
              Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli 

 

Przepisy w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli zawarte są w rozdziale 10. ustawy 

Karta Nauczyciela (art. 75-85z) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  25 maja 2016 

r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec 

nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 

wprowadziła od 1 września br. kilka nowych regulacji w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej 

nauczycieli. Zakres zmian dotyczył: 

1) wykluczenia możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu 

naruszającego prawa i dobro dziecka 

 

Kar porządkowych (w trybie art. 108 k.p.) nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego 

prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka 

dyrektor szkoły (a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący 

szkołę) zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia 

powzięcia wiadomości o popełnieni czynu (art. 75 ust. 2a Karty Nauczyciela). 

 

2) wyłączenia umorzenia 

Popełnienie czynu polegającego na naruszeniu prawa i dobro dziecka wyłącza możliwość umorzenia 

postępowania dyscyplinarnego (art. 85j ust. 5 pkt 3 lit. a Karty Nauczyciela). 

3) przedawnienia 

Jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po 

upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna 

pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub 

obowiązkom, o którym mowa w art. 6 KN (art. 85o ust. 7 Karty Nauczyciela). 

 

Przypominamy ponadto niektóre inne przepisy związane z prowadzeniem postępowania 

dyscyplinarnego.  

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków 

Art. 85t ust. 2 KN 

Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – 

nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony 

wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro 

dziecka. 
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Prawo do korzystania z pomocy obrońcy 

Art.  85d KN   

1. W postępowaniu wyjaśniającym nauczyciel, którego dotyczy to postępowanie,                                              
a w postępowaniu dyscyplinarnym - obwiniony, mają prawo do korzystania z pomocy 
wybranego przez siebie obrońcy. Obrońcą nie może być członek komisji dyscyplinarnej, przed 
którą toczy się postępowanie. 

2. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary dyscyplinarnej wydalenia                         
z zawodu nauczyciela, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego 
wyznacza obrońcę z urzędu. 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala, w drodze zarządzenia, listę obrońców                 
z urzędu. 

4. Obrońcy z urzędu przysługuje wynagrodzenie za udział w postępowaniu dyscyplinarnym. 
5. Obwiniony może mieć jednocześnie nie więcej niż dwóch obrońców z wyboru. 
6. Obrońca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku                            

z wykonywaniem czynności obrońcy. 

 Ustanowienie obrońcy 

Zgodnie z §  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 
szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli 
oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz.U.2016.741) o ustanowieniu obrońcy                                          
w postępowaniu wyjaśniającym nauczyciel, którego dotyczy to postępowanie, zawiadamia 
niezwłocznie rzecznika dyscyplinarnego. 
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