˝szaç minimalne
stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 5 pkt 1. Organy prowadzàce mogà ponadto upowa˝niaç dyrektorów szkó∏, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szko∏y, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
wy˝szej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwy˝szonej przez organ prowadzàcy.”,

4. W terminie do dnia 10 stycznia roku
kalendarzowego nast´pujàcego po
roku, dla którego wyliczono kwot´
ró˝nicy, o której mowa w ust. 2, organ prowadzàcy szko∏´ b´dàcy jednostkà samorzàdu terytorialnego
sporzàdza sprawozdanie z wysokoÊci
Êrednich wynagrodzeƒ nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szko∏ach i placówkach prowadzonych przez t´ jednostk´
samorzàdu
terytorialnego,
z uwzgl´dnieniem wysokoÊci kwoty
ró˝nicy, o której mowa w ust. 2.
5. Organ prowadzàcy szko∏´ b´dàcy
jednostkà samorzàdu terytorialnego
przedk∏ada sprawozdanie, o którym
mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od
jego sporzàdzenia, regionalnej izbie
obrachunkowej, a tak˝e organowi
stanowiàcemu tej jednostki samorzàdu terytorialnego, dyrektorom szkó∏
prowadzonych przez t´ jednostk´
oraz zwiàzkom zawodowym zrzeszajàcym nauczycieli.

h) ust. 10b otrzymuje brzmienie:
„10b. Zwi´kszenie Êrodków na poszczególne
sk∏adniki wynagrodzenia dla nauczycieli
ponad poziom okreÊlony w ust. 3 mo˝e
odbywaç si´ wy∏àcznie z dochodów w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego.”;
4) po art. 30 dodaje si´ art. 30a i 30b w brzmieniu:
„Art. 30a. 1. W ka˝dym roku kalendarzowym,
w terminie do dnia 31 grudnia, organ
prowadzàcy szko∏´ b´dàcy jednostkà
samorzàdu terytorialnego przeprowadza analiz´ poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokoÊci Êrednich wynagrodzeƒ, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz Êredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Poz. 1

Art. 30b. Regionalna izba obrachunkowa, w trybie okreÊlonym w przepisach ustawy
z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z póên. zm.2)),
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64,
poz. 565 i Nr 249, poz. 2104.
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dotyczàcych kontroli gospodarki finansowej jednostek samorzàdu terytorialnego, kontroluje osiàgni´cie w poszczególnych jednostkach samorzàdu terytorialnego wysokoÊci Êrednich wynagrodzeƒ nauczycieli, o których mowa
w art. 30 ust. 3, z uwzgl´dnieniem
art. 30a ust. 3.”;
5) w art. 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kobiecie w cià˝y, osobie wychowujàcej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania sta˝u nie przydziela si´ pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.”;
6) w art. 42:

Poz. 1

b) nauczyciel szko∏y ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiàzany prowadziç zaj´cia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych
planach nauczania do dyspozycji dyrektora szko∏y, z wyjàtkiem godzin
przeznaczonych na zwi´kszenie liczby godzin obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny
w tygodniu;
3) zaj´cia i czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem si´ do zaj´ç, samokszta∏ceniem
i doskonaleniem zawodowym.”,
b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
„2b. W ramach:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach czasu pracy, o którym mowa
w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia
nauczyciel obowiàzany jest realizowaç:
1) zaj´cia
dydaktyczne,
wychowawcze
i opiekuƒcze, prowadzone bezpoÊrednio
z uczniami lub wychowankami albo na
ich rzecz, w wymiarze okreÊlonym
w ust. 3 lub ustalonym na podstawie
ust. 4a albo ust. 7;
2) inne zaj´cia i czynnoÊci wynikajàce z zadaƒ statutowych szko∏y, w tym zaj´cia
opiekuƒcze i wychowawcze uwzgl´dniajàce potrzeby i zainteresowania uczniów,
z tym ˝e w ramach tych zaj´ç:
a) nauczyciel szko∏y podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiàzany prowadziç zaj´cia opieki Êwietlicowej lub zaj´cia w ramach godzin
przeznaczonych w ramowych planach
nauczania do dyspozycji dyrektora
szko∏y, z wyjàtkiem godzin przeznaczonych na zwi´kszenie liczby godzin obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

1) zaj´ç, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiàzany uczestniczyç
w przeprowadzaniu cz´Êci ustnej egzaminu maturalnego;
2) innych zaj´ç i czynnoÊci wynikajàcych
z zadaƒ statutowych szko∏y, o których
mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest
obowiàzany uczestniczyç w przeprowadzaniu
odpowiednio:
sprawdzianu
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego — z wyjàtkiem cz´Êci ustnej.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Tygodniowy obowiàzkowy wymiar godzin
zaj´ç
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuƒczych, prowadzonych bezpoÊrednio z uczniami lub wychowankami albo na
ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pe∏nym wymiarze zaj´ç ustala si´, z zastrze˝eniem ust. 2a i 4a, wed∏ug nast´pujàcych
norm:

Lp.

Stanowisko — typ (rodzaj) szko∏y

Tygodniowa liczba godzin
obowiàzkowego wymiaru zaj´ç
dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuƒczych

1

2

3

1

Nauczyciele przedszkoli, z wyjàtkiem nauczycieli pracujàcych z grupami dzieci 6-letnich

25

2

Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujàcych z grupami dzieci 6-letnich

22

3

Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkó∏ podstawowych, gimnazjów, szkó∏ specjalnych, liceów ogólnokszta∏càcych, liceów profilowanych i liceów uzupe∏niajàcych, przedmiotów teoretycznych
w szko∏ach prowadzàcych kszta∏cenie zawodowe, w tym w szko∏ach specjalnych i szkolenia rzemieÊlniczego w schroniskach dla
nieletnich oraz zak∏adach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokszta∏càcych w szko∏ach artystycznych i innych placówkach kszta∏cenia artystycznego

18

4

Nauczyciele kolegiów nauczycielskich, z wyjàtkiem nauczycieli
kolegiów j´zyków obcych, kulturalno-oÊwiatowego i bibliotekarskiego

15
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Poz. 1

1

2

3

5

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkó∏

22

6

Wychowawcy Êwietlic szkolnych i pó∏internatów (z wyjàtkiem wychowawców Êwietlic szkó∏ specjalnych), Êwietlic i klubów Êrodowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawcy m∏odzie˝owych oÊrodków socjoterapii

26

7

Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, Êwietlic
dworcowych, sta∏ych szkolnych schronisk m∏odzie˝owych

30

8

Wychowawcy:
a) w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, zak∏adach opiekuƒczo-leczniczych dla dzieci,
b) w domach wczasów dzieci´cych
— w tym na zaj´cia dydaktyczne,
c) w specjalnych oÊrodkach szkolno-wychowawczych, zak∏adach
poprawczych, schroniskach dla nieletnich, Êwietlicach szkó∏ specjalnych, placówkach opiekuƒczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnych oÊrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, m∏odzie˝owych oÊrodkach wychowawczych, zespo∏ach
pozalekcyjnych zaj´ç wychowawczych zorganizowanych w zak∏adach opieki zdrowotnej, wychowawcy realizujàcy zaj´cia
w domach pomocy spo∏ecznej

9

26
26
10
24

Nauczyciele pa∏aców m∏odzie˝y, m∏odzie˝owych domów kultury,
ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, mi´dzyszkolnych oÊrodków sportowych

18

10

Nauczyciele — bibliotekarze bibliotek szkolnych

30

11

Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

20

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:
„3a. Obowiàzku prowadzenia zaj´ç w wymiarze
okreÊlonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie stosuje si´ do dyrektora i wicedyrektora szko∏y oraz nauczyciela, który obowiàzki dyrektora lub wicedyrektora szko∏y pe∏ni w zast´pstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a tak˝e do nauczycieli
kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników s∏u˝b spo∏ecznych, nauczycieli szkó∏ artystycznych i nauczycieli
szkó∏, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.
3b. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepe∏nym wymiarze zaj´ç, wymiar zaj´ç, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa
w ust. 7a pkt 2, obni˝a si´ proporcjonalnie
do wykonywanego wymiaru zaj´ç.
3c. Wymiar zaj´ç, o którym mowa:
1) w ust. 2 pkt 2 lit. a, ulega obni˝eniu
o 2 godziny,
2) w ust. 2 pkt 2 lit. b, ulega obni˝eniu
o 1 godzin´
za ka˝dy tydzieƒ niezdolnoÊci nauczyciela
do pracy, w pó∏rocznym okresie rozliczeniowym.”,
e) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Zaj´cia dydaktyczne, opiekuƒcze i wychowawcze mogà byç realizowane, z zastrze˝eniem ust. 2a, w wymiarze:
1) od 19 do 27 godzin — przez nauczycieli,
o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko — typ (rodzaj) szko∏y,
w lp. 3 i 9;

2) od 23 do 26 godzin — przez nauczycieli,
o których mowa w ust. 3 w tabeli w rubryce: stanowisko — typ (rodzaj) szko∏y,
w lp. 5.”,
f) ust. 6—7a otrzymujà brzmienie:
„6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szko∏y oraz
nauczycielowi pe∏niàcemu inne stanowisko
kierownicze w szkole, a tak˝e nauczycielowi,
który obowiàzki kierownicze pe∏ni w zast´pstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obni˝a si´ tygodniowy obowiàzkowy wymiar godzin zaj´ç w zale˝noÊci od wielkoÊci i typu szko∏y oraz warunków pracy lub zwalnia si´ ich od obowiàzku realizacji zaj´ç, o których mowa
w ust. 3.
7. Organ prowadzàcy szko∏´ lub placówk´
okreÊla:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiàzkowego wymiaru godzin zaj´ç nauczycieli, dla których ustalony plan zaj´ç
jest ró˝ny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2) zasady udzielania i rozmiar obni˝ek,
o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje
zwolnienia od obowiàzku realizacji zaj´ç,
o których mowa w ust. 3;
3) tygodniowy obowiàzkowy wymiar godzin zaj´ç nauczycieli szkó∏ niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkó∏, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli
prowadzàcych kszta∏cenie w formie za-

”,
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ocznej, nauczycieli kolegiów pracowników s∏u˝b spo∏ecznych, nauczycieli
kszta∏cenia na odleg∏oÊç, nauczycieli realizujàcych w ramach stosunku pracy
obowiàzki okreÊlone dla stanowisk o ró˝nym tygodniowym obowiàzkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzàcych zaj´cia zwiàzane
z wyborem kierunku kszta∏cenia 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 oÊwiaty,
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych
oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zaj´ç w formie zaocznej i w kszta∏ceniu na odleg∏oÊç.
7a. Zaj´cia i czynnoÊci realizowane w ramach
czasu pracy nauczyciela:
1) o których mowa w ust. 2 pkt 1, z wy∏àczeniem zaj´ç i czynnoÊci realizowanych
w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych dzia∏ajàcych na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728,
z póên. zm.3)), sà rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zaj´ç;
2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, z wy∏àczeniem zaj´ç i czynnoÊci realizowanych
w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych dzia∏ajàcych na podstawie ustawy
wymienionej w pkt 1, realizowane w wymiarze okreÊlonym w ust. 2 w pkt 2 odpowiednio w lit. a i b, sà rejestrowane
i rozliczane w okresach pó∏rocznych
w dziennikach zaj´ç pozalekcyjnych.”;
7) w art. 42a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ prowadzàcy szko∏´ lub placówk´ mo˝e
okreÊliç przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pe∏nym wymiarze zaj´ç mo˝na
obni˝yç tygodniowy obowiàzkowy wymiar godzin zaj´ç, oraz warunki i tryb tego obni˝enia.”;
8) art. 91d otrzymuje brzmienie:
„Art. 91d. W przypadku szkó∏ i placówek prowadzonych przez jednostki samorzàdu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzàcego okreÊlone w:
1) art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7,
art. 42a ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 54
ust. 7, art. 70a ust. 1 oraz art. 72
ust. 1 — wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216,
poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458.
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2) art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 30a
oraz art. 53 ust. 3a i 4 — wykonuje
odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarzàd powiatu, zarzàd
województwa;
3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13,
art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz
ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 9g
ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5,
art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 26
ust. 2, art. 31, art. 54 ust. 2 i 5, art. 56
ust. 2, art. 61 ust. 3, art. 63 ust. 2,
art. 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 83
ust. 1 i 1a — wykonuje odpowiednio:
wójt, burmistrz (prezydent miasta),
starosta, marsza∏ek województwa.”.
Art. 2. Podwy˝szenie wynagrodzeƒ dla nauczycieli w zwiàzku z kwotà bazowà okreÊlonà dla nauczycieli w ustawie bud˝etowej na rok 2009 obowiàzujàcà od
dnia 1 wrzeÊnia nast´puje nie póêniej ni˝ do dnia
30 paêdziernika 2009 r. z wyrównaniem od dnia
1 wrzeÊnia 2009 r.
Art. 3. Kwota bazowa dla nauczycieli stanowiàca
podstaw´ kszta∏towania wysokoÊci odpisu na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, dla roku 2009 wynosi 2 177,86 z∏.
Art. 4. Do czasu uchwalenia przez organ prowadzàcy szko∏´ b´dàcy jednostkà samorzàdu terytorialnego regulaminu, o którym mowa w art. 30 ust. 6
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, stosuje si´, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres 3 miesi´cy od og∏oszenia ustawy bud˝etowej, regulamin obowiàzujàcy w roku 2008.
Art. 5. 1. Wymiar zaj´ç, o których mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy wymienionej w art. 1, wynosi
od dnia 1 wrzeÊnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.
— 1 godzin´ tygodniowo.
2. Od dnia 1 wrzeÊnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia
2010 r. wymiar zaj´ç, o którym mowa w ust. 1, ulega
obni˝eniu o 1 godzin´ za ka˝dy tydzieƒ niezdolnoÊci
nauczyciela do pracy, w pó∏rocznym okresie rozliczeniowym.
Art. 6. Nauczyciele zatrudnieni w pe∏nym wymiarze zaj´ç, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy majà
obni˝ony tygodniowy obowiàzkowy wymiar godzin
zaj´ç na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, zachowujà prawo
do obni˝onego tygodniowego obowiàzkowego wymiaru godzin zaj´ç do koƒca okresu, na jaki udzielono
obni˝enia wymiaru godzin zaj´ç, nie d∏u˝ej jednak ni˝
do dnia 31 sierpnia 2009 r.
Art. 7. 1. Nauczyciele, którzy na podstawie
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) z dniem
1 stycznia 2009 r. zostali skreÊleni z listy ekspertów,
o której mowa w art. 9g ust. 11 ustawy wymienionej
w art. 1, z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy zostajà z urz´du wpisani na t´ list´ ekspertów.
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2. Nauczyciele wpisani na list´ ekspertów zgodnie
z ust. 1, którzy nie z∏o˝à do dnia 31 grudnia 2010 r.
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty i wychowania dokumentów potwierdzajàcych ukoƒczenie
szkolenia dla kandydatów na ekspertów, o którym
mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy wymienionej
w art. 1, zostajà skreÊleni z listy ekspertów z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2011 r.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 lit. a
ustawy wymienionej w art. 1, posiadajàcych stopieƒ
naukowy doktora lub stopieƒ doktora sztuki.
Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ust. 7 i 7a ustawy, o której
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mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ust. 7 i 7a ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do dnia 31 marca 2009 r.
Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:
1) art. 1 pkt 3 lit. a i b wchodzà w ˝ycie z mocà od
dnia 1 stycznia 2009 r.;
2) art. 1 pkt 6 lit. a—d oraz lit. f w zakresie ust. 7a
pkt 2 wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2009 r.
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