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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia  9 lipca 2015 r. 

o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów  

 

(druk nr 973) 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)  

 

<Art. 290
1
. 

§ 1. W sprawach rodzinnych i opiekuńczych sąd może zażądać opinii opiniodawczego 

zespołu sądowych specjalistów. 

§ 2. Sąd może zażądać od opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów dodatkowych 

wyjaśnień bądź pisemnych, bądź ustnych przez wyznaczoną do tego osobę, może 

też zarządzić złożenie dodatkowej opinii przez ten sam lub inny opiniodawczy 

zespół sądowych specjalistów. 

§ 3. W opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów należy wskazać osoby, 

które przeprowadziły badanie i wydały opinię.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 

1198 oraz z 2015 r. poz. 357)  

 

Art. 1. 

1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni 

w: 

1)  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i 

placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 

z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a, 1b oraz pkt 2 lit. a; 

[2)   zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach 

diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, 

poz. 178, z późn. zm.);] 

<2) zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na 

podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);> 
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3)   (uchylony); 

4)   publicznych kolegiach pracowników służb społecznych. 

1a. (uchylony). 

2. Ustawie podlegają również, w zakresie określonym ustawą: 

1)   nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w: 

a)  urzędach organów administracji rządowej, 

b)  kuratoriach oświaty, 

c)  specjalistycznej jednostce nadzoru, 

d)  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych, 

[e)  organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, 

schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-

konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych;] 

<e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, 

schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych;> 

1a)  nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach 

konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych 

i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej; 

1b) nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu 

ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w 

art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy o systemie oświaty; 

2)  nauczyciele zatrudnieni w: 

a)  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby 

fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, 

b)  przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; 

3)   nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167); 

4)  pracownicy zatrudnieni u pracodawców niewymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-3, 

pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników 

praktycznej nauki zawodu, posiadający kwalifikacje określone dla nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu oraz wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą w 

wymiarze przewidzianym dla tych nauczycieli; 

5)  pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach 

wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych, posiadający 

kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, wykonujący pracę dydaktyczną i 

wychowawczą co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy. 
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Art. 6a. 

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy 

nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie 

roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w 

art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 

1)   nauczyciela; 

2)   organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)   organu prowadzącego szkołę; 

4)   rady szkoły; 

5)   rady rodziców. 

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym 

niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1. 

3. (uchylony). 

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem 

uogólniającym: 

1)   ocena wyróżniająca; 

2)   ocena dobra; 

3)   ocena negatywna. 

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może 

zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. 

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu 

opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy 

ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego 

uwag i zastrzeżeń. 

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje: 

1)   nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą; 

2)   dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny 

jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił. 

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku 

zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje 

odwołanie. 

11. (uchylony). 

[12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół 

artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków 

diagnostyczno-konsultacyjnych odpowiednio - minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z 
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ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, 

kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego 

oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie 

odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.] 

<12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli 

szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich odpowiednio – 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania 

oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób 

powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego 

poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.> 

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy 

dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 

pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W 

przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca 

kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony 

przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4-10 i 12 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 9g. 

1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1)   dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący; 

2)   przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie 

został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony 

w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - 

nauczyciel kontraktowy; 

3)   opiekun stażu. 

2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 

1)   przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 

2)   przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)   dyrektor szkoły; 

4)   dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 

3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji 

wchodzą: 
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1)   przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący, a 

w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel 

organu prowadzącego szkołę; 

2)   dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły; 

3)   trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. 

4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać 

również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi 

przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. 

5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku. 

6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2, 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku 

nauczycieli zatrudnionych w: 

1)  urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratoriach oświaty, 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , okręgowych komisjach egzaminacyjnych i 

publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym - minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

2)  urzędzie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , 

specjalistycznej jednostce nadzoru oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli 

szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego; 

[3)   organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, 

schroniskami dla nieletnich, szkołami przy zakładach karnych oraz rodzinnymi 

ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi - Minister Sprawiedliwości;] 

<3) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, 

schroniskami dla nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych – Minister 

Sprawiedliwości;> 

4)   urzędzie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i urzędach 

wojewódzkich - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego; 

5)   urzędzie ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach 

rolniczych - minister właściwy do spraw rolnictwa. 

(ust. 6a. 12 pominięto) 

 

Art. 17. 

1. Zasady powierzania stanowisk kierowniczych w szkole określają odrębne przepisy. 

[2. Nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora oświaty 

oraz nauczyciele przechodzący do pracy w urzędach administracji rządowej, kuratoriach 

oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, 

specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny 
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nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz ośrodkami diagnostyczno-

konsultacyjnymi na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczyciele, 

z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru na okres pełnienia funkcji 

z wyboru, otrzymują urlop bezpłatny na czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia tych 

funkcji.] 

<2. Nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora 

oświaty oraz nauczyciele przechodzący do pracy w urzędach administracji rządowej, 

kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach 

egzaminacyjnych, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących 

nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi oraz schroniskami dla nieletnich 

na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczyciele, z którymi 

został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru na okres pełnienia funkcji z 

wyboru, otrzymują urlop bezpłatny na czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia 

tych funkcji.> 

2a. Nauczyciele skierowani w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 

ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty do pracy w szkołach działających na podstawie 

Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, zwanych dalej "szkołami europejskimi", 

otrzymują urlop bezpłatny na czas skierowania. 

3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 2 i 2a, zajmujący stanowisko dyrektora szkoły, 

obowiązani są do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska przed udzieleniem im 

urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 2 i 2a. 

 

Art. 30. 

1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 

1)   wynagrodzenia zasadniczego; 

2)   dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 

3)   wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

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

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w 

art. 54. 

2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu 

zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość 

dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania 

dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz 

trudnych lub uciążliwych warunków pracy. 

3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla: 

1)   nauczyciela stażysty - 100%, 

2)   nauczyciela kontraktowego - 111%, 

3)   nauczyciela mianowanego - 144%, 

4)   nauczyciela dyplomowanego - 184% 

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

4. (uchylony). 
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5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 

realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 

3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się 

na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego, 

2)   sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę 

przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 

realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 

4a, 

3)   wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku 

funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku 

motywacyjnego, 

4)   sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 

- uwzględniając stopnie awansu zawodowego, poziom wykształcenia nauczycieli i wymiar 

zajęć obowiązkowych, stanowiska kierownicze w szkole i sprawowane funkcje, stopień 

zaangażowania nauczycieli w pracę oraz zapewniając, że wynagrodzenie za pracę w dniu 

wolnym od pracy uwzględnia osobistą stawkę zaszeregowania nauczyciela i dodatek za 

warunki pracy. 

6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając 

przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 

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

przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34, 

2)   szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3, 

3)   wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach 

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o 

których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu 

terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w 

ust. 3. 

6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

6b. (uchylony). 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony 

Narodowej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw 

środowiska określa, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji 

rządowej wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 
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33, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w 

ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych 

przepisach, z zastrzeżeniem ust. 7a, uwzględniając wysokości średniego wynagrodzenia 

nauczycieli, o których mowa w ust. 3, oraz zróżnicowanie szkół prowadzonych przez 

poszczególnych ministrów. 

[7a. Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co najmniej wysokości średniego 

wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, określi, w drodze rozporządzenia, 

dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w zakładach 

poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-

konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych wysokość 

stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania 

tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33, a także szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach, 

uwzględniając w szczególności specyfikę organizacji nauki, pracy wychowawczej i 

resocjalizacyjnej, a także specyfikę nauczania prowadzonego w warunkach izolacji.] 

<7a. Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co najmniej wysokość średniego 

wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, określi, w drodze 

rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach 

przy zakładach karnych i aresztach śledczych wysokość stawek dodatków, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z 

zastrzeżeniem art. 33, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych 

przepisach, uwzględniając w szczególności specyfikę organizacji nauki, pracy 

wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także specyfikę nauczania prowadzonego w 

warunkach izolacji.> 

7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, składniki wynagrodzenia 

przysługującego nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wysokość oraz 

warunki i sposób wypłacania, z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu zawodowego. 

8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wraz z 

pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, oraz środki 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa 

metodycznego, o których mowa w art. 70a ust. 1, zagwarantowane są przez państwo w 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
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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, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o których mowa w art. 70a ust. 1, 

zagwarantowane są w budżetach tych ministrów. 

9. (uchylony). 

10. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą 

zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki 

wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1. 

Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych 

przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania 

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej przez organ prowadzący. 

10a. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego następuje w trybie 

określonym w ust. 6. 

10b. Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad 

poziom określony w ust. 3 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek 

samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

11. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy 

po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku. 

 

Art. 32. 

1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach organów administracji rządowej i 

kuratoriach oświaty przysługuje wynagrodzenie i inne świadczenia, określone dla 

członków korpusu służby cywilnej w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

(Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). 

[2. Do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na 

których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w specjalistycznej jednostce nadzoru, o 

której mowa w art. 32a ustawy o systemie oświaty, w organach sprawujących nadzór 

pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi 

ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych w 

zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o 

której mowa w ust. 1.] 

<2. Do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na 

których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w specjalistycznej jednostce 

nadzoru, o której mowa w art. 32a ustawy o systemie oświaty, w organach 

sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla 

nieletnich oraz szkołami przy zakładach karnych w zakresie wynagrodzenia i innych 

świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w ust. 1.> 

3.  Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , 
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okręgowych komisjach egzaminacyjnych, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli 

szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 

5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy o systemie oświaty, oprócz 

wynagrodzenia zasadniczego przysługują dodatki: za wysługę lat, motywacyjny oraz 

służbowy. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania , w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i warunki 

przyznawania dodatków, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem art. 33, uwzględniając 

potrzebę zróżnicowania ich wysokości w zależności od jakości świadczonej pracy i 

zajmowanego stanowiska. 

 

Art. 42. 

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 

godzin na tydzień. 

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia 

nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub 

ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7; 

2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z 

tym że w ramach tych zajęć: 

a)  nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany 

prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych 

w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem 

godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, 

b)  nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany 

prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach 

nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na 

zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 

godziny w tygodniu; 

3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym. 

2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem 

zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na 

realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze 
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określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ 

prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły. 

2b. W ramach: 

1)   zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w 

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; 

2)   innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w 

ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem 

części ustnej. 

2c. Nauczyciel prowadzi zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach zajęć, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1. 

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem ust. 

2a i 4a, według następujących norm: 

  

Lp. Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły 

Tygodniowa liczba 

godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych 

1 2 3 

1-7 pominięto 
 

8 

 

Wychowawcy: 
 

a) w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci, 26 

b) w domach wczasów dziecięcych 26 

  - w tym na zajęcia dydaktyczne, 10 

c) 

[w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 

zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, 

świetlicach szkół specjalnych, rodzinnych ośrodkach 

diagnostyczno-konsultacyjnych, młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych 

zajęć wychowawczych zorganizowanych w podmiotach 

leczniczych] 24 

<c) 

w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 

zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, 

świetlicach szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, zespołach pozalekcyjnych zajęć 

wychowawczych zorganizowanych w podmiotach 

leczniczych> 

9-11 pominięto  
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Art. 91a. 

1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w: 

1)   urzędach organów administracji rządowej i kuratoriach oświaty na stanowiskach 

wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z 

art. 9a-9i, art. 51, art. 58-60, art. 86, art. 88 i art. 90; 

[2)   w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór 

pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi 

ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych na 

stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia 

wynikające z art. 9a-9i, art. 51, art. 58-60, art. 63, art. 86, art. 88 i art. 90.] 

<2) w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór 

pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz 

szkołami przy zakładach karnych na stanowiskach wymagających kwalifikacji 

pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a–9i, art. 51, art. 

58–60, art. 63, art. 86, art. 88 i art. 90.> 

2. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej , okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach , na których 

wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, publicznych placówkach doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli 

szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 

5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy o systemie oświaty, przysługują 

uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 30 ust. 5, art. 32, art. 33, art. 47, art. 49 ust. 1 pkt 

3, art. 51, art. 58, art. 60, art. 63, art. 86-88 i art. 90. 

3. Nauczycielom urlopowanym na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 

pkt 3, przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 30, 31, 33, 49, 51, 58-60, 73, 

86-88 i 90. 

4. Do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach 

konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 

przedstawicielstwach wojskowych mają zastosowanie przepisy rozdziałów 2-4, art. 42 ust. 

1, 2 i 7a, art. 51, art. 63-67 oraz rozdziałów 8-11. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH 

NIELETNICH (Dz. U. z 2014 r. poz. 382)  

 

Art. 24. 

§ 1. W celu ustalenia danych dotyczących nieletniego i jego środowiska, a w szczególności 

dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych nieletniego, sytuacji bytowej 
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rodziny, przebiegu nauki nieletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów 

środowiskowych, stosunku do niego rodziców albo opiekuna, podejmowanych 

oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień 

nieletniego, sąd rodzinny zleca kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego. 

§ 2. W wyjątkowych przypadkach przeprowadzenie wywiadu środowiskowego może być 

zlecone: 

1)   przedstawicielom organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy 

oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich 

resocjalizacji, oraz osobom godnym zaufania - jeżeli powierzono im nadzór nad 

nieletnim; 

2)   jednostkom Policji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu 

nieletniego - jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania informacji niewymagających 

zastosowania wiedzy psychologicznej i pedagogicznej; 

[3)   pracownikom pedagogicznym rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych 

- jeżeli zachodzi potrzeba wydania opinii o nieletnim;] 

<3) opiniodawczym zespołom sądowych specjalistów – jeżeli zachodzi potrzeba 

wydania opinii o nieletnim;> 

4)   pracownikom pedagogicznym schronisk dla nieletnich lub zakładów poprawczych - 

jeżeli zachodzi potrzeba wydania opinii o nieletnim lub w celu sprawdzenia 

zachowania nieletniego oraz warunków wychowawczych i bytowych, w jakich 

nieletni przebywa poza zakładem poprawczym. 

§ 3. Dane o osobach, które dostarczyły informacji w ramach udzielonego wywiadu 

środowiskowego, ujawnia się jedynie na żądanie sądu rodzinnego. 

§ 4. Osoby, które dostarczyły w ramach wywiadu środowiskowego informacji mających 

istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, mogą być w razie potrzeby przesłuchane w 

charakterze świadków. 

§ 5. Na żądanie kuratora sądowego Policja jest zobowiązana udzielić mu pomocy przy 

wykonywaniu zadań związanych z przeprowadzaniem wywiadu środowiskowego. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 

przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich dla potrzeb postępowania, 

regulując zwłaszcza czas, termin i miejsce ich przeprowadzania, formę i szczegółowy 

zakres sprawozdania z wywiadu, uwzględniając konieczność poszanowania sfery 

prywatności nieletniego i jego rodziny. 

 

Art. 25. 

[§ 1. W razie potrzeby uzyskania kompleksowej diagnozy osobowości nieletniego, 

wymagającej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej lub medycznej, oraz określenia 

właściwych kierunków oddziaływania na nieletniego, sąd rodzinny zwraca się o wydanie 

opinii do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Sąd może zwrócić się o 
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wydanie opinii także do innej specjalistycznej placówki lub biegłego albo biegłych spoza 

rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego.] 

<§ 1. W razie potrzeby uzyskania kompleksowej diagnozy osobowości nieletniego, 

wymagającej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej lub medycznej, oraz określenia 

właściwych kierunków oddziaływania na nieletniego, sąd rodzinny zwraca się o 

wydanie opinii do opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. Sąd może zwrócić 

się o wydanie opinii także do innej specjalistycznej placówki lub biegłego albo 

biegłych.> 

§ 2. Przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, domu pomocy 

społecznej albo zakładzie poprawczym sąd zwraca się o wydanie opinii, o której mowa w 

§ 1. 

[§ 3. Przy przeprowadzeniu dowodu z opinii, o której mowa w § 1, sąd stosuje odpowiednio 

przepisy art. 279, art. 284, art. 285 § 1 i 3, art. 286 i art. 290 Kodeksu postępowania 

cywilnego.] 

<§ 3. Przy przeprowadzeniu dowodu z opinii, o której mowa w § 1, sąd stosuje 

odpowiednio przepisy art. 279, art. 284, art. 285 § 1 i 3, art. 286, art. 290 i art. 2901 

Kodeksu postępowania cywilnego.> 

§ 4. Jeżeli sąd dysponuje opinią o nieletnim, sporządzoną w innej sprawie w okresie 6 

miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania wyjaśniającego, może wykorzystać ją 

w prowadzonym postępowaniu. W takim wypadku sąd nie zwraca się o wydanie opinii, o 

której mowa w § 2. 

 

Art. 32. 

§ 1. Kosztami postępowania w sprawie nieletniego sąd rodzinny obciąża rodziców lub inne 

osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego, chyba że ze względu na warunki 

materialne i osobiste tych osób uzna za celowe odstąpienie od obciążenia ich kosztami w 

całości lub w części. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa. 

[§ 2. Do kosztów postępowania zalicza się również należność z tytułu pobytu nieletniego w 

policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, młodzieżowym 

ośrodku wychowawczym, w domu pomocy społecznej, jak również zryczałtowaną kwotę z 

tytułu: postępowania mediacyjnego, badań nieletniego w rodzinnym ośrodku 

diagnostyczno-konsultacyjnym, umieszczenia w rodzinie zastępczej zawodowej, pobytu w 

ośrodku kuratorskim lub ustanowienia nadzoru kuratora.] 

<§ 2. Do kosztów postępowania zalicza się również należność z tytułu pobytu nieletniego 

w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, 

młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w domu pomocy społecznej, zryczałtowane 

kwoty z tytułu: postępowania mediacyjnego, umieszczenia w rodzinie zastępczej 

zawodowej, pobytu w ośrodku kuratorskim lub ustanowienia nadzoru kuratora, a 

także zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego 

zespołu sądowych specjalistów.> 
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§ 3. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt nieletnich umieszczonych przez sąd w 

podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą regulują odrębne przepisy. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość i szczegółowe zasady ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich, 

uwzględniając możliwość zmiany w toku postępowania wysokości kosztów, w 

szczególności z uwagi na zmianę sytuacji materialnej osób zobowiązanych do ich 

uiszczania. 

 

Art. 84. 

[§ 1. Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad rodzinnymi ośrodkami 

diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz ośrodkami kuratorskimi.] 

<§ 1. Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad ośrodkami 

kuratorskimi.> 

§ 2. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi rodzinne ośrodki 

diagnostyczno-konsultacyjne. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację i zakres 

działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, w szczególności 

obejmujący diagnozowanie nieletnich i ich środowiska rodzinnego, poradnictwo i opiekę 

specjalistyczną nad nieletnimi, a także diagnozowanie i poradnictwo w zakresie 

przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji. 

§ 4. Na wniosek prezesów sądów rejonowych prezesi sądów okręgowych tworzą i znoszą 

ośrodki kuratorskie. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe zasady 

tworzenia i znoszenia ośrodków kuratorskich, sposób wykonywania nadzoru nad 

ośrodkami kuratorskimi, ich organizację i zakres działania, mając w szczególności na 

względzie dobór właściwych metod wychowania resocjalizacyjnego w środowisku 

pobytu nieletniego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.)  

 

Art. 35. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: 

1)  sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, o których mowa w art. 5 

ust. 3b; 

2)   nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w 

szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie; 
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3)  podejmuje działania służące zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru 

pedagogicznego, w szczególności: 

a)  opracowuje i modyfikuje narzędzia nadzoru pedagogicznego, 

b)  opracowuje programy szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru 

pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia, 

c)  analizuje i opracowuje dane dotyczące nadzoru pedagogicznego, 

d)  opracowuje corocznie i ogłasza na stronie internetowej obsługującego go urzędu 

informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów 

oświaty. 

1a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania prowadzi elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego i 

administruje nią. Do dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego są 

upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczyciele, 

uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 21 ust. 1, minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności: 

1)  ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadania z 

zakresu nadzoru pedagogicznego; 

2)   kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym zakresie, a 

także może wydawać na piśmie kuratorom oświaty wiążące ich wytyczne i polecenia, 

z wyjątkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnej; 

3)   może żądać od kuratorów oświaty informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych 

lub dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw; 

4)   może organizować szkolenia, narady i konferencje kuratorów oświaty; 

5)   może ogłaszać w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym zalecane standardy 

wyposażenia szkół niezbędne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących. 

[2a. Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór pedagogiczny 

nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, ośrodkami diagnostyczno-

konsultacyjnymi oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach, a także nad szkołami i 

placówkami przy zakładach karnych i aresztach śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad 

nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących, który sprawuje kurator oświaty.] 

<2a. Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór 

pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad 

szkołami w tych zakładach i schroniskach, a także nad szkołami i placówkami przy 

zakładach karnych i aresztach śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem 

przedmiotów ogólnokształcących, który sprawuje kurator oświaty.> 

2b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć wykonywanie zadań, 

o których mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, prowadzonej przez siebie placówce doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. 
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2c. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może 

powierzyć podległej sobie jednostce organizacyjnej sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

nad szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 

1 lit. a, a także wykonywanie w odniesieniu do nich zadań, o których mowa w art. 5 ust. 7. 

3. (uchylony). 

4. Dyrektor szkoły lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, z 

zastrzeżeniem art. 36 ust. 2, sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołach i placówkach prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka 

zawodu, także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

5. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 2a oraz w art. 32a i 32b, sprawują 

nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach 

wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach tych 

organów lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych. 

5a. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 5, mogą zlecać osobom 

posiadającym odpowiednie kwalifikacje prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz 

służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz 

opiekuńczej szkół i placówek. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do 

spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem 

właściwym do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz 

Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i 

tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego, sposób ustalania spełniania 

wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3, sposób i 

warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk, o 

których mowa w ust. 5, kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

a także kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 5a, uwzględniając wymogi sprawności, 

skuteczności i efektywności nadzoru pedagogicznego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509 i 694)  

 

Art. 22. 

§ 1. Prezes sądu: 

1)   kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do 

kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności: 

a)  kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2, 
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[b)  jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów 

sędziów danego sądu,] 

<b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, 

asystentów sędziów danego sądu, kierownika i specjalistów opiniodawczego 

zespołu sądowych specjalistów,> 

c)  powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich 

pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej; 

2)   dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego 

jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia 

istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego; 

3)   pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych. 

§ 1a. (uchylony) 

§ 1b. Prezes sądu okręgowego jest zwierzchnikiem służbowym aplikantów aplikacji 

sędziowskiej zatrudnionych w danym sądzie. 

§ 2. W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega 

prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 3. - § 6. (uchylony) 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH 

CYWILNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.)  

 

Art. 5. 

1. Wydatki obejmują w szczególności: 

1)   koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez 

sąd jej osobistym stawiennictwem; 

2)   zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków; 

3)   wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów 

ustanowionych dla strony w danej sprawie; 

<3a) zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu 

sądowych specjalistów;> 

4)   wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez 

nie kosztów; 

5)   koszty przeprowadzenia innych dowodów; 

6)   koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania; 

7)   koszty ogłoszeń; 

8)   koszty osadzenia i pobytu w areszcie; 
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9)   ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za 

uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi; 

10)  koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego. 

2. Wydatki związane z doręczaniem pism sądowych nie obciążają stron. 

3. Wydatki związane ze zwrotem opłat nie obciążają stron. 

 

Art. 9. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, w tym wnoszonych na 

rachunek bankowy sądu lub w formie znaków opłaty sądowej według ustalonego wzoru, 

mając na względzie łatwość uiszczenia opłat przez strony oraz skutek w postaci zwrotu 

lub odrzucenia pisma, od którego przy jego wniesieniu nie została uiszczona należna 

opłata; 

2)   wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, o 

którym mowa w art. 102 ust. 2, a także sposób udostępniania osobom fizycznym wzoru 

druków tych oświadczeń w siedzibach sądów, mając na względzie komunikatywność 

niezbędnych pouczeń dla stron co do sposobu wypełnienia, skutków niezłożenia lub 

złożenia nieprawdziwego oświadczenia; 

3)   wysokość wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez kuratorów 

ustanowionych dla strony w danej sprawie, mając na względzie rodzaj sprawy, stopień jej 

zawiłości i nakład pracy kuratorów[.] <,> 

<4) wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii 

opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, mając na względzie zakres 

przeprowadzanych przez zespół badań, wymagania dotyczące kwalifikacji 

specjalistów zespołu oraz nakład pracy niezbędny do wydania opinii.> 

 


