
 

 

Projekt z dnia 28.02.2019 r. 

 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 

967 i 2245) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10 dodaje się ust. 12-17 w brzmieniu: 

„12. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w 

przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, zgodnie z ust. 7, a 

także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami 

stosunku pracy, nie może przekraczać 36 miesięcy. 

13. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 12, wlicza się umowy o pracę na 

czas określony, o których mowa w ust. 12, zawarte na następujące po sobie okresy, o ile 

przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie 

przekroczyła 3 miesięcy. 

14.  Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, o 

których mowa w ust. 12, przekracza okres, o którym mowa w ust. 12, z dniem 

następującym po upływie tego okresu, stosunek pracy przekształca się: 

1) w przypadku nauczyciela kontraktowego – w  stosunek pracy na podstawie umowy 

o pracę na czas nieokreślony; 

2) w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – w stosunek 

pracy na podstawie  mianowania, a w przypadku niespełniania warunków, o których 

mowa w ust. 5 pkt 1 i 6 – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony. 

15. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 14, 

potwierdza na piśmie dyrektor szkoły. 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych oraz ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.  
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16. Przepisów ust. 12-15 nie stosuje się do umów o pracę na czas określony 

zawartych: 

1) w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela; 

2) z nauczycielem nieposiadającym kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego 

stanowiska, zgodnie z ust. 9; 

3) w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu, zgodnie z art. 177 § 3 

Kodeksu pracy. 

17. Z nauczycielem realizującym zadania doradcy metodycznego stosunek pracy w 

placówce doskonalenia nauczycieli nawiązuje się na podstawie umowę o pracę na czas 

określony obejmujący okres, na który powierzone zostały zadania doradcy 

metodycznego.”; 

2) w art. 30: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem 

świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o 

którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.”, 

b) w ust. 6: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, 

uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w drodze 

regulaminu:”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,  oraz 

szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 

33-34,”, 

c) po ust. 6b dodaje się ust. 6c w brzmieniu: 

„6c. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. 

W przypadku nieuchwalenia do dnia 31 grudnia danego roku regulaminu na kolejny 

rok kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim, nie dłużej 

jednak niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.”, 

d) ust. 8 i 8a otrzymują brzmienie: 
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„8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa 

w ust. 3, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na dodatek za wyróżniającą 

pracę, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, środki na świadczenie, o 

którym mowa w art. 53a, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, o których mowa w art. 70a ust. 

1, są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

8a. W przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów środki 

niezbędne na wynagrodzenia nauczycieli, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 

środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, środki na świadczenie, o którym 

mowa w art. 53a, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, o których mowa w art. 70a ust. 

1, są zagwarantowane w budżetach tych ministrów.”; 

3) po art. 33a dodaje się art. 33b w brzmieniu: 

„Art. 33b. 1. Nauczyciel, który po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela 

kontraktowego lub po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8, 

uzyskał wyróżniającą ocenę pracy, otrzymuje, w okresie odbywania stażu na stopień 

nauczyciela mianowanego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, dodatek za wyróżniającą 

pracę w wysokości 6% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie 

budżetowej. 

2. Nauczyciel, który po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego lub 

po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8, uzyskał wyróżniającą 

ocenę pracy, otrzymuje, w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela 

dyplomowanego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, dodatek za wyróżniającą pracę w 

wysokości 12% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie 

budżetowej. 

3. Nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie 

art. 9a ust. 3 lub stopień nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5, 

otrzymują, w okresie odbywania stażu odpowiednio na stopień nauczyciela mianowanego 

lub dyplomowanego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, dodatek za wyróżniającą pracę, w 

wysokości, o której mowa w ust. 1 lub 2, jeżeli legitymują się wyróżniającą oceną pracy 

dokonaną w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 lub ust. 1d. 
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4. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1-3, zatrudnieni w niepełnym wymiarze 

zajęć, mają prawo do dodatku za wyróżniającą pracę w wysokości proporcjonalnej do 

wymiaru zatrudnienia. 

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, który po 

zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego lub po zakończeniu dodatkowego 

stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8, uzyskał wyróżniającą ocenę pracy, otrzymuje, po 

upływie 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, przez okres 3 lat, nie 

dłużej jednak niż do dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dodatek za 

wyróżniającą pracę, w wysokości, o której mowa w ust. 2. 

6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, który uzyskał 

stopień nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 i legitymuje się 

wyróżniającą oceną pracy dokonaną w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 

3 lub ust. 1d, otrzymuje, przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do dnia uzyskania stopnia 

nauczyciela dyplomowanego, dodatek za wyróżniającą pracę, w wysokości, o której 

mowa w ust. 2. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6, nabywa prawo do dodatku za wyróżniającą 

pracę po upływie 2 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, a jeżeli ocenę 

pracy, o której mowa w ust. 6, uzyskał po upływie tego okresu, z pierwszym dniem 

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uzyskana przez 

nauczyciela wyróżniająca ocena pracy stała się ostateczna. 

8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły po upływie 2 lat 

od dnia uzyskania oceny pracy, o której mowa w ust. 5, lub po upływie 2 lat od dnia 

uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5, prawo do 

dodatku za wyróżniającą pracę nabywa z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, w 

którym powierzono mu to stanowisko. 

9. Jeżeli przed powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły nauczyciel otrzymywał 

dodatek za wyróżniającą pracę w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela 

dyplomowanego,  do okresu 3 lat, o którym mowa w ust. 5 i 6, zalicza się okres stażu, w 

którym nauczyciel otrzymywał dodatek. 

10. Jeżeli przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1-3, 5 i 6, nauczyciel 

uzyska ocenę pracy niższą niż ocena wyróżniająca, prawo do dodatku za wyróżniającą 

pracę wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez 

nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stała się ostateczna. 
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11. Dodatek za wyróżniającą pracę wypłaca się w terminie, o którym mowa w art. 

39 ust. 4. 

12. Dodatku za wyróżniającą pracę nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot 

wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 

3.”; 

4) w art. 42 w ust. 3 w tabeli w lp. 3 po wyrazach „liceów ogólnokształcących,” dodaje się 

wyrazy „przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego i”; 

5) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: 

„Art. 53a. 1. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela 

kontraktowego otrzymuje, dwukrotnie w okresie stażu, świadczenie na start w wysokości 

1.000 zł. 

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie do dnia: 

1) 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż, oraz 

2) 30 września kolejnego roku. 

3. Jeżeli nauczyciel, w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie odbywał stażu 

na stopień nauczyciela kontraktowego, świadczenie o którym mowa w ust. 1, jest 

wypłacane nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczął odbywanie stażu. 

4. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, 

świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe 

miejsce zatrudnienia. 

5. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może 

otrzymać świadczenie na start w wysokości 1.000 zł nie więcej niż dwa razy w okresie 

całego zatrudnienia. 

6. Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot 

wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 

3.”; 

6) w art. 70a ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Ze środków, o których mowa w ust. 4, wojewoda udziela jednostkom samorządu 

terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców 

metodycznych, o których mowa w art. 183 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, dotacji na 

finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań 

doradcy metodycznego. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy.”; 

7) w art. 85o dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
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„7. Jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być 

wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa 

komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu 

uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245) w art. 28: 

1)  w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom, którzy kończą 5 lat lub 

mniej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z 

wychowaniem i kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi oraz finansowaniem świadczenia na start, o którym mowa w art. 

53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 

967 i 2245), i dodatku za wyróżniającą pracę, o którym mowa w art. 33a i art. 33b 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.”; 

2) w ust. 6 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 

„10) liczby nauczycieli stażystów uprawnionych do świadczenia na start, o którym mowa 

w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; 

  11) liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

uprawnionych do dodatku za wyróżniającą pracę, o którym mowa w art. 33a i art. 

33b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 341) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 21 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie: 

a) dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290, 1669 i 2245), przewiduje przygotowanie do uzyskania 

umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, lub 

b) realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem 

silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 
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wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo”; 

2) w art. 75 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, 

prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia 

w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem 

silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w 

ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203 i 2245) art. 165a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 165a. Na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznej branżowej szkoły I 

stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 

młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia 

gimnazjum i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie 

nauki zawodu.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  

(Dz. U. poz. 2203 i z 2018 r. poz. 2245) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 55 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie szkół 

podstawowych  i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej w: 

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości 90,00 zł na ucznia 

– w przypadku klas I-III; 
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2) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 50,00 zł na ucznia – w przypadku 

klas I-III; 

3) podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości: 

a) 168,00 zł - w przypadku klasy IV; 

b) 216,00 zł - w przypadku klasy V i VI; 

c) 300,00 zł - w przypadku klasy VII i VIII; 

4) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25,00 zł na ucznia – w przypadku 

klas IV-VIII.”; 

2) w art. 120  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację zadania, 

o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 2 i 3, art. 112 ust. 1 pkt 3: 

1) w 2020 r. – 428 mln zł; 

2) w 2021 r. – 478 mln zł; 

3) w 2022 r. – 283 mln zł; 

4) w 2023 r. – 393 mln zł; 

5) w 2024 r. – 456 mln zł; 

6) w 2025 r. – 314 mln zł; 

7) w 2026 r. – 440 mln zł; 

8) w 2027 r. – 499 mln zł; 

9) w 2028 r. – 341 mln zł; 

10) w 2029 r. – 477 mln zł.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432) w art. 30 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania 

pojazdami silnikowymi w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla uczniów 

(słuchaczy) przez szkołę, jeżeli w podstawie programowej kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jest przewidziane 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub 

szkoła realizuje to szkolenie dla uczniów (słuchaczy) w ramach dodatkowych 
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umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe.””; 

2) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) w art. 46 w ust. 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c)  organu właściwego do wykonywania nadzoru pedagogicznego – w przypadku 

szkolenia w szkole, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym 

lub gdy szkoła realizuje to szkolenie dla uczniów (słuchaczy) w ramach 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub podstawa programowa kształcenia 

ogólnego przewiduje uzyskanie karty rowerowej.”; 

5) w art. 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nadzór nad szkołą, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do 

uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub szkołą realizującą to 

szkolenie dla uczniów (słuchaczy) w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w 

zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub podstawa programowa 

kształcenia ogólnego przewiduje uzyskanie karty rowerowej, sprawuje organ właściwy 

do wykonywania nadzoru pedagogicznego.””. 

Art. 7. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 10 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 

1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wlicza się okresy zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę na czas określony, o których mowa w tym przepisie, zawieranych począwszy od dnia 

1 września 2019 r. 

Art. 8. 1. W okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie 

wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 1, zwiększa się o 5%. 
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2. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem średniego 

wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż do dnia 30 

września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 r. 

3. Ilekroć w przepisach ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jest mowa o średnim wynagrodzeniu nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3, w 

okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. należy przez to rozumieć średnie 

wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w 

art. 1, zwiększone o 5%. 

Art. 9. Dotychczasowe regulaminy wydane na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów 

wydanych na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2020 r. 

Art. 10. 1. Dodatek za wyróżniającą pracę w wysokościach określonych w art. 33b ust. 1 

i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy 

przysługuje od dnia 1 września 2022 r. 

2. W okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. dodatek za 

wyróżniającą pracę dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć 

ustala się w wysokości: 

1) od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. – 3%, 

2) od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. – 4,5% 

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. 

3. W okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. dodatek za 

wyróżniającą pracę dla nauczyciela mianowanego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć 

ustala się w wysokości: 

1) od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. – 3%, 

2) od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. – 6% 

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. 

4. Nauczyciel, który po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego lub  

zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1,  

uzyskał ocenę dorobku zawodowego oraz nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela 

kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, otrzymuje, w okresie 

odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, 
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dodatek za wyróżniającą pracę, jeżeli legitymuje się wyróżniającą oceną pracy dokonaną na 

zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym od 

dnia 1 września 2018 r. 

5. Nauczyciel, który po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego lub 

zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, 

uzyskał ocenę dorobku zawodowego oraz nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela 

mianowanego na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy zmienianej w art. 1, otrzymuje, w okresie 

odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata, 

dodatek za wyróżniającą pracę, jeżeli legitymuje się wyróżniającą oceną pracy dokonaną na 

zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym od 

dnia 1 września 2018 r. 

6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, który po zakończeniu 

stażu na stopień nauczyciela mianowanego lub po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym 

mowa w art. 9g ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, uzyskał ocenę dorobku zawodowego lub 

który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy 

zmienianej w art. 1, otrzymuje przez 3 lata, nie dłużej jednak niż do dnia otrzymania stopnia 

nauczyciela dyplomowanego, dodatek za wyróżniającą pracę, jeżeli legitymuje się 

wyróżniającą oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2018 r. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6, nabywa prawo do dodatku za wyróżniającą pracę 

po upływie 2 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, a jeżeli ocenę pracy, o 

której mowa w ust. 6, uzyskał po upływie tego okresu, z pierwszym dniem miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uzyskana przez nauczyciela 

wyróżniająca ocena pracy stała się ostateczna, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 września 

2019 r. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły 

po upływie 2 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, na podstawie art. 9a ust. 

4 lub 5 ustawy zmienianej w art. 1, prawo do dodatku za wyróżniającą pracę nabywa z 

pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, w którym powierzono mu to stanowisko, nie 

wcześniej jednak niż z dniem 1 września 2019 r. 

9. Jeżeli przed powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły nauczyciel otrzymywał 

dodatek za wyróżniającą pracę w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela 
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dyplomowanego,  do okresu 3 lat, o którym mowa w ust. 6, zalicza się okres stażu, w którym 

nauczyciel otrzymywał dodatek. 

Art. 11. 1. Nauczyciel stażysta, który w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczął staż na 

stopień nauczyciela kontraktowego, otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 

1.000 zł. 

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września 

2019 r. 

3. Jeżeli nauczyciel, w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie odbywał stażu na stopień 

nauczyciela kontraktowego, świadczenie o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane nie później 

niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczął odbywanie stażu. 

4. Nauczyciel pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, 

świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce 

zatrudnienia. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać świadczenie na start w wysokości 

1.000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia. 

6. Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot 

wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

Art. 12. 1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej 

uwzględnia się również zadania związane z finansowaniem świadczenia na start, o którym 

mowa w art. 53a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dla 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 

2. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej 

uwzględnia się liczbę etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

uprawnionych do dodatku za wyróżniającą pracę, o którym mowa w art.  33a i art. 33b ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 133 ustawy zmienianej w art. 

5, art. 142 ustawy zmienianej w art. 6 oraz w art. 10 niniejszej ustawy.  

Art. 13.  Do dotacji udzielanych zgodnie z art. 57 ustawy zmienianej w art. 4, za lata 

szkolne 2018/2019 oraz 2019/2020 stosuje się kwoty określone w art. 55 ust. 5 ustawy 

zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym. 
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Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy 

zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu. 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem: 

1) art. 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwszy oraz lit. c, art. 2 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 

11, art. 5, art. 9, art. 12 ust. 2 i art. 13, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 

3) art. 1 pkt 2 lit. b tiret drugi, pkt 3 i art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 września 

2020 r. 
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