
Zmiany w Karcie Nauczyciela (od 1.09.2016 r.) 
w zakresie czasu pracy i odpowiedzialności 

dyscyplinarnej nauczycieli
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Art. 42 KN

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 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;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 
doskonaleniem zawodowym.
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Art. 42 ust. 7a KN

Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1 (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze), są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych 
odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć.
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W ramach godzin zajęć tzw. statutowych prowadzone są zajęcia:

1. Opieki świetlicowej;

2. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia,

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

3) warsztaty,

4) porady i konsultacje.

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dokumentowane w 
dziennikach zajęć.
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Art. 85 KN (Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego)

1. Rzecznik dyscyplinarny powołany przy komisji dyscyplinarnej I instancji 
wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie organu, który go 
powołał.

2. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny 
zawiadamia nauczyciela, którego dotyczy to postępowanie oraz dyrektora 
szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny, 
za zgodą organu, który go powołał, kieruje do komisji dyscyplinarnej I 
instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje 
postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.
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Art. 85 KN (Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego)

5. Na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego nauczycielowi, 
którego dotyczy to postępowanie, oraz dyrektorowi szkoły, w której nauczyciel 
jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora –
temu nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu szkołę, 

służy zażalenie do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia postanowienia.

Na postanowienie o umorzeniu postepowania wyjaśniającego dotyczącego 
czynu naruszającego prawa i dobro dziecka Rzecznikowi Praw Dziecka służy 
zażalenie do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia postanowienia.
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Art. 85b KN (Postanowienia wydawane przez komisje dyscyplinarne I inst.)

1. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji wydaje:

1) postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego albo

2) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, jeżeli:

a) postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło popełnienia przez nauczyciela 
zarzucanego mu czynu,

b) zarzucany czyn nie zawiera znamion uchybienia godności zawodu nauczyciela lub 
obowiązkom, o których mowa w art. 6,

c) za popełniony czyn nauczyciel został ukarany karą porządkową zgodnie z art. 108 
K.p.,

d) nauczyciel, w chwili popełniania zarzucanego czynu, nie był zatrudniony na 
stanowisku nauczyciela w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 
ust. 1, 2 pkt 1a i 2,

e) nauczyciel zmarł,

f) postepowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało 
prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się,

g) nastąpiło przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
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Art. 85b KN (Postanowienia wydawane przez komisje dyscyplinarne I inst.)

2. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
nauczycielowi, którego dotyczy wniosek o wszczęcie tego postępowania, oraz 
dyrektorowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku 
nauczyciela pełniącego funkcje dyrektora szkoły – temu nauczycielowi oraz 
organowi prowadzącemu szkołę, 

służy zażalenie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia postanowienia.

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
dotyczącego czynu naruszającego prawa i dobro dziecka Rzecznikowi Praw 
Dziecka służy zażalenie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie 14 
dni od dnia doręczenia postanowienia.
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Art. 85d KN (Prawo do korzystania z pomocy obrońcy)

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, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4, a obwiniony nie ma 
obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę 
z urzędu.

Zmiany w Karcie Nauczyciela



Art. 85e KN (Jawność rozprawy)

1. Rozprawa jest jawna.

2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na zakłócenie 
spokoju publicznego, obrazę dobrych obyczajów lub naruszenie ważnego 
interesu prywatnego.

3. Wyłączenie jawności rozprawy zarządza przewodniczący składu 
orzekającego.

4. W razie wyłączenia jawności rozprawy na rozprawie mogą być obecne po 
dwie osoby wskazane przez obwinionego i rzecznika dyscyplinarnego.
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Art. 85j KN (Orzeczenia wydawane przez komisje dyscyplinarne)

5. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie o:

1) Ukaraniu, mocą którego uznaje obwinionego winnym w całości lub 
części zarzucanego mu czynu i wymierza karę dyscyplinarną albo

2) Uniewinnieniu, w przypadku gdy:

a) Postępowanie nie potwierdziło popełnienia przez nauczyciela 
zarzucanego mu czynu,

b) Zarzucany czyn nie zawiera znamion uchybienia godności zawodu 
nauczyciela lub obowiązkom z art. 6 albo

3) Umorzenia postępowania dyscyplinarnego
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Art. 85k KN (Odwołanie od rozstrzygnięć komisji dyscyplinarnej)

1. Od wydania przez komisję dyscyplinarną pierwszej instancji orzeczenia, 
rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu lub jego obrońcy przysługuje 
prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej, 
która wydała orzeczenie, do odwoławczej komisji dyscyplinarnej, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 
Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

2. Przewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej odrzuca odwołanie 
wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 1.

3. Na postanowienie o odrzuceniu odwołania, rzecznikowi dyscyplinarnemu i 
obwinionemu lub jego obrońcy przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od 
doręczenia postanowienia do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
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Art. 85o KN (Przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej)

1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte 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 z art. 6, oraz po upływie 3 lat od 
popełnienia tego czynu.

2. Jeżeli w ww. okresie, wszczęto postepowanie dyscyplinarne, karalność 
czynu uzasadniającego nałożenie kary dyscyplinarnej ustaje z upływem 5 
lat od dnia popełnienia tego czynu.

3. Bieg pięcioletniego terminu ulega zawieszeniu od dnia wydania 
postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, o którym 
mowa w art. 85f ust. 1, do dnia powzięcia przez przewodniczącego komisji 
dyscyplinarnej wiadomości o ustaniu przeszkody albo o prawomocnym 
zakończeniu postępowania karnego albo postępowania w sprawach o 
wykroczenia.
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Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych

W rejestrze gromadzone będą dane o nauczycielach:

• prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego albo 

• karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w 
zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz

• zawieszonych w pełnieniu obowiązków. 
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DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU

Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak


