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Ustawa z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

z późn., zmianami (Dz.U. 2002 Nr 147 poz. 

1231, w szczególności art. 14); 

Ustawa z dn. 9.11.1995r. o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10 poz. 55, 

w szczególności art. 5);  

Ustawa z dn. 24.04.1997r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. 1997 Nr 75 poz. 468),  

 



Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo 

o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2005 r..Nr 108 

poz 908 . z późn. zm.).  

 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich 



Ustawa z 18 sierpnia 2011 roku o 
bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych.  

 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i 
sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa 
i turystyki 
 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
wypoczynku dzieci i młodzieży 

        
 

 



 Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w 
sprawie określenia wzorów znaków nakazu, 
zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych 
stosowanych do oznakowania w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich  

 

 Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w 
sprawie stopni trudności narciarskich tras 
zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz 
sposobu ich oznaczania 

 



Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w 
sprawie określenia stopni zagrożenia 
lawinowego oraz odpowiadających im 
zaleceń dla ruchu osób 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 
kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o 
zdolności do uprawiania danego sportu przez 
dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia 
oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 
rokiem życia 

 



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie 
podstawowych warunków niezbędnych do 
realizacji przez szkoły zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz 
programów nauczania  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zakresu, organizacji oraz form opieki 
zdrowotnej nad uczniami 

 



 Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w 
sprawie sposobu oznakowania i 
zabezpieczania obszarów wodnych oraz 
wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków 
informacyjnych i flag 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690, z późn. zm.3)). 

 



 budynku użyteczności publicznej — rozumie 

się przez to  min. budynek przeznaczony dla 

administracji publicznej, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, 

  



Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 

   1) rzetelnie realizować zadania związane z 

powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w 

tym zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 
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Art. 7.  

1.Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i 

młodzieżą uczącą się w szkole. 

 

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w 

szczególności za: 

 zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę. 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-09-2019&qplikid=2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-09-2019&qplikid=2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-09-2019&qplikid=2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-09-2019&qplikid=2


 art. 1 pkt 10, 16: 

    System oświaty zapewnia utrzymywanie 

bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki oraz 

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 

wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji 

nadzwyczajnych.  



Dyrektor szkoły lub placówki jest 

kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu 

Kodeksu pracy, wykonuje zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę  lub placówkę. (Art. 68 ust. 1 

pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

roku – Prawo oświatowe – Dz. U. 2019 r., poz. 

1148, z późn. zm.). 

 



 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za 

stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakładzie pracy.  

 Pracodawca jest obowiązany przekazywać 

informacje o zagrożeniach w zakładzie pracy, 

działaniach ochronnych i zapobiegawczych. 

(Art. 207 ustawy – Kodeks pracy 



 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 

pracy.  

  Pracodawca jest obowiązany chronić 

zdrowie i życie pracowników.  

 Pracodawca oraz osoba kierująca 

pracownikami są obowiązani znać, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ciążących na 

nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, 

w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

 



  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.  o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1239): w celu zapobieżenia szerzeniu się 

zakażeń lub chorób zakaźnych państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny lub 

państwowy graniczny inspektor sanitarny 

może, w drodze decyzji: wprowadzić zakaz 

wstępu do pomieszczeń skażonych oraz 

nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, 

dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości 

lub pomieszczeń. 



 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398) Art. 14 – 
Organem właściwym w sprawach zarządzania 
kryzysowego na terenie województwa jest 
wojewoda. Do zadań wojewody w sprawach 
zarządzania kryzysowego należy m.in. 
kierowanie monitorowaniem, planowaniem, 
reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na 
terenie województwa i wydawanie starostom 
zaleceń do powiatowych planów zarządzania 
kryzysowego 

 Wojewoda może wydawać zarządzenia, zalecenia 
i wytyczne organizacyjne w obszarze zarządzania 
kryzysowego 

 



USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378). 

  Art. 30b. W przypadkach uzasadnionych 
nadzwyczajnymi okolicznościami 
zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i 
młodzieży minister właściwy do spraw 
oświaty i wychowania, w drodze 
rozporządzenia, może czasowo ograniczyć 
lub czasowo zawiesić funkcjonowanie 
jednostek systemu oświaty na obszarze kraju 
lub jego części, uwzględniając stopień 
zagrożenia na danym obszar 
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 Art. 30c. W przypadku, o którym mowa w art. 30b, 
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w 
drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie 
niektórych przepisów niniejszej ustawy, ustawy o 
systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub 
niektórych jednostek systemu oświaty, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b, 
w szczególności w zakresie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego, oceniania, 
klasyfikowania i promowania 
uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji 
roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek, a 
także wprowadzić w tym zakresie odrębne 
unormowania, tak aby zapewnić prawidłową 
realizację celów i zadań tych jednostek. 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19( z późn. zmianami) 

  W przepisach zostały określone szczegółowe 
rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół 
podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w 
okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora 
szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich 
standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa 
związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.  

 



 W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego 
dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł 
częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej 
jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym 
sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu realizacji tych zajęć. 

 Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także 
kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem 
prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno 
w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. 

 



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 4 września 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: ….może, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo 
zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład 
zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie 
prowadzonych w jednostce systemu oświaty 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu 
realizacji tych zajęć 

 



 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

   O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub 
semestralnego rozkładu zajęć, o której mowa w ust. 
1 pkt 15, dyrektor jednostki systemu oświaty 
niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny.”;  

 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:  

    Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych 
przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji 
tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych 
przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty 
może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie 
krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 
minut.”. 



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 
sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach 

    Dyrektor szkoły lub placówki może zawiesić zajęcia 
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, 
która może zagrażać zdrowiu uczniów. Przepisy 
ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednie 
do zaistniałej sytuacji, po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
Zgoda może być wydana również ustnie, 
telefonicznie lub mailowo. Będzie można zawiesić 
wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla 
grupy,  grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 
edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki. 

 



§ 2; § 3.1; § 3.2:  

  Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne 
warunki pobytu w szkole lub placówce, a także 
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w 
zajęciach organizowanych przez szkołę lub 
placówkę poza obiektami należącymi do tych 
jednostek.  

 Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje 
kontroli zapewnienia bezpiecznych i 
higienicznych warunków korzystania z obiektów 
należących do szkoły oraz określa kierunki ich 
poprawy 

 W przygotowaniu jest projekt zmiany 
uwzględniający pracę rotacyjną, hybrydową lub 
zdalną szkół i placówek.  



§4; §4a; § 5;§ 8.1; § 9; § 13; § 14.1:  

Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczeństwo na 

terenie wokół szkoły i placówki.  

  W pomieszczeniach zapewnia się właściwe 

oświetlenie, wentylację i ogrzewanie, ciepłą 

i zimną wodę oraz środki higieny osobistej.  

  Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie 

atesty lub certyfikaty.  

  Prowadzenie zajęć odbywa się pod 

nadzorem upoważnionych do tego osób.  



 Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

powinien uwzględniać potrzebę 

równomiernego obciążenia zajęciami w 

poszczególnych dniach tygodnia.  

Niedopuszczalne jest prowadzenie 

jakichkolwiek zajęć bez nadzoru 

upoważnionej do tego osoby. 

  Plany ewakuacji umieszcza się w widocznym 

miejscu, drogi ewakuacyjne oznacza się w 

sposób wyraźny i trwały. 

 



W czasie zawodów sportowych i imprez 

organizowanych przez szkołę uczniowie nie 

mogą pozostawać bez opieki osób do tego 

upoważnionych 

Uczestnika zajęć  uskarżającego się na 

dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym 

dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, 

informując o tym jego rodziców 



 Bramki, kosze oraz inne urządzenia montuje 

się na stałe 

 Stan techniczny urządzeń i sprzętu 

sportowego jest sprawdzany przed każdymi 

zajęciami 

  we wszystkich pomieszczeniach . W których 

odbywają się zajęcia fizyczne umieszcza się 

tablice informacyjne  

 Prowadzący zajęcia zapoznaje uczniów z 

zasadami BHP 



    Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek 

poza terenem szkoły lub placówki liczbę 

opiekunów oraz sposób zorganizowania 

opieki ustala się, uwzględniając wiek, 

stopień rozwoju psychofizycznego, stan 

zdrowia i ewentualną niepełnosprawność 

osób powierzonych opiece szkoły lub 

placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i 

wycieczek oraz warunki, w jakich będą się 

one odbywać. 



 

Osoby pozostające pod opieką szkoły lub 
placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w 
obrębie kąpielisk i pływalni.  

Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia 
się stały nadzór ratownika lub ratowników i 
ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów 
ze strony szkoły lub placówki.  

Ten zapis stanowi, że nie można pełnić 
jednocześnie funkcji ratownika i opiekuna 
grupy. 

 



Dyrektor prowadzi rejestr wyjść grupowych 

uczniów , z wyjątkiem wycieczek , o których 

mowa w ustawie Prawo oświatowe ( par. 47, 

ust.1, pkt.8) 



Organizację i program wycieczek oraz imprez 
dostosowuje się do wieku, zainteresowań i 
potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, 
kondycji, sprawności fizycznej, i 
umiejętności. 

 § 3. Krajoznawstwo i turystyka są 
organizowane w trakcie roku szkolnego, w 
szczególności w ramach odpowiednio zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych lub 
opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii 
letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej 
przerwy świątecznej. 



 Krajoznawstwo i turystyka są organizowane 

w formie: 

 specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-

turystycznych, w których udział wymaga od 

uczniów przygotowania kondycyjnego, 

sprawnościowego i umiejętności posługiwania 

się specjalistycznym sprzętem, a program 

wycieczki przewiduje intensywną aktywność 

turystyczną, fizyczną lub długodystansowość 

na szlakach turystycznych 



 3. W przypadku specjalistycznej wycieczki 

krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w 

§ 4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie 

wycieczki są obowiązani posiadać 

udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację 

programu wycieczki. 

 12. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na 

łączenie funkcji kierownika i opiekuna 

wycieczki. 



 Zgoda rodziców na udział w wycieczce, 
zawodach sportowych itp. ucznia 
niepełnoletniego jest wyrażana w formie 
pisemnej. 

 Uczeń pełnoletni wyraża zgodę sam. 

 
    Podstawa prawna -Odpowiedź wiceministra edukacji, Jarosława 

Zielińskiego na interpelację poselską nr. 518, posła Arkadiusza 
Rybickiego z dnia 09.02.2006r „…Uczeń pełnoletni może złożyć 
oświadczenie o przyczynach nieobecności w szkole. Oświadczenie 
to podlega jednak ocenie nauczyciela co do okoliczności 
podanych jako powód nieobecności. Oceny dokonuje nauczyciel 
zgodnie ze statutem, w oparciu o doświadczenie zawodowe i 
życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia. Podobnie sprawa 
dotyczy oświadczeń i zaświadczeń składanych przez uczniów 

pełnoletnich. 

 



 § 9. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i 

opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły. 

       2. W zależności od celu i programu 

wycieczki opiekunem wycieczki może być 

także osoba niebędąca pracownikiem 

pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez 

dyrektora szkoły. 



  Obiekt szkolny powinien( w rozumieniu 
prawa jest każdy obiekt w którym 
przebywają uczniowie podczas imprez 
organizowanych przez szkołę)  

 1) posiadać pomieszczenia do realizacji 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, które spełniają wymagania dla 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi, 

  2) spełniać warunki techniczne i 
lokalizacyjne — określone w przepisach 
rozporządzenia. 

 



 Pomieszczenia do pracy , nauki i innych 

celów, w których nie występują czynniki 

uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, 

przeznaczone na stały lub czasowy pobyt: 

więcej niż 4 osób wynosi nie mniej niż 3,0 m 

W budynku użyteczności publicznej, wartość 

mocy jednostkowej oświetlenia nie może 

przekraczać określonych wielkości 

dopuszczalnych: 

Dla Szkoły  jest to 15 - 25 [W/m2 

 

 



 Art. 22. Dyrektor szkoły zapewnia 

pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy 

zdobycia wiedzy na temat sposobu 

postępowania wobec uczniów przewlekle 

chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio 

do potrzeb zdrowotnych uczniów. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1078/D2019000107801.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1078/D2019000107801.pdf


 Za bezpieczeństwo podczas zajęć  lekcyjnych ( 
obligatoryjne) realizowanych  poza szkołą odpowiada 
dyrektor oraz nauczyciele. 

  Rodzice nie ponoszą odpowiedzialności , zwłaszcza, 
że są w tym czasie w pracy a na przebieg zajęć nie 
mają wpływu.  

 Gdyby ustawodawca zobligował prawnie rodziców do 
zapewnienia opieki w czasie lekcji i zapewnił im 
finansowanie, to tak.  

 Za bezpieczeństwo odpowiada dyrektor i nauczyciele 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 
Ustawodawca wyraźnie wskazuje na wszelkie zajęcia 
organizowane przez szkołę a nie tylko te w szkole. 

  Na chwilę obecną brak jest podstaw prawnych do 
wyłączenia tych zapisów. A zgodnie z zapisami aktów 
prawnych: 

 

 



1. Art 6.KN  - Nauczyciel obowiązany jest: 

    1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę; 

Art. 7. 1.Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą 
się w szkole.  

 2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 

 �zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 
zajęć organizowanych przez szkołę. 

 Ustawa Prawo Oświatowe-. Dyrektor szkoły lub placówki jest 
kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, 
wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę  lub placówkę. (Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe – Dz. U. 2019 r. poz. 
1148, z późn. zm.). 

 

http://6.kn/


 W 2020 r. skutecznie na swoje życie targnęło się 116 
takich osób - podaje policyjne statystyki 
"Rzeczpospolita". Najmłodsze dziecko, które popełniło 
samobójstwo, miało osiem lat. 

 Wzrost w 2020 r. nastąpił po dwóch latach względnej 
stabilizacji. W 2019 r. życie odebrało sobie 98 dzieci (4 w 
grupie 7–12 lat i 94 w grupie 13–18 lat). W 2018 – 97 (5 w 
grupie 7–12 lat i 92 w grupie 13–18 lat). W 2017 nieletnich 
samobójców było 116. 

 W ubiegłym roku najwięcej przypadków samobójstw wśród 
dzieci i nastolatków było na terenie województwa 
mazowieckiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego 
oraz śląskiego. 

 Specjaliści upatrują przyczyny w aktualnej sytuacji i 
systemie funkcjonowania dzieci online. Dzieci 
przyzwyczajone są, że w internecie nagrodę otrzymuje się 
bardzo szybko. Jeśli jednak ich działania nie spotkają się z 
aprobatą, dziecko szybko się załamuje.  



 Trwająca pandemia i związany z zawieszeniem zajęć 
obowiązek prowadzenia lekcji z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość zmusiły 
nauczycieli do poszukiwania nowych form pracy. 

 Celem nadrzędnym jest wykorzystanie narzędzi, 
które zminimalizują negatywne skutki braku 
kontaktów z uczniami – w ujęciu społecznym, 
psychologicznym i pedagogicznym.  

 Aspekt pedagogiczny zobowiązuje nauczyciela 
do poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności 
uczniów, które podlegają okresowej ocenie. A z oceną 
powiązana jest kontrola i obserwacja. 

  Aby były one skuteczne, w wielu szkołach 
wprowadzono obowiązek włączania kamer 
internetowych podczas lekcji, w szczególności wtedy, 
gdy sprawdzane są postępy uczniów. 



 W jednym z łódzkich liceów przeprowadzono 
jesienią badanie, które wykazało, że w trakcie 
lekcji online aż 66% uczniów pisze klasówki 
i kartkówki niesamodzielnie.  

 Młodzież nie ma problemów z wymyślaniem 
metod ściągania – są one coraz powszechniej 
znane. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce Google 
zapytanie „Jak ściągać na lekcjach online?”, 
a po chwili pojawią się dziesiątki stron 
internetowych ze szczegółowymi instrukcjami. 

 Uruchamiane są popularne komunikatory typu 
Messenger czy Skype, uczniowie wspomagają się 
też podręcznikami czy notatkami oraz wyszukują 
rozwiązania w internecie. 



 Jak wynika z art. 23 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, wizerunek 

człowieka jest jednym z dóbr osobistych 

podlegających ochronie. Jeżeli jest on 

zagrożony cudzym działaniem, można żądać 

zaniechania tego działania, chyba że nie jest 

ono bezprawne.  

 Stosowanie kamer podczas lekcji online 

obarczone jest pewnym ryzykiem naruszenia 

prywatności uczniów, są jednak regulacje 

prawne, które pozwalają na jego podjęcie 



 Stosownie do § 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 za 
organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, odpowiada dyrektor szkoły.  

 W szczególności ustala, we współpracy 
z nauczycielami, technologie informacyjno-
komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli 
do realizacji zajęć i określa zasady bezpiecznego 
uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu 
do ustalonych technologii.  
 



w szczególności:  

1) przekazuje uczniom, rodzicom i 

nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań tej jednostki w okresie 

czasowego ograniczenia jej funkcjonowania; 



Wybór odpowiednich technologii 
do prowadzenia zajęć z uczniami 
ustawodawca pozostawił więc dyrektorowi 
i nauczycielom, a ich autonomia w tym 
zakresie ograniczona jest jedynie 
obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas stosowania owych narzędzi.  

 Jeśli będzie ono zapewnione podczas 
uruchamiania przez uczniów kamer 
internetowych, nie będzie można mówić 
o zagrożeniu związanym z niewłaściwą 
ochroną wizerunku ucznia 



 Jeszcze wyraźniej możliwość nakazania uczniom 
włączania kamer internetowych podczas lekcji 
wynika z § 1 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia. 
Daje on dyrektorowi prawo do ustalenia, 
we współpracy z nauczycielami, sposobu 
monitorowania postępów uczniów oraz sposobu 
weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, 
w tym również informowania uczniów lub 
rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 
uzyskanych przez niego ocenach.  

 Kluczem jest tutaj zapewnienie szkołom 
autonomii w zakresie ustalenia sposobu 
weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 



 Jeżeli zgodnie z ich decyzją miałaby się ona 
odbywać przed włączoną kamerą, uczniowie 
i ich rodzice powinni to zaakceptować. 
Zwłaszcza że stosownie do § 2 pkt 3 ww. 
rozporządzenia zajęcia z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość 
mogą być realizowane w szczególności 
z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej zapewniających wymianę 
informacji między nauczycielem, uczniem 
lub rodzicem.  

 Przekaz wideo jak najbardziej wpisuje się w 
taki model. 

 



 Czy może być ono zagrożone podczas 

transmitowania na żywo ich wizerunku? 

 Jeżeli będzie się to odbywało 

na bezpiecznej, sprawdzonej platformie 

internetowej, a dodatkowo dokonana 

zostanie wcześniej odpowiednia analiza 

ryzyka, to jego akceptacja będzie sygnałem 

znikomego zagrożenia – niewiele większego 

niż podczas lekcji prowadzonych 

w tradycyjny sposób, 



 Problemem może być jednak niemożność 
zapewnienia dziecku uczestniczącemu w lekcji online 
prywatności.  

 Z pewnością wielu nauczycieli, zwłaszcza uczących 
młodszych podopiecznych, wyczuwało albo wręcz 
dostrzegało obecność rodziców, rodzeństwa, 
a czasami dziadków podczas zdalnych zajęć. 

  Należy podkreślić, że nie jest to zgodne z przepisami 
prawa, które precyzyjnie określają, kto może 
obserwować lekcje. Ma do tego prawo dyrektor szkoły 
we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi 
stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego (§ 22 ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego). 



Nie inaczej jest w przypadku lekcji 

prowadzonych online. 

  Należy pamiętać, że podczas każdej lekcji, 

nawet wtedy, gdy uczniowie mają wyłączone 

kamery i mikrofony, może dojść 

do przetwarzania przez nauczyciela danych 

osobowych, do których rodzice i inne 

postronne osoby nie mogą mieć dostępu. 



1. niechęć do prezentowania własnego 

wizerunku podczas transmisji, związana 

z negatywnym odbiorem swojej obecności 

w internecie. 

2. kwestia związana z ochroną prywatności 

swojego miejsca zamieszkania. 

 



1. zacząć wprowadzanie lekcji online od 
przekonania wszystkich do odrzucenia obaw. 
Na pierwszych lekcjach można było np. 
pozwolić uczniom na uruchamianie wyłącznie 
mikrofonu, aby mogli oswoić się 
ze środowiskiem wirtualnych spotkań, a potem 
stopniowo zwiększać ten udział.  

2. Problem ten można jednak rozwiązać, 
rozmywając lub ustawiając sztuczne tło, 
którego wybór możliwy jest w większości 
używanych przez szkoły platform do pracy 
zdalnej. Można też ustawić kamerę tak, żeby 
w tle znajdowała się jedynie pusta ściana.  
 
 



 Zgodnie z § 2 ust. 3f rozporządzenia MEN z dnia 12 
sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 w przypadku uczniów, którzy 
z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak 
możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość nie mogą 
realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, 
dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia 
w szkole lub umożliwić uczniowi realizację zajęć 
na terenie szkoły, zapewniając mu odpowiedni sprzęt 
i miejsce do nauki.  

 Uczniowie mogą więc skorzystać z pomieszczeń 
szkolnych podczas lekcji online, zachowując tym 
samym prywatność swojego miejsca zamieszkania. 



 Bezpieczeństwo uczniów uczestniczących 

w lekcjach online jest w dużej mierze 

uzależnione od przygotowania nauczycieli 

do korzystania z wybranych przez szkołę 

usług sieciowych i oprogramowania. 

Niezmiernie ważnym zadaniem dyrektora 

było zatem odpowiednie przeszkolenie 

nauczycieli w tym zakresie. Prowadząc lekcje 

w sieci z wykorzystaniem komunikatora 

internetowego, należy pamiętać o kilku 

podstawowych zasadach: 



 Przed rozpoczęciem spotkania z uczniami należy 
odpowiednio skonfigurować opcje dołączania 
uczniów do lekcji. Najlepiej, gdy uczniowie będą 
czekać w poczekalni, aż nauczyciel ich wpuści. 
Nikt nie będzie miał wówczas dostępu do lekcji 
bez zgody nauczyciela. 
  

 Uczniowie nie mogą logować się do lekcji 
anonimowo. Nauczyciel musi wiedzieć, kogo 
wpuszcza na zajęcia. Każda wiadomość 
umieszczona na czacie będzie wówczas miała 
przypisanego konkretnego autora. 
  

 



 W zależności od specyfiki zajęć nauczyciel może 
zablokować uczniom możliwość samodzielnego 
włączania mikrofonów. Poszczególni uczniowie 
zgłaszają się wówczas do odpowiedzi, np. poprzez 
podniesienie ręki, a nauczyciel udziela im głosu, 
odblokowując im mikrofon. Zapobiegnie to 
pojawiającym się podczas lekcji niewłaściwym, 
czasami nawet wulgarnym komentarzom. 
  

 Nauczyciel powinien w pełni kontrolować status 
każdego uczestnika lekcji. Nikt – poza nim – nie może 
mieć możliwości usuwania uczestnika zajęć, 
wyciszania jego mikrofonu lub blokowania możliwości 
prezentacji. 
 



 Przed udostępnianiem ekranu powinno się zamknąć 
wszystkie niepotrzebne okna. Po zakończeniu 
prezentacji trzeba pamiętać o wyłączeniu 
udostępniania ekranu. Zdarzały się sytuacje, 
że nauczyciel po zakończonej prezentacji, podczas 
pracy własnej uczniów przeglądał strony 
internetowe, nie pamiętając, że wciąż udostępnia 
uczniom swój ekran. Wówczas, podczas wejścia np. 
na stronę dziennika elektronicznego, może 
dojść  do naruszenia ochrony danych osobowych lub 
w skrajnych przypadkach do prezentacji uczniom 
treści niepożądanych.  
  

 Po zakończonej lekcji nauczyciel powinien skutecznie 
zakończyć spotkanie online, w szczególności 
sprawdzić, czy program nie działa w tle 



 Kwestią, która wzbudza największe obawy 
nauczycieli w związku z prowadzeniem lekcji 
online w formie wideokonferencji, jest 
możliwość ich nagrywania przez uczniów. Trudno 
się temu dziwić, w sieci internetowej pojawiło 
się bowiem wiele filmów piętnujących błędy 
popełniane przez nauczycieli. 

  Niestety, brak jest skutecznych narzędzi 
uniemożliwiających nagrywanie lekcji. 

 Wyłączenie opcji nagrywania w usłudze 
internetowej, z której nauczyciel korzysta, 
niewiele da, gdyż nagranie może być dokonane 
z użyciem innych programów, w dużej mierze 
dostępnych bezpłatnie w internecie.  



 Z podobnym problemem nauczyciele borykali 

się jednak też podczas lekcji prowadzonych 

tradycyjnie w sali lekcyjnej. 

  Pomimo zakazu używania telefonów 

komórkowych uczniowie nagrywali 

nauczycieli za pomocą różnych gadżetów 

z ukrytymi kamerami, jak np. długopis, 

pendrive czy okulary.  

 Postępująca miniaturyzacja sprawiła, 

że kamera może być też ukryta w zwykłym 

guziku od koszuli. 



 Pojawia się więc pytanie, czy nagrywanie kogoś 
z ukrycia jest legalne. Odpowiedź nie jest tutaj 
jednoznaczna. Jest to zależne od tego, kto nagrywa 
i w jaki sposób chce to wykorzystać.  
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny, kto w celu uzyskania informacji, 
do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje 
się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo 
innym urządzeniem lub oprogramowaniem, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2 

 Dlatego warto o tym fakcie informować, przypominać 
i co jakiś czas powtarzać a na pewno stosowne 
informacje zamieścić w ogólnodostępnych 
materiałach dla uczniów i rodziców. 



 art. 75  - 85 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. 
nr 97, poz. 674  z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 
dnia  22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji 
dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu 
postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, 
poz. 64 z dnia 3 lutego 1998 r.),z późn. 
Zmianami. 

 Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 
26 listopada 2010 r.  w sprawie powołania 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla 
Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej 
oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego  i 
jego zastępców. 

 



 Odpowiedzialność dyscyplinarna grozi tym 
nauczycielom, którzy dopuścili się czynu 
naruszającego godność ich zawodu lub nie 
wykonują swoich obowiązków. 

 Jeżeli nauczyciel popełni czyn powodujący 
odpowiedzialność dyscyplinarną, który jest 
jednocześnie przestępstwem w świetle 
przepisów Kodeksu karnego, podlega zarówno 
karze dyscyplinarnej, jak i karze przewidzianej 
w Kodeksie karnym. Tak orzekł Sąd Najwyższy w 
wyroku z 11 maja 2001 r. (sygn. akt III SZ 2/00), 
w którym stwierdził, że nauczyciele podlegają 
odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia 
obowiązkom lub godności zawodu niezależnie od 
odpowiedzialności karnej. 
 



 Województwo Lubelskie- 22 postępowania – 12 umorzonych 

 Województwo  Wielkopolskie - 34 postępowania – 8 umorzonych 

 Województwo Zachodniopomorskie - 11 postępowań – 7 umorzonych 

 Województwo  Śląskie - 48 postępowań – 12 umorzonych 

 Województwo Lubuskie- 10 postępowań – 6  umorzonych 

 Województwo Małopolskie- 35 postępowań – 5  umorzonych 

 Województwo Pomorskie - 17 postępowań  – 6 umorzonych 

 Województwo Warmińsko –Mazurskie - 27 postępowań – 9 umorzonych 

 Województwo Podlaskie - 9 postępowań – 2 umorzonych 

 Województwo  Kujawsko-Pomorskie - 24 postępowania – 4 umorzonych 

 Województwo  Mazowieckie - 31 postępowań – 9 umorzonych 

 Województwo Dolnośląskie - 19 postępowań – 2 umorzonych 

 Województwo Łódzkie - 14 postępowań – 3 umorzonych 

 Województwo Świętokrzyskie- 18 postępowań – 5 umorzonych 

 Województwo Opolskie - 9 postępowań – 2 umorzonych 

 Województwo Podkarpackie - 25 postępowań – 8 umorzonych 



 Łącznie w 2019 roku toczyło się  353 postępowania w 
Komisjach I instancji 

 Umorzono-   100 postępowań 

 253 nauczycieli ukarano, z czego: 

 7 karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu 

 13 karą zwolnienia z pracy z zakazem wykonywania 
zawodu na okres 3 lat 

 17 karą zwolnienia z pracy 

 316 karą nagany z ostrzeżeniem 

 Rzecznik Praw Dziecka – odwołał się od decyzji komisji w 
135 przypadkach związanych głównie z wymierzeniem kary 
nagany z ostrzeżeniem domagając się podwyższenia tej 
kary 

 Zakwestionował również  fakt stosowania przez 
dyrektorów szkół art. 108 Kodeksu Pracy, który dotyczy 
kar porządkowych , w sytuacjach ewidentnie 
naruszających prawa i dobro dziecka 



Odpowiedzialność zawsze ponosi się za 
bezprawne działanie (nauczyciel robi coś 
czego robić nie powinien np.: stosuje 
przemoc) lub zaniechanie działania 
(nauczyciel nie robi tego, co ma obowiązek 
czynić np.: nie zapewnienia 
bezpieczeństwa). Badane jest konkretne 
działanie lub zaniechanie mające związek z 
pracą nauczyciela a nie przebieg pracy 
zawodowej ,stosunek do obowiązków. 
Przebieg pracy zawodowej lub stosunek do 
obowiązków może mieć tylko znaczenie przy 
wymierzaniu kary dyscyplinarnej, ale nie ma 
wpływu na wszczęcie i przebieg 
postępowania 
 



 

 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę; 

 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;  

 3)dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego  

 3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły  

 4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w 
poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w 
atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

 5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i 
obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni 
między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2


. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:  

1) nagana z ostrzeżeniem; 

2) zwolnienie z pracy; 

3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania 

ukaranego do pracy w zawodzie 

nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania; 

4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego. 

Wymierzenie kary dyscyplinarnej określonej 

w ust. 1 pkt 4 jest równoznaczne z zakazem 

przyjmowania ukaranego do pracy w 

zawodzie nauczycielskim.  

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2


 Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ 
prowadzący szkołę - dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto 
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych 
zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w 
szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i dyrektor szkoły może 
być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego.  

 Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ 
prowadzący szkołę - dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub 
złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia 
praw i dobra dziecka.  

 Nauczyciel i dyrektor szkoły zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu 
obowiązków w razie jego tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia 
go wolności w związku z postępowaniem karnym.  

 Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, 
chyba że przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły toczy się jeszcze 
postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym 
nastąpiło zawieszenie.  

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-11-2015&qplikid=2


 Odpowiedzialność cywilna jest 

odpowiedzialnością majątkową dłużnika, co do 

zasady nieograniczoną, a główną jej funkcją jest 

wyrównanie uszczerbku doznanego przez 

poszkodowanego w dobrach prawnie chronionych 

(np. życie, zdrowie, godność). 

 Ważne!!! 

Ubezpieczenie OC nauczyciela obejmuje 

roszczenie wyłącznie do kwoty ubezpieczenia! 

 



 Odpowiedzialność cywilna w praktyce szkolnej 

dotyczy najczęściej odszkodowania (zapłaty za 

szkody) w przypadku naruszenia zasad 

związanych z obowiązkiem zapewnienia przez 

szkołę bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki.  

 



 Jeżeli korzystanie z urządzeń szkolnych  

grozi niebezpieczeństwem, to nie można 

uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę 

poniesioną przez dziecko w następstwie ich 

używania(art.417k.c.) 
 (wyrok Sądu Najwyższego z dnia16 stycznia1974r.IICR482/73,OSNCP 1975, 

nr 2,poz.26) 

 



 Do wypadku doszło w listopadzie 2004 roku. Na lekcji WF 
16-letni uczeń po slalomie między tyczkami wpadł na 
niczym niezabezpieczoną ścianę. Po uderzeniu w nią głową 
doznał urazu kręgosłupa na odcinku szyjnym i niedowładu 
wszystkich kończyn. Nauczyciel, na którego lekcji doszło 
do wypadku, został skazany na pięć miesięcy więzienia w 
zawieszeniu na dwa lata.  
 
Według ustaleń śledztwa, nauczyciel ustawił metę slalomu 
w odległości ok. czterech-pięciu metrów od ściany. 
Powołany do sprawy biegły ocenił, że odległość od 
ostatniego pachołka do ściany nie była bezpieczna. Według 
jego opinii, odległość, która zapewniłaby bezpieczeństwo 
uczniom, to ok. 10 metrów od mety slalomu do ściany.  

 Urząd miasta wyrokiem sądu został obarczony kosztami: 
 1.2 mln złotych zadośćuczynienia 
 160 tys. zł tytułem odszkodowania,  
 16 tys. zł miesięcznie- tytułem dożywotniej renty.  
 80 tys. zł – kosztów sądowych 

http://wiadomosci.wp.pl/query,wf,szukaj.html
http://wiadomosci.wp.pl/query,ucze%F1,szukaj.html


 Tragiczny wypadek na lekcji WF-u w szkole 
podstawowej w Legnicy. Nauczyciel, który 
prowadził zajęcia w Lasku Złotoryjskim usłyszał 
dwa zarzuty. 13-latek, w którego głowę uderzyła 
drewniana kłoda, walczył o życie w szpitalu.  

 W trakcie lekcji na polecenie nauczyciela 
chłopcy wykonywali ćwiczenia z konarem 
drzewa. To nim został uderzony jeden z uczniów  

 13-latek miał połamane kości czaszki. Chłopak 
przeszedł operację i przebywał na oddziale 
intensywnej terapii. Nie odzyskiwał 
przytomności. Lekarze nie dawali mu szans na 
przeżycie. 

 Zmarł 26 października 2018roku 

 



 Prokuratura Okręgowa w Legnicy postawiła 

nauczycielowi dwa zarzuty. 

  Pierwszy zarzut dla nauczyciela WF-u 

dotyczy narażenia na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu 10 uczniów.  

Drugi - nieumyślnego spowodowania u 

jednego z nich ciężkiego obrażenia ciała 

stanowiącego chorobę realnie zagrażającą 

życiu.  

 



 Kto na własny rachunek powierza wykonanie 
czynności osobie pozostającej pod jej nadzorem, 
ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z 
winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej 
czynności 

Przykład: nauczyciel poprosił uczniów aby poszli 
do ciastkarni niedaleko szkoły i odebrali 
zamówione ciasto na poczęstunek dla grona z 
okazji urodzin. Uczniowie aby skrócić sobie drogę, 
przeszli przez płot sąsiedniej posesji, uszkadzając 
go przy okazji. Do rekompensaty za uszkodzenia 
zobowiązany jest nauczyciel a nie uczniowie. 



 Jeśli uczeń jest osobą poniżej 13 roku życia-

odpowiedzialność oparta jest na art. 427k.c 

Odpowiedzialność, o której mowa w 

art.427k.c. opiera się na winie osoby 

zobowiązanej do nadzoru (culpa In 

custodiendo). 

 



Ustawodawca wprowadził: 

 domniemanie winy w nadzorze osoby 
zobowiązanej do nadzoru oraz 

 domniemanie związku przyczynowego między 
wyrządzeniem szkody przez osobę poddaną 
pieczy a wadliwym wykonywaniem nadzoru. 

  

 Przepisart.427k.c wzmacnia ochronę prawną 
roszczeń poszkodowanego, zwalniając go z 
obowiązku udowodnienia dwu wymienionych 
przesłanek odpowiedzialności. Musi on 
jednak wykazać fakt powstania szkody oraz 
jej wysokość 
 



Osoba nadzorująca, chcąc się uwolnić od 

odpowiedzialności, musi obalić oba wskazane 

domniemania. Winna więc wykazać z jednej 

strony brak winy w nadzorze, czyli swoją 

„bezwinność", dowodząc, że nadzór był 

sprawowany należycie i zachował się zgodnie 

z ciążącymi na nim obowiązkami pieczy. Z 

drugiej strony winna wykazać brak związku 

przyczynowego pomiędzy nienależytym 

wykonywaniem nadzoru a szkodą, czyli ,że 

szkoda by nastąpiła również wtedy, gdyby 

nadzór wykonywany był należycie. 

 



 Jeśli uczeń jest osobą powyżej 13 roku życia – 
odpowiedzialność oparta jest na art.415k.c 

 art.415k.c- Kto z winy swej wyrządził drugiemu 
szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. W takim 
przypadku poszkodowany może dochodzić 
świadczenia odszkodowawczego nadzorującego 
wyłącznie na zasadach ogólnych, co powoduje inne 
rozłożenie ciężaru dowodu i niemożność korzystania z 
domniemania winy osoby zobowiązanej do nadzoru. 
W tym przypadku to na poszkodowanym spoczywa 
ciężar udowodnienia wszystkich okoliczności 
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 
nadzorującego, w tym także obowiązek wykazania 
winy w nadzorze oraz istnienia związku 
przyczynowego między zachowaniem się osoby 
nadzorującej a szkodą wyrządzoną przez 
podopiecznego. 
 



Przykładem zachowania, mogącego 

skutkować przyjęciem naruszenia 

obowiązku nadzoru może być świadome 

tolerowanie przez nauczyciela takiego 

postępowania małoletniego (np. 

posiadania i noszenia przy sobie 

niebezpiecznego narzędzia), które 

doprowadziło do wyrządzenia szkody. W 

praktyce będą to wypadki rażących 

zaniedbań uzasadniających przyjęcie winy 

własnej nauczyciela. 

 



 Zgodnie z art.115 §19 Kodeksu karnego osobą 
pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz 
publiczny, członek organu samorządowego, osoba 
zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej 
środkami publicznymi. 

 

 Odnosząc te kryteria do nauczycieli i nauczycieli 
akademickich stwierdzić należy, iż wszystkie osoby 
wykonujące obowiązki nauczycielskie (dydaktyczne, 
wychowawcze, opiekuńcze), są osobami pełniącymi 
funkcje publiczne. 

 

 Funkcje publiczne pełnią wszyscy nauczyciele, 
wszyscy też narażeni są na odpowiedzialność karną 
związaną z nieprawidłowościami w zakresie pełnienia 
funkcji publicznych. 
 



 Umyślne zarażanie koronawirusem stanowi 
przestępstwo zagrożone karą nawet 8 lat 
pozbawienia wolności 

 Konsekwencje lekkomyślnego postępowania 
mogą być bardzo poważne także w aspekcie 
prawnym. W najcięższych przypadkach będzie 
miał zastosowanie art. 165 kodeksu karnego. 
Zgodnie z jego §1 pkt 1) ten, kto sprowadza 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu 
osób powodując zagrożenie epidemiologiczne lub 
szerzenie się choroby zakaźnej podlega karze. 
Jej wymiar może sięgnąć od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności. 

 



Warto zauważyć, że w przypadku działania 

nieumyślnego zagrożenie karą, na podstawie 

pkt 3) tego przepisu, wynosi raptem 3 lata. 

Należy jednak pamiętać, że formą działania 

umyślnego jest także tzw. „zamiar 

ewentualny”. Mamy z nim do czynienia 

wówczas, gdy sprawca przewiduje możliwość 

popełnienia przestępstwa i godzi się na to. W 

zaistniałych okolicznościach naprawdę trudno 

byłoby nie zdawać sobie sprawy z powagi 

sytuacji.  

 



 Alternatywnym rozwiązaniem jest 

zastosowanie art. 161 §2 kodeksu karnego. 

Zgodnie z tym przepisem, kto ma 

świadomość bycia zarażonym chorobą 

zakaźną lub realnie zagrażającą życiu – jak 

chociażby COVID-19 – naraża bezpośrednio 

inną osobę na zarażenie taką chorobą 

również podlega karze. Tym razem w grę 

chodzi łagodniejsza odpowiedzialność, bo w 

postaci grzywny, kary ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku. 

 

https://bezprawnik.pl/tag/covid-19/
https://bezprawnik.pl/tag/covid-19/
https://bezprawnik.pl/tag/covid-19/


 Także kodeks cywilny przewiduje możliwość 

domagania się odszkodowania od takiej 

osoby. Zgodnie z art. 444 §1 kc, w przypadku 

wywołania rozstroju zdrowia naprawienie 

szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego 

powodu koszty. Poszkodowany może domagać 

się wyłożenia kosztów niezbędnych do 

sfinansowania leczenia z góry. Na podstawie 

art. 445 kc sąd może w takich przypadkach 

nakazać winowajcy wypłacenie 

poszkodowanemu zadośćuczynienia. 

 

https://bezprawnik.pl/tag/kodeks-cywilny/


 Cyt: Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o 
małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną 
ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę 
tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 3..Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby 
określonej w §1, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8 

 ( Art.210 Kodeksu Karnego) 
 
      Należy jednak pamiętać , że nie dotyczy to 

wyłącznie uczniów do 15 roku życia. Zgodnie bowiem 
z wyrokiem Sądu Najwyższego: 

 Cyt: Wiek uczniów wpływa na zróżnicowanie stopnia i 
formy sprawowanego nad uczniami nadzoru przez 
nauczycieli w tym rozumieniu, iż młodzieży starszej 
należy pozostawić więcej samodzielności.  

 Obowiązek nadzoru ze strony szkoły nie ustaje jednak 
z chwilą osiągnięcia pełnoletności lub zbliżania się do 
tego wieku. (wyrok SN II CR 289/74 LEX nr 7526). 

 



 porzucenie lub pozostawienie, choćby na 
chwilę, bez opieki (dla zaistnienia 
przestępstwa nie jest konieczne, aby 
zaistniał stan niebezpieczeństwa utraty 
zdrowia lub życia przez porzuconego) 

 niezastosowanie się do regulaminów 
przewozowych w punkcie mówiącym o ilości 
podopiecznych na jednego opiekuna; 

 planowanie lub udzielanie tak zwanego 
czasu wolnego dzieciom do 15 roku życia 
będących pod opieką wychowawcy, 
nauczyciela, opiekuna, w takich formach 
zorganizowanych jak : kolonie, wycieczki, 
obozy, imprezy szkolne 
 



 nauczyciel podczas wycieczki szkolnej daje 
uczniom tzw. czas wolny pozostawiając 
grupę bez opieki i udaje się na zakupy. W 
efekcie tego jeden z uczniów ulega 
wypadkowi samochodowemu i ginie. 

  ( wyrok Sądu Apelacyjnego: 2 lata 
bezwzględnego pozbawienia wolności, 
kwalifikacja czynu – umyślna, wygaśnięcie 
stosunku pracy z mocy prawa KN par 26, 
ust.1, lit.3, oraz wykluczenie z zawodu 
nauczyciela decyzją  Komisji 
Dyscyplinarnej) 

 



 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą 
najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym 
lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy 
albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze 
względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,  

 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5.  

 Jeżeli czyn określony wyżej połączony jest ze 
stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10.  

 Jeżeli następstwem czynu określonego wyżej jest 
targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 
do 12. 



Nauczyciel biologii ustawicznie znęcał się 

psychicznie nad jedną z uczennic. W efekcie 

uczennica wychodząc ze szkoły rzuciła się pod 

pociąg. 

Wyrok: decyzją sądu apelacyjnego, dwa lata 

bezwzględnego pozbawienia wolności, decyzją 

komisji dyscyplinarnej- wydalenie z zawodu 

nauczycielskiego bez prawa zatrudnienia. Proces 

odszkodowawczy z KC. 



 Kto wbrew swemu obowiązkowi nie 
zawiadamia odpowiedniego organu lub osoby 
o wiadomym mu niebezpieczeństwie 
grożącym życiu lub zdrowiu człowieka albo 
mieniu, podlega karze aresztu albo grzywny. 

 Przykład: nauczyciel matematyki nie 
powiadomił dyrektora szkoły oraz 
inspektora BHP o uszkodzonej tablicy 
suchościeralnej, w efekcie czego tablica 
spadając zmiażdżyła obie stopy ucznia. 

Wyrok: grzywna w wysokości 1000 zł oraz 
postępowanie odszkodowawcze z KC 

 



 Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, 
choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne 
albo do których przetwarzania nie jest 
uprawniony, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 

 Kto administrując danymi narusza choćby 
nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich 
przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. 



 


