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WSTĘP

Dnia 2 stycznia i 22 lutego 2016 r. weszły w życie duże zmiany w prawie 
pracy, które obejmą także szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe. 
To prawdziwa rewolucja, bo zmieniły się zasady korzystania ze wszyst-
kich uprawnień związanych z rodzicielstwem (urlopów macierzyńskich, 
ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych), zasady zawierania i rozwią-
zywana umów terminowych oraz regulacje dotyczące udzielania wolnego 
na opiekę nad dzieckiem. Od stycznia obowiązuje także nowy e-system 
do przesyłania zwolnień lekarskich. Wprawdzie jeszcze przez 2 lata będą 
honorowane papierowe zwolnienia, ale chcąc przejść na system zwolnień 
elektronicznych trzeba jak najszybciej założyć specjalny profil w ZUS.

W przypadku szkół i placówek oświatowych istotne jest jednak to, że nowe 
regulacje należy stosować z uwzględnieniem odmiennych przepisów właś-
ciwych dla grup zawodowych w nich zatrudnionych. I tak, kwestie korzy-
stania z uprawnień związanych z rodzicielstwem trzeba dostosować do 
przepisów Karty Nauczyciela, która zawiera odrębne zasady korzystania 
z urlopu wychowawczego. 

Tak samo jest w przypadku udzielania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem 
– w przypadku nauczycieli mogą pojawić się wątpliwości, w jaki sposób 
udzielać go w wymiarze godzinowym, skoro przepisy nie określają dobo-
wej normy czasu pracy tych pracowników. Czy zatem udzialać zwolnienia 
tylko na godziny pensum, czy też w odniesieniu do ogólnego czasu pracy 
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nauczyciela? Także kwestię zawierania umów terminowych i dotyczących 
ich modyfikacji przepisów należy odnieść do regulacji Karty Nauczyciela. 

Nie zwlekaj. Przygotuj już dziś swoją szkołę i pracowników na zmiany. 
Dowiedz się, jakie przepisy przejściowe obowiązują Twoją szkołę i jakie 
druki musisz wymienić. Sprawdź, na przykładach jak udzielać uprawnień 
na nowych zasadach. 
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1.  UMOWY TERMINOWE – NOWE 
ZASADY OD 22 LUTEGO 2016 R.

Wielka nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca umów terminowych, która  
wchodzi w życie 22 lutego 2016 r., nie tylko ustala nowe limity tych 
umów, ale także w dużym stopniu modyfikuje zasady wypowiadania 
umów na czas określony, w tym także umów na zastępstwo nieobecnego 
nauczyciela.

Strony będą mogły wypowiedzieć każdą bez wyjątku umowę na czas 
określony zawartą od momentu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu 
pracy (czyli od 22 lutego 2016 r.). Nie będzie już w tym celu potrzebna 
umowna klauzula o wypowiedzeniu. Za to okresy wypowiedzenia umów 
terminowych będą takie jak w przypadku kodeksowych umów na czas 
nieokreślony, czyli zostaną uzależnione od zakładowego stażu pracy kon-
kretnego nauczyciela. Będzie to dotyczyło także umów na czas określony 
na zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Nieco bardziej skomplikowane 
będą zasady wypowiadania umów zawartych w starym stanie prawnym, 
ale wypowiadanych już po zmianach.

Powyższe ma zastosowanie również do nauczycieli w przypadku zawarcia 
umów na czas określony, kwestia bowiem ich wypowiadania nie została  
uregulowana w Karcie Nauczyciela, a w sytuacjach nieregulowanych w Kar-
cie Nauczyciela znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.
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