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Nauczyciel szkoły publicznej jest osobą pełniącą funkcję publiczną, podobnie jak
dyrektor takiej szkoły.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel
podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Przepis ten wprowadzono do Karty Nauczyciela
ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw w odpowiedzi na postulaty środowiska oświatowego, które
apelowało o wzmocnienie rangi zawodu poprzez zagwarantowanie nauczycielowi podczas
wypełniania obowiązków służbowych lub w związku z ich wypełnianiem ochrony,
przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
Dyrektor szkoły jest funkcjonariuszem publicznym w zakresie, w jakim upoważniony jest do
wydawania decyzji administracyjnych. Akt powierzenia nauczycielowi stanowiska dyrektora
szkoły ma charakter administracyjnoprawny. Nie powoduje, że nauczyciel przestaje być
nauczycielem.
Sygnatura akt:VII Ka 342/18 KATALOG OSÓB CHRONIONYCH
Z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych
korzystają nauczyciele podlegający przepisom Karty Nauczyciela, tj. nauczyciele
zatrudnieni w:
•

•
•
•
•
•

przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych (również prowadzonych przez
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego)
oraz przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach i szkołach
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
publicznych zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,
zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach
diagnostyczno-konsultacyjnych,
publicznych kolegiach pracowników służb społecznych,
publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach
adopcyjno-opiekuńczych,
nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, 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,
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•

•
•

nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach
konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych,
pracownicy zatrudnieni u innych pracodawców, pełniący funkcję instruktorów
praktycznej nauki zawodu,
wychowawcy i pedagodzy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Ważne!
Ochrona obejmuje nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek zarówno publicznych, jak
i niepublicznych.
KIM JEST FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY?
Osoby będące funkcjonariuszami publicznymi sensu stricto wskazane są w art. 115
Kodeksu karnego. Wymienia się tam m.in.: Prezydenta RP, posła, senatora, radnego, posła
do Parlamentu Europejskiego, sędziego, ławnika czy prokuratora. Co ciekawe, nie ma w tym
katalogu nauczyciela. Oznacza to tylko tyle, że nauczyciel nie jest funkcjonariuszem
publicznym w znaczeniu ustawowym, a tylko korzysta z ochrony tak jak funkcjonariusz
publiczny. Konsekwencje takiego określenia statusu prawnego nauczyciela są takie,
że przepisy Kodeksu karnego mówiące o przestępstwach skierowanych przeciwko
funkcjonariuszom mają do nauczycieli bezpośrednie zastosowanie.
I tak, w art. 222–226 Kodeksu karnego, które znajdują się w rozdziale XXIX zatytułowanym
„Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego”, zawarte są następujące przepisy zapewniające funkcjonariuszom publicznym
ochronę podczas lub w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.
Do czynów zabronionych zaliczono w nich:
•
•

•

•

w art. 222 – naruszenie nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego,
w art. 223 – czynną napaść na funkcjonariusza publicznego wspólnie z innymi
osobami lub z użyciem broni palnej albo innego niebezpiecznego przedmiotu lub
środka obezwładniającego,
w art. 224 § 2 – stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia
funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej
czynności służbowej,
w art. 226 – znieważenie funkcjonariusza publicznego.

Wskazane tutaj przestępstwa, popełnione na szkodę nauczyciela jako osoby, która korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, są ścigane z oskarżenia
publicznego.
Ważne!
Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas
lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Oznacza to, że sprawca będzie
odpowiadał w związku z art. 63 KN, gdy dopuści się czynu zabronionego
na funkcjonariuszu publicznym pełniącym swoje obowiązki, ale również i takim, który
nie pełni swoich obowiązków, jednak działanie sprawcy związane jest z ich pełnieniem.
Gdynia, 04 maja 2020r.
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