
projekt z dnia 8 stycznia 2016 r.  

U S T AWA  

z dnia ……………. 

o zmianie ustawy  Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 

191, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10: 

a) w ust. 5: 

 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie  

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, postępowanie 

dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;”, 

 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3a, 

w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy albo karą 

dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4;”, 

b) po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu: 

„8b. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 

4a, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić 

dyrektorowi szkoły informację z rejestru, o którym mowa w art. 85a ust. 1.”; 

2) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31. 1. Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy 

profesora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaca 

jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 000 zł. brutto. 

2. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na wypłatę 

gratyfikacji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnia się corocznie środki w wysokości 450 

tys. zł.”; 

                                                           

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy  

Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.  
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 

r. poz. 357, 1268 i 1418. 
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3) w art. 42: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym 

zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby  

i zainteresowania uczniów;”, 

b) uchyla się ust. 3a–3c, 

c) ust. 7a otrzymuje brzmienie: 

„7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela,  

o których mowa w ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w okresach 

tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć.”; 

4) w art. 77 uchyla się ust. 5 i 5a;  

5) po art. 77 dodaje się art. 77a i art. 77b w brzmieniu: 

„Art. 77a. 1. Komisję dyscyplinarną pierwszej instancji, w liczbie co najmniej 5 

członków, oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną, w liczbie co najmniej 10 członków, 

powołuje organ, przy którym działa ta komisja. 

2. Członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel, który spełnia 

następujące warunki: 

1) posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego; 

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w szkole; 

3) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo karne 

skarbowe; 

4) nie był karany dyscyplinarnie; 

5) posiada autorytet oraz nieposzlakowaną opinię. 

3. Kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych pierwszej instancji zgłaszają 

rady pedagogiczne szkół objętych właściwością komisji dyscyplinarnej, organy 

sprawujące nadzór pedagogiczny nad tymi szkołami oraz organy właściwych struktur 

terenowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

4. Kandydatów na członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej zgłaszają organy 

sprawujące nadzór pedagogiczny. Kandydaci powinni uzyskać pozytywną opinię rady 

pedagogicznej szkoły, w której są zatrudnieni. 

5. Organ, który powołał komisję dyscyplinarną, powołuje spośród jej członków 

przewodniczącego komisji i co najmniej dwóch jego zastępców. 

6. Komisję dyscyplinarną powołuje się na okres czteroletniej kadencji. 
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7. Obowiązków członka komisji dyscyplinarnej nie można pełnić dłużej niż przez 

dwie następujące po sobie kadencje. 

8. Członka komisji dyscyplinarnej odwołuje się przed upływem kadencji komisji  

w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji; 

2) utraty warunków wymaganych do powołania w skład komisji. 

9. Członek komisji dyscyplinarnej może był odwołany przed upływem kadencji 

komisji w przypadku: 

1) niewywiązywania się z obowiązków członka komisji; 

2) zachowania uchybiającego godności członka komisji. 

10. W przypadku śmierci członka komisji dyscyplinarnej albo odwołania członka 

komisji dyscyplinarnej przed upływem kadencji komisji, organ właściwy do powołania 

komisji może powołać w jej skład nowego członka komisji. Nowego członka komisji 

dyscyplinarnej powołuje się w trybie określonym w ust. 2, na okres do końca kadencji 

komisji. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, o którym mowa w ust. 7. 

11. Członek komisji dyscyplinarnej przechodzący w czasie trwania kadencji 

komisji na emeryturę lub rentę pełni swoje obowiązki do końca kadencji komisji. 

Art. 77b. Wykonywanie zadań w komisji dyscyplinarnej przez jej członków jest 

traktowane na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.”; 

6) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 78. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzecznictwa 

dyscyplinarnego. Jeżeli w sprawie będącej przedmiotem postępowania dyscyplinarnego 

zapadł prawomocny skazujący wyrok sądowy, skład orzekający jest związany 

ustaleniami sądu w zakresie winy.”; 

7) po art. 78 dodaje się art. 78a i art. 78b w brzmieniu: 

„Art. 78a. 1. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji orzeka w składzie trzech 

członków. 

2. Odwoławcza komisja dyscyplinarna orzeka w składzie: 

1) trzech członków, jeżeli komisja dyscyplinarna pierwszej instancji wydała 

orzeczenie o ukaraniu karą określoną w art. 76 ust. 1 pkt 1, 3 i 3a; 

2) pięciu członków, jeżeli komisja dyscyplinarna pierwszej instancji wydała 

orzeczenie o ukaraniu karą określoną w art. 76 ust. 1 pkt 4. 
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3. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej wyznacza skład orzekający w danej 

sprawie oraz termin jego pierwszego posiedzenia. 

Art. 78b. Właściwość miejscową komisji dyscyplinarnej ustala się według miejsca 

zatrudnienia nauczyciela w chwili popełnienia czynu stanowiącego podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej.”; 

8) art. 79 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 79. 1. Organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, 

powołuje rzecznika dyscyplinarnego i co najmniej dwóch jego zastępców, spośród 

pracowników urzędu obsługującego ten organ. 

2. Rzecznik dyscyplinarny i jego zastępcy są związani poleceniami organu, który 

ich powołał.”; 

9) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu: 

„Art. 79a. 1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na 

polecenie organu, który go powołał. 

2. O wszczęciu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny zawiadamia 

nauczyciela, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, oraz dyrektora szkoły,  

w której nauczyciel jest zatrudniony. 

3. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania wyjaśniającego rzecznik 

dyscyplinarny informuje nauczyciela, którego dotyczy postępowanie, w związku z jakim 

czynem to postępowanie jest prowadzone. 

4. W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny może 

przesłuchiwać świadków, zasięgać opinii biegłych oraz zbierać i przeprowadzać 

wszelkie dowody konieczne dla wyjaśnienia sprawy, w tym przeglądać akta osobowe 

nauczyciela, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, oraz sporządzać z nich notatki 

i kopie. 

5. Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 18. roku życia, można 

przesłuchać, jeżeli jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 

sprawy.  

6. Świadka, o którym mowa w ust. 5, przesłuchuje się tylko raz, chyba że wyjdą na 

jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania. 

7. Przy przesłuchaniu świadka, o którym mowa w ust. 5, nie może być obecny 

nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające.  
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8. W trakcie przesłuchania świadka, o którym mowa w ust. 5, jest obecny 

psycholog, a w razie potrzeby także rodzic, opiekun prawny lub osoba (podmiot) 

sprawująca pieczę zastępczą, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi 

przesłuchiwanego. 

9. W postępowaniu wyjaśniającym należy przesłuchać nauczyciela, którego 

dotyczy postępowanie wyjaśniające, oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień mogących 

mieć znaczenie dla sprawy. 

10. Rzecznik dyscyplinarny, za zgodą organu, który go powołał, postanawia  

o przekazaniu komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosku o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego albo o umorzeniu tego postępowania. 

11. O przekazaniu komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosku o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny zawiadamia nauczyciela, którego 

dotyczy postępowanie wyjaśniające.  

12. Na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego nauczycielowi, 

którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, oraz dyrektorowi szkoły, w której 

nauczyciel jest zatrudniony, służy zażalenie do komisji dyscyplinarnej pierwszej 

instancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

13. Do wykonywania zadań przez rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcę 

stosuje się przepis art. 77b.”; 

10) w art. 80: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. la–li w brzmieniu: 

„la. Za obwinionego uważa się nauczyciela, któremu doręczono 

postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. 

lb. Obwinionego nie uważa się za winnego zarzucanego mu czynu, dopóki nie 

zostanie mu udowodniona wina stwierdzona prawomocnym orzeczeniem 

dyscyplinarnym. 

lc. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego. 

1d. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy nie 

wstrzymuje rozpoznania sprawy. 

le. Rozprawa dyscyplinarna jest jawna. 

lf. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na zakłócenie 

spokoju publicznego, obrazę dobrych obyczajów lub naruszenie ważnego interesu 

prywatnego. 
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1g. Wyłączenie jawności rozprawy zarządza przewodniczący składu 

orzekającego. 

lh. W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie po dwie 

osoby wskazane przez obwinionego i rzecznika dyscyplinarnego. 

li. Do wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz 

przeprowadzania innych dowodów przepisy art. 167–175, art. 177–183, art. 185–

186, art. 190–191 oraz art. 193–208 Kodeksu postępowania karnego stosuje się 

odpowiednio. 

b) dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

„3. Orzeczenia komisji dyscyplinarnych są ogłaszane jawnie. 

4. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji 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. 

5. Od prawomocnych orzeczeń odwoławczych komisji dyscyplinarnych 

obwinionemu oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje odwołanie do sądu 

apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania obwinionego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem 

odwoławczej komisji dyscyplinarnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

6. Do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 5, stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego 

kasacja nie przysługuje.”; 

11) po art. 80 dodaje się art. 80a i art. 80b w brzmieniu: 

„Art. 80a. 1. W postępowaniu wyjaśniającym nauczyciel, którego dotyczy 

postępowanie, a w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną – obwiniony, ma prawo 

do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. Obrońcą nie może być 

członek komisji dyscyplinarnej, przed którą toczy się postępowanie. 

2. Na każdym etapie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, nauczyciel, 

którego dotyczy postępowanie, a w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną –

obwiniony, mogą przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i kopie. 

Art. 80b. 1. Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, jeżeli: 
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1) postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło popełnienia przez nauczyciela 

zarzucanego czynu; 

2) zarzucany czyn nie zawiera znamion uchybienia godności zawodu lub 

obowiązkom nauczyciela; 

3) za popełniony czyn nauczyciel został ukarany karą porządkową zgodnie z art. 108 

Kodeksu pracy; 

4) nauczyciel, w chwili popełnienia zarzucanego czynu, nie był nauczycielem; 

5) nauczyciel zmarł; 

6) nastąpiło przedawnienie dyscyplinarne, o którym mowa w art. 81 ust. 1. 

2. Postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli zachodzą okoliczności, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3–6 lub art. 81 ust. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

i 2, komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie o uniewinnieniu obwinionego. 

3. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne umorzono z powodu śmierci nauczyciela 

jego małżonek, rodzeństwo, krewny lub powinowaty w linii prostej mogą złożyć 

wniosek o uwolnienie go od zarzutów, w terminie roku od dnia śmierci nauczyciela.  

W takim przypadku komisja dyscyplinarna uchyla postanowienie o umorzeniu 

postępowania dyscyplinarnego, które toczy się dalej z udziałem pełnomocnika 

ustanowionego przez wnioskodawcę lub z urzędu przez przewodniczącego komisji.”; 

12) art. 81 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 81. 1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 

miesięcy od dnia uzyskania przez organ, który powołał komisję dyscyplinarną, 

wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary lub po upływie 3 lat 

od popełnienia tego czynu. 

2. Jeżeli nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, z powodu 

nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg trzymiesięcznego 

terminu, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu 

do dnia jego stawienia się do pracy. 

3. Odmowa złożenia wyjaśnień przez nauczyciela, którego dotyczy postępowanie 

wyjaśniające, lub niezłożenie wyjaśnień z przyczyn leżących po stronie tego nauczyciela 

nie stanowi przeszkody w złożeniu przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku  

o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
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4. Rozwiązanie stosunku pracy po popełnieniu czynu nie stanowi przeszkody do 

wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary 

dyscyplinarnej. 

5. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, wszczęto postępowanie 

dyscyplinarne, karalność czynu uzasadniającego nałożenie kary dyscyplinarnej ustaje  

z upływem 5 lat od dnia popełnienia tego czynu. 

6. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okresy, o których mowa w ust. 1 i 5, nie mogą 

być krótsze niż okres przedawnienia ścigania tego przestępstwa.”; 

13) po art. 81 dodaje się art. 81a–art. 81d w brzmieniu: 

„Art. 81a. 1. Członkowie komisji dyscyplinarnych oraz rzecznicy dyscyplinarni  

i ich zastępcy otrzymują wynagrodzenie: 

1) przewodniczący komisji dyscyplinarnej – wynagrodzenie miesięczne; 

2) przewodniczący składu orzekającego i członek komisji dyscyplinarnej –

wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej zakończonej wydaniem 

orzeczenia; 

3) rzecznik dyscyplinarny i jego zastępca – wynagrodzenie za przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego oraz wynagrodzenie za udział w postępowaniu 

dyscyplinarnym. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków komisji dyscyplinarnych oraz 

rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, z tym że nie może ono przekroczyć 450 zł. 

Art. 81b. 1. Obwinionemu, którego uniewinniono od popełnienia zarzucanego 

przewinienia dyscyplinarnego, oraz świadkom i biegłym przysługuje równowartość 

zarobku utraconego w związku z udziałem w rozprawie oraz zwrot kosztów przejazdu 

zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikom 

zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej na terenie kraju. 

2. Członkom komisji dyscyplinarnej i rzecznikowi dyscyplinarnemu lub jego 

zastępcy, przysługuje zwrot kosztów przejazdu zgodnie z przepisami, o których mowa  

w ust. 1. 

Art. 8lc. Koszty obrony ponosi nauczyciel, którego dotyczy postępowanie 

wyjaśniające, lub obwiniony. 
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Art. 8ld. 1. Wydatki poniesione w toku postępowania wyjaśniającego pokrywa 

organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego. 

2. Wydatki poniesione w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną pokrywa 

organ, który powołał komisję. 

3. Obsługę komisji dyscyplinarnej zapewnia organ, który powołał komisję.”; 

14) w art. 83 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu: 

„4. Od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczyciela lub dyrektora 

szkoły przysługuje odwołanie do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, w terminie 

14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem odpowiednio dyrektora szkoły albo 

organu prowadzącego szkołę. 

5. Od prawomocnego postanowienia komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji  

w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków, organowi, który wydał decyzję, oraz 

nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły, którego dotyczy decyzja, służy odwołanie do 

sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania obwinionego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji 

dyscyplinarnej pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

6. Do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 5, stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja 

nie przysługuje.”; 

15) art. 85 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 85. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego  

i dyscyplinarnego, w tym warunki i tryb wyznaczania składów orzekających, kierując 

się potrzebą rzetelnego i sprawnego prowadzenia tych postępowań.”; 

16) po art. 85 dodaje się art. 85a–art. 85c w brzmieniu: 

„Art. 85a. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi 

centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, zwany dalej „rejestrem”, 

w którym gromadzi się dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami 

dyscyplinarnymi, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3a i 4, oraz dane o zawieszeniu 

nauczyciela w pełnieniu obowiązków, o którym mowa w art. 83 ust. 1 lub 2. 

2. Rejestr zawiera następujące dane: 

1) dane identyfikujące nauczyciela – nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę  

i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub 
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obywatelstwa, miejsce zamieszkania, numer identyfikacyjny Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, a w przypadku braku tego numeru –

numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie  

o ukaraniu karą dyscyplinarną określoną w art. 76 ust. 1 pkt 3a albo 4, oraz 

sygnaturę akt sprawy; 

3) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w pkt 2; 

4) datę i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy orzeczenie, o którym mowa  

w pkt 2; 

5) rodzaj orzeczonej kary określonej w art. 76 ust. 1 pkt 3a albo 4; 

6)  informację o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków, o którym mowa  

w art. 83 ust. 1 lub 2, oraz o okresie zawieszenia; 

7) datę doręczenia nauczycielowi orzeczenia, o którym mowa w pkt 2. 

3. Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Dane o nauczycielach 

gromadzi się w bazie danych systemu informatycznego. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania jest administratorem danych 

osobowych zgromadzonych w rejestrze, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). 

5. Do wprowadzania danych do bazy danych systemu teleinformatycznego oraz do 

dokonywania zmian w bazie danych tego systemu uprawnione są wyłącznie osoby 

upoważnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Art. 85b. 1. Prawo do uzyskania informacji zgromadzonych w rejestrze 

przysługuje: 

1) osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – w odniesieniu do 

informacji, które bezpośrednio jej dotyczą; 

2) komisjom dyscyplinarnym i rzecznikom dyscyplinarnym, o których mowa w art. 

77 i art. 79 – w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub 

dyscyplinarnym; 

3) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości –  

w związku z prowadzonym postępowaniem; 

4) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia 

postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz 
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czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia – w związku  

z prowadzonym postępowaniem;  

5) organom państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach współpracy 

realizowanej za pośrednictwem systemu IMI, o której mowa w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. ….).   

2. Informacji zgromadzonych w rejestrze udziela się na wniosek 

podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4. Wniosek składa się pisemnie albo za  

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

3. Informacji, o których mowa w ust. 2,  udziela się w formie zaświadczenia  

w następujących terminach: 

1) osobie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania wniosku; 

2) podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – w terminie 10 dni roboczych od dnia 

otrzymania wniosku; 

3) podmiotom, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 – niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku. 

4. Informację z rejestru wydaje się nieodpłatnie. 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania informacji z rejestru, wzór wniosku 

o udzielenie informacji z rejestru oraz wzór zaświadczenia o informacjach 

zgromadzonych w rejestrze, zapewniając ochronę informacji zawartych w rejestrze 

przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom nieuprawnionym. 

Art. 85c. 1. Informacje w rejestrze wpisuje się na podstawie zawiadomienia  

o prawomocnym ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną określoną w art. 76 ust. 1 pkt 

3a albo 4, sporządzonego odpowiednio przez komisję dyscyplinarną pierwszej instancji 

albo odwoławczą komisję dyscyplinarną niezwłocznie po uprawomocnieniu się 

orzeczenia dyscyplinarnego wymierzającego tę karę, zawierającego datę doręczenia 

orzeczenia ukaranemu nauczycielowi. 

2. W przypadku uchylenia prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej przez sąd, o którym mowa w art. 80 ust. 5, przewodniczący odwoławczej 

komisji dyscyplinarnej niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania o treści wyroku sądu. 
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3. Dane osobowe nauczyciela ukaranego karą dyscyplinarną określoną w art. 76 

ust. 1 pkt 3a usuwa się z rejestru, jeżeli z mocy prawa kara uległa zatarciu.  

4. Informacje o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków wpisuje się na 

podstawie zawiadomienia dyrektora za pośrednictwem właściwej komisji dyscyplinarnej 

pierwszej instancji. 

5. Dane o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków usuwa się po 

zakończeniu okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków oraz w przypadku uchylenia 

przez sąd, o którym mowa w art. 83 ust. 5, prawomocnego postanowienia komisji 

dyscyplinarnej w sprawie zawieszenia.  

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki gromadzenia danych w rejestrze, zmiany tych danych oraz ich 

usuwania, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania 

rejestru oraz zabezpieczenia gromadzonych w nim danych osobowych przed dostępem 

osób nieuprawnionych, wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem.”;  

17) w art. 91b: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Do nauczycieli zatrudnionych w: 

1) przedszkolach i szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu 

na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 10 ust. 5 pkt 34a, 

art. 11a, art. 26, art. 63 i art. 75–85c; 

2) placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar 

zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 10 ust. 5 pkt 34a, art. 26, art. 

63 i art. 75–85c; 

3) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkołach  

i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 

1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na 

stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 9–9i, art. 22 ust. 

3 i 4, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 86, art. 88 i art. 

90; 

4) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, w wymiarze co 

najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela 

zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 6, 
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art. 9–9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6 

oraz art. 88.”, 

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem przedszkola, szkoły 

lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, który nie spełnia warunków,  

o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3–4a. Przepis art. 10 ust. 8a i 8b stosuje się 

odpowiednio.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2156 oraz z 2016 r. poz. ……) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7e ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być 

zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz 

spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3–4a tej ustawy. W celu 

potwierdzenia spełnienia: 

1) warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest 

obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego 

Rejestru Karnego, 

2) warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

– Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest 

obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację  

z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, o którym 

mowa w art. 85a tej ustawy.”; 

2) w art. 9c w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2–4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. – Karta Nauczyciela;”. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.
3)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30.  Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych 

szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela  

i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, 

w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa 

w art. 8 pkt 1 lit. c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 

pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu 

zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych 

w podmiotach leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie 

dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 

pkt 5, a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie.”; 

2) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie 

informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach 

danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy 

przekazywania do bazy danych SIO danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c, e–k  

i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. 

g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz  

w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach 

leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym 

wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5,  

a także danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie.”. 

                                                           

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 855, 1045  

i 1607.  
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Art. 4. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. 

poz. ……) w art. 3 uchyla się pkt 3 lit. b. 

Art. 5. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w art. 31 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą: 

1) w 2017 r. – 450 tys. zł; 

2) w 2018 r. – 450 tys. zł; 

3) w 2019 r. – 450 tys. zł; 

4) w 2020 r. – 450 tys. zł; 

5) w 2021 r. – 450 tys. zł; 

6) w 2022 r. – 450 tys. zł; 

7) w 2023 r. – 450 tys. zł; 

8) w 2024 r. – 450 tys. zł; 

9) w 2025 r. – 450 tys. zł; 

10) w 2026 r. – 450 tys. zł. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów 

wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizmy 

korygujące. 

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadanie, o którym mowa 

w ust. 1, powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu 

określonego w ust. 1, liczba gratyfikacji, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest ustalana w sposób pozwalający na 

zachowanie limitów określonych w ust. 1.  

Art. 6. 1. Rejestr, o którym mowa w art. 85a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,  

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rozpoczyna funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2017 

r. 

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2016 r., w celu potwierdzenia niekaralności karami 

dyscyplinarnymi określonymi w art. 76 ust. 1 pkt 3a albo 4 ustawy, o której mowa w art. 1,  

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, 

składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o niekaraniu tymi karami. 
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Art. 7. Członkowie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli przy wojewodach, 

członkowie odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy ministrze właściwym 

do spraw oświaty i wychowania oraz członkowie odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla 

nauczycieli szkół artystycznych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego pełnią swoją funkcję do końca kadencji, na którą zostali powołani.  

Art. 8. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. do centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych 

wobec nauczycieli wpisuje się informacje o nauczycielach: 

1) prawomocnie ukaranych karą dyscyplinarną określoną w art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy,  

o której mowa w art. 1, w okresie od dnia 26 stycznia 1982 r. do dnia 31 grudnia 2016 

r.; 

2) prawomocnie ukaranych karą dyscyplinarną określoną w art. 76 ust. 1 pkt 3a ustawy,  

o której mowa w art. 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych 

wobec nauczycieli zawiera następujące dane: 

1) dane identyfikujące nauczyciela – nazwisko, imiona, płeć, datę i miejsce urodzenia; 

2) oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie o ukaraniu 

karą dyscyplinarną określoną w art. 76 ust. 1 pkt 3a albo 4 ustawy, o której mowa w art. 

l, oraz sygnaturę akt sprawy; 

3) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w pkt 2; 

4) datę i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy orzeczenie, o którym mowa w pkt 2, 

5) rodzaj orzeczonej kary określonej w art. 76 ust. 1 pkt 3a albo 4 ustawy, o której mowa  

w art. 1; 

6) datę doręczenia nauczycielowi orzeczenia, o którym mowa w pkt 2. 

3. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wojewodowie oraz ministrowie, przy których działają 

komisje dyscyplinarne dla nauczycieli, przekażą ministrowi właściwemu do spraw oświaty  

i wychowania zawiadomienia o prawomocnych orzeczeniach wymierzających nauczycielom, 

o których mowa w ust. 1, kary dyscyplinarne określone w art. 76 ust. 1 pkt 3a albo 4 ustawy, 

o której mowa w art. l, wskazując datę doręczenia orzeczenia ukaranemu nauczycielowi. 

Art. 9. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w art. 81a ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą: 

1) w 2017 r. – 1,5 mln zł; 
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2) w 2018 r. – 1,5 mln zł; 

3) w 2019 r. – 1,5 mln zł; 

4) w 2020 r. – 1,5 mln zł; 

5) w 2021 r. – 1,5 mln zł; 

6) w 2022 r. – 1,5 mln zł; 

7) w 2023 r. – 1,5 mln zł; 

8) w 2024 r. – 1,5 mln zł; 

9) w 2025 r. – 1,5 mln zł; 

10) w 2026 r. – 1,5 mln zł. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów 

wydatków na zadanie, o którym mowa w ust. 1, oraz w razie potrzeby, wdraża mechanizmy 

korygujące. 

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa na zadanie, o którym mowa 

w ust. 1, powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu 

określonego w ust. 1, stawki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81a ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ulegają odpowiedniemu 

zmniejszeniu. 

 Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 3 i art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.; 

2) art. 1 pkt 2 i 13, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 


