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Krasnystaw, dn. 16.06.2020r. 

Szanowna Dyrekcjo, 

 
 W związku z pojawieniem się w naszym kraju obowiązku zdalnego nauczania 

wynikającego z tymczasowej izolacji, stanęliśmy w obliczu nowych wyzwań oraz potrzeby 
wypracowania odpowiednich standardów pracy wśród podmiotów sektora oświaty. 
Stosowane przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego nowoczesne technologie dają 
placówkom edukacyjnym szereg nowych możliwości, pozwalając sprostać rozmaitym 
zadaniom z  wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają codzienną pracę,  
w wielu przypadkach oszczędzając cenny czas dyrekcji i nauczycieli. 

 

 Wychodząc naprzeciw nowej sytuacji, zaproponowaliśmy Państwu wdrożenie jednego 
z najbezpieczniejszych narzędzi do pracy i nauki zdalnej - Platformy G Suite dla Szkół i Uczelni. 
Bardzo cieszy nas fakt, iż rozwiązanie z obszaru nowych technologii, stanowiące obecnie 
alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania, pozwala Państwu w sprawny sposób 
realizować podstawę programową. 

  

Należy jednak pamiętać, że zdalne nauczanie to nie tylko bezpieczeństwo w obszarze 
zdrowia uczniów i nauczycieli, to także bezpieczeństwo wizerunku osób prowadzących zajęcia 
dydaktyczne w trybie on-line, który podlega ochronie prawnej. 

  

W przypadku zaistnienia niepokojących zachowań uczniów, polegających  
m. in. na rozpowszechnianiu nagrań z zajęć lekcyjnych w Internecie, na portalach 
społecznościowych, przesyłaniu sobie, bez zgody nauczyciela, nagrań lekcji zawierających 
jego wizerunek, drogą mailową, sms-ową czy też przy użyciu komunikatorów, mogą zostać 
zastosowane środki ochrony prawnej, których katalog wyszczególniamy poniżej. 
Oczywiście, każdy przypadek należy traktować indywidualnie i każdorazowo dokonywać 
oceny zasadności ich stosowania. 

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 2215) 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. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”  
Z kolei ust. 2 stanowi, iż „organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu 
występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną 
naruszone.” 

Z uwagi na powyższe należy pamiętać, że zgodnie z art. 226 § 1 Kodeksu karnego 
 „kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas  
lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku.” 
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Zniewaga polega na obraźliwym zachowaniu, najczęściej na użyciu słów obelżywych. 
Zachowanie to i obelżywe słowa mogą, ale nie muszą zawierać zarzutów. Zniewaga  
może nastąpić w formie gestu bądź wizerunku. Musi być skierowana bezpośrednio  
lub pośrednio do osoby znieważonej (J. Wojciechowski, w: Wąsek, Zawłocki, Kodeks karny,  
t. I. 2010, s. 1345). 

Przestępstwo zniewagi chroni godność człowieka (cześć wewnętrzną) przed takimi 
naruszeniami, "które według zdeterminowanych kulturowo i powszechnie przyjętych ocen 
stanowią wyraz pogardy dla człowieka niezależnie od odczuć samego pokrzywdzonego" 
(W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga. Ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim 
prawie karnym – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984, s. 169). Przestępstwo to, 
określane także w doktrynie jako obraza, polega na ubliżeniu komuś, obraźliwym zachowaniu 
się wobec kogoś [P. Hofmański, J. Satko, Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. 
Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918–2000). Piśmiennictwo, Kraków 2002, s. 44]. 

Nauczyciela chronią również przepisy cywilnoprawne. Zgodnie bowiem z art. 23 Ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),  
dobra osobiste człowieka, jak w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, 
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, 
twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną 
prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. 

Dodatkowo wizerunek nauczyciela jest także chroniony Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Na mocy tej ustawy 
rozpowszechnienie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej (art. 81 
ust. 1), natomiast w art. 83 uregulowano odpowiednie stosowanie przepisów  
w tym przypadku wraz z czasem trwania ochrony prawnej. 

 

Z poważaniem 

Edyta Muda 

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu 


