
 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
 

 

Warszawa,  26 stycznia 2018 r. 
DWST-WPZN.6026.3.2018.KK 
 
 
Pan 
Marek Michalak 
Rzecznik Praw Dziecka 
 
 
Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

odpowiadając na Pana pismo z dnia 11 grudnia 2017 r., znak: 

ZEW.422.23.2017.JBR, uprzejmie dziękuję za wnikliwą analizę funkcjonowania 

w praktyce znowelizowanych przepisów regulujących odpowiedzialność 

dyscyplinarną nauczycieli, zawartych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.).  

 

Pragnę zaznaczyć, że do Ministerstwa Edukacji Narodowej docierały już 

sygnały, w których wskazywane było iż Rzecznik Praw Dziecka nie zawsze ma 

możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 85 ust. 5 ustawy – 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.), z uwagi na termin 

przedawnienia określony w art. 85o ust. 1 tej ustawy. Dlatego też kwestia ta 

będzie analizowana w trakcie prac nad nowelizacją ustawy – Karta 

Nauczyciela. 

 

Jednocześnie wyjaśniam, że centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych, 

o którym mowa w art. art. 85w ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, został 

utworzony w celu możliwości potwierdzenia przez dyrektora szkoły, przed 

nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, spełniania przez tego 

nauczyciela warunku niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 

ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą 

dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Ukaranie karą 



 

dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela, 

tj. naganą z ostrzeżeniem, nie stanowi przeszkody w nawiązaniu 

z nauczycielem stosunku pracy, zatem poszerzanie zakresu danych, zawartych 

w rejestrze o tego typu kary, jest w mojej opinii niecelowe. 

 

Ponadto informuję, że przedmiotowe pismo zostanie przesłane do wojewodów, 

z prośbą o udostępnienie rzecznikom dyscyplinarnym dla nauczycieli oraz 

przewodniczącym komisji dyscyplinarnych pierwszej instancji, w celu 

zapoznania się z jego treścią.  

 

Proszę Pana Rzecznika o przyjęcie powyższych wyjaśnień. 

 

Z poważaniem 

 
 
 
 
 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Marzenna Drab 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
 


