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Naruszenie nietykalności nauczyciela –
co może zrobić nauczyciel jako 

funkcjonariusz publiczny



Ochrona 
funkcjonariuszy 

publicznych

Prawidłowe funkcjonowanie instytucji chronione jest poprzez zapewnienie 
poszanowania dla funkcjonariuszy podczas wykonywania ich obowiązków służbowych.

Przedmiotem ochrony jest z jednej strony prawidłowe funkcjonowanie instytucji 
państwowych i samorządowych, czy szerzej autorytet państwa, a z drugiej godność 

funkcjonariusza publicznego.



Funkcjonariusz publiczny

Art. 115 § 13 k.k. zawiera katalog zamknięty osób zaliczanych do grona 
funkcjonariuszy publicznych. Są to między innymi poseł, senator, radny, sędzia, ławnik, 
prokurator, policjant, pracownik administracji rządowej, innego organu państwowego 
lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, osoba 

pełniąca czynną służbę więzienną, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej 
dyspozycyjnie czy funkcjonariusz służby więziennej.



Nauczyciel jako 
funkcjonariusz publiczny

Art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela –

1. 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1600, z późn. zm.).



Ochrona nauczycieli

W rozdziale XXIX kodeksu karnego zatytułowanego „Przestępstwa przeciwko

działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego” ustawodawca przewidział

szereg przepisów mających na celu ochronę funkcjonariuszy publicznych. Katalog

przepisów chroniących nauczycieli zawiera:

1) naruszenie nietykalności cielesnej – art. 222 § 1;

2) czynna napaść – art. 223 § 1;

3) wymuszanie czynności służbowych – art. 224 § 2;

4) znieważenie – art. 226 § 1;



Ochrona nauczycieli

Przede wszystkim o przestępstwie popełnionym na szkodę funkcjonariusza 
publicznego można mówić tylko wtedy, kiedy do naruszenia doszło podczas lub w 

związku z pełnieniem obowiązków służbowych



Ochrona nauczycieli

„ Użyty w analizowanym przepisie zwrot "w związku z pełnieniem obowiązków służbowych" 
interpretować należy jako powiązanie zachowania sprawcy z konkretną czynnością służbową 

podejmowaną przez funkcjonariusza publicznego, przy czym nie jest tu niezbędna zbieżność czasowa 
czy miejscowa. Innymi słowy: powodem naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego 
musi być realnie (a nie pozornie) wykonywana przez niego czynność mieszcząca 

się w kręgu pojęcia czynności służbowych.”

~Postanowienie SN z 11.04.2019 r., III KK 33/18, OSNKW 2019, nr 8, poz. 43:



Ochrona nauczycieli

Surowsze kary:

Naruszenie nietykalności cielesnej opisane w art. 217 k.k. obwarowane jest karą grzywny, karą ograniczenia 

wolności albo karą pozbawienia wolności do roku, za naruszenie nietykalności nauczyciela grozi już kara 

grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Ustawodawca przewiduje zatem, że 

górna granica odpowiedzialności za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego jest 3 razy 

wyższa. 

Podobnie w przypadku zniewagi opisanej w art. 216 k.k. oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego z art.. 

226 k.k.. Forma podstawowa zawiera bowiem wyłącznie karę grzywny i ograniczenia wolności, natomiast 

sprawca znieważenia funkcjonariusza podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia 

wolności do roku.



Ochrona nauczycieli

Wskazane wyżej czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela są ściągane z 

urzędu. Co to oznacza?

„Uznanie przestępstwa za ściągane z urzędu oznacza, iż inicjatywa wszczęcia postępowania i jego 

prowadzenia należą do odpowiednich organów państwa działających w jego imieniu.”

~„Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa” red. T. Dukiet-Nagórska, wyd.

1, Warszawa 2008, LexisNexis, s. 84



Ochrona nauczycieli

Ponadto, na straży ochrony nauczycieli powinni również stać organ prowadzący szkołę 
i dyrektor szkoły co wynika bezpośrednio z art. 63 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. 

Zgodnie z jego treścią –

Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w 
obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.



Osoby w wieku 17-18 lat – konsekwencje 
prawne czynów zabronionych, karanie 

(w tym postępowanie mandatowe)



Odpowiedzialność karna

Art. 10  Kodeksu karnego określa podmiotową zdolność do ponoszenia 
odpowiedzialności karnej. Zgodnie z treścią § 1 na zasadach określonych w tym 
kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.



Odpowiedzialność karna

Oznacza to, że ustawodawca traktuje osoby, które ukończyły 17 lat jak pełnoletniego 
sprawcę, zakładając, że ten osiągnął już stopień dojrzałości, który pozwala mu na 

rozpoznanie znaczenia popełnianego czynu. 



Odpowiedzialność karna

„Czasem popełnienia czynu ciągłego jest okres od pierwszego zachowania składającego się na ten czyn 
do zakończenia ostatniego z nich. Jeżeli jednak sprawca czynu zabronionego niewymienionego w art. 
10 § 2 k.k. część zachowań składających się na czyn ciągły zrealizował jako nieletni, a pozostałe 

zachowania po ukończeniu 17 lat, to ponosi odpowiedzialność karną tylko za te zachowania, których 
dopuścił się po osiągnięciu tego wieku”.

~Wyrok SN z 29.09.2009 r., III KK 105/09



Młodociany sprawca

Art. 115 § 10 k.k. – Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu 
zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.



Młodociany sprawca

Art. 54 k.k. –

§ 1. Wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede
wszystkim tym, aby sprawcę wychować.

§ 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie
orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności.



Młodociany sprawca

Art. 60 § 1 k.k. –

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach przewidzianych w 
ustawie oraz w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy 

określone w art. 54 § 1.



Młodociany sprawca

Art. 70 § 2 k.k. –

W wypadku zawieszenia wykonania kary wobec sprawcy młodocianego oraz sprawcy, 
który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie 

zamieszkującej, okres próby wynosi od 2 do 5 lat.



Młodociany sprawca

Art. 73 § 2 k.k. –

Dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, 
sprawcy określonego w art. 64 § 2, a także wobec sprawcy przestępstwa popełnionego 

w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz sprawcy, który popełnił 
przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej.



Kodeks wykroczeń

• Odpowiedzialność na podstawie kodeksu wykroczeń również wymaga ukończenia 

przez sprawcę 17 lat w chwili popełnienia czynu. 

• Brak jest na gruncie tej ustawy wyjątków od tej zasady jak miało to miejsce w k.p.k., 

a zatem młody sprawca będzie odpowiadał na takich samych zasadach jak dorosły. 



Kodeks wykroczeń

Na sprawcę może zostać nałożona kara:

1) aresztu – od 5 do 30 dni;

2) ograniczenia wolności – trwa miesiąc;

3) grzywny – od 20 do 5.000 zł

4) nagany.



Postępowanie mandatowe
(art. 95-102a k.p.s.w.)

• Co do zasady postępowanie to prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis

szczególny tak stanowi.

• W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w

przypadku ukarania za 2 lub więcej wykroczeń – do 1000 zł.

• W niektórych sprawach, gdzie oskarżycielem publicznym może być właściwy organ

Państwowej Inspekcji Pracy grzywna może wynieść do 2.000 zł.



Postępowanie 
mandatowe

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wyróżnia 3 rodzaje mandatów:

1) wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi,

który ją nałożył;

2) kredytowany, który zostaje wydawany za potwierdzeniem odbioru;

3) zaoczny.



Postępowanie 
mandatowe

Należy pamiętać, że każdy ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu karnego lub 
nieuiszczenia grzywny nałożonej mandatem zaocznym. Wówczas funkcjonariusz, który 

nałożył grzywnę występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.



Postępowanie 
mandatowe

Uchylenie mandatu:

➢ Sad właściwy do rozpoznania sprawy uchyla prawomocny mandat, jeżeli grzywnę

nałożono:

1) za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo

2) na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo

3) gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których

mowa w art. 15-17 Kodeksu wykroczeń.



Postępowanie 
mandatowe

Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się 

mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z 
urzędu.



Postępowanie 
mandatowe

Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu również, jeżeli:

1) grzywnę nałożono za wykroczenia, za które należałoby orzec środek karny,

2) w wypadku kiedy wykroczenie wypełnia znamiona przestępstwa,

3) w sytuacji ukarania za 2 lub więcej wykroczeń, a nałożono grzywnę w drodze

mandatu, gdy w zakresie nie wszystkich naruszonych przepisów postępowanie

mandatowe było dopuszczalne,

4) w wysokości wyższej niż wynika to z przepisów, z tym że w takim wypadku jedynie

w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość.



Postępowanie 
mandatowe

➢ Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w każdym czasie na wniosek

ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego lub na wniosek

organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu, jeżeli:

1) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną
umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego
została nałożona grzywna tym mandatem;

2) potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego
na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

➢ Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano

grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.



Odpowiedzialność 
karnoskarbowa

Art. 5. k.k.s. –

§ 1. Na zasadach określonych w kodeksie odpowiada ten tylko, kto popełnia czyn
zabroniony po ukończeniu lat 17, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.

§ 2. W stosunku do sprawcy, który popełnił przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary lub
środka karnego stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane
dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego
właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.



Odpowiedzialność 
karnoskarbowa

„Okolicznościami uzasadniającymi rezygnację z karania sprawcy czynu karnego skarbowego, 
popełnionego między 17. a 18. rokiem, życia będą: spora infantylność sprawcy, przypadkowość 

popełnionego czynu, znajdowanie się pod silnym wpływem innych osób, podrzędna rola przy 
popełnieniu czynu zabronionego, wyjątkowa lub trudna do przezwyciężenia pokusa, bardzo pozytywna 

dotychczasowa postawa i stosunek do obowiązków szkolnych itd.”

~V. Konarska-Wrzosek ([w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, red. I. Zgoliński, 
Warszawa 2018, art. 5). 



Dziękuję za uwagę

radca prawny 
Michał Grabiec

T: 693 450 854
m.grabiec@gw-legal.pl

Prezentację opracowała apl. rad. Alicja Kubok


