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Wypadki w szkole nie tylko nie s¹ zdarzeniami odosobnionymi, lecz
 w wiêkszym lub mniejszym zakresie  s¹ nieomal sta³ym elementem szkolnej
rzeczywistoci. Zdarzaj¹ siê one na tyle czêsto1, ¿e na podstawie danych statystycznych mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ w szkole jest bardziej niebezpiecznie ni¿ w kopalni, bran¿y budowniczej czy przetwórstwie przemys³owym2.
Pomimo skali i spo³ecznej wagi tego zjawiska, problem odpowiedzialnoci
za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z tymi zdarzeniami nie zosta³ jednoznacznie
sprecyzowany w przepisach reguluj¹cych funkcjonowanie szkolnictwa. W przewa¿aj¹cej mierze pozostaje on materi¹ doæ niejasn¹ i zawi³¹ dla rodowiska
nauczycielskiego, a jak pokazuje dowiadczenie  jest materi¹ budz¹c¹ w¹tpliwoci równie¿ praktyków i teoretyków prawa. Ów brak klarownoci zdaje siê
Adres/Adresse/Anschrift: dr Ma³gorzata Tomkiewicz, Katedra Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, margotom@wp.pl.
1 Wed³ug danych Systemu Informacji Owiatowej (SIO) w roku szkolnym 2011/2012 we
wszystkich szko³ach w Polsce dosz³o do 73571 wypadków, z czego 297 to by³y wypadki ciê¿kie,
a 51 miertelne. Zob. Centrum Informatyczne Edukacji, dane statystyczne http://www.cie.men.gov.pl/
index.php/dane-statystyczne/137.html (13.07.2013).
2 Zob. T. Zalewski, W szkole jest bardziej niebezpiecznie ni¿ w kopalni, Gazeta Prawna 2012 z 22 V.
Szerzej zob. K. Myrcha, M. D¹browski, Narzêdzia wspomagaj¹ce analizê stanu bezpieczeñstwa w szkole,
Centralny Instytut Ochrony Pracy  Pañstwowy Instytut Badawczy, http://www.ciop.pl/57755
(13.07.2013).
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pog³êbiaæ fakt, ¿e przepisy prawa cywilnego, czy te¿ prawa pracy, nie formu³uj¹
uniwersalnej odpowiedzi na pytanie: kto, kiedy i w jakim zakresie oraz na jakiej
podstawie ponosi odpowiedzialnoæ cywilnoprawn¹ za szkody powsta³e
w zwi¹zku z tego rodzaju zdarzeniami.
Wypadek zaistnia³y w szkole zaliczany jest przez ustawodawcê do tzw.
wypadków powsta³ych w szczególnych okolicznociach. Ustawa z 30 padziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków lub chorób zawodowych powsta³ych w szczególnych okolicznociach3 za tego rodzaju wypadek, uzasadniaj¹cy przyznanie wiadczeñ okrelonych w tej ustawie, uwa¿a nag³e zdarzenie
wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, powoduj¹ce uraz lub mieræ, które nast¹pi³o
m.in. w czasie zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu owiaty, zajêæ w szkole wy¿szej lub zajêæ na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki
przewidzianej organizacj¹ studiów lub nauki (art. 2 pkt 7).
W wietle wskazanej regulacji, za wypadek w szkole rozumieæ zatem
nale¿y nie tylko takie zdarzenie, do którego dosz³o w trakcie zajêæ stricte na
terenie szko³y (jednostki organizacyjnej systemu owiaty) ale równie¿ takie, które zaistnia³o wprawdzie poza obiektem placówki, ale w czasie realizowania zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych czy opiekuñczych, czyli np. w czasie wycieczki szkolnej, wyjcia uczniów do kina itd. W taki te¿ sposób wypadek
w szkole ujmuje judykatura, wed³ug której [ ] wypadkiem w czasie zajêæ
szkolnych jest zdarzenie, jakiemu uleg³ uczeñ przebywaj¹cy w szkole lub w innej
ustawowo okrelonej jednostce systemu owiaty albo w innym miejscu wyznaczonym przez te placówki owiatowe w zwi¹zku z uczestniczeniem w zajêciach
szkolnych, podczas których realizowany jest pod nadzorem pedagogiczno-dydaktycznym program nauczania, uwzglêdniaj¹cy podstawê programow¹ kszta³cenia uczniów w konkretnej szkole lub klasie4. Z powy¿szej regulacji wynika
zatem, ¿e  a contrario  wypadkiem w rozumieniu wy¿ej wskazanym nie
bêdzie zdarzenie, które wprawdzie mia³o miejsce na terenie szko³y czy te¿
w czasie wymienionych zajêæ, jednak¿e nie zosta³o wywo³ane przyczyn¹ nag³¹
i zewnêtrzn¹. Nie bêdzie nim równie¿ takie zdarzenie, które wprawdzie nast¹pi³o
w trakcie zajêæ opiekuñczych lub wychowawczych, jednak¿e nierealizowanych
przez jednostki organizacyjne systemu owiaty.
Na marginesie tych ostatnich uwag nadmieniæ nale¿y, ¿e nawet jeli dane
zdarzenie, do którego dosz³o w obiekcie szkolnym, nie wyczerpuje wszystkich
wskazanych wy¿ej ustawowych przes³anek wypadku w szczególnych okolicz3
4

Dz.U. 2002, nr 199, poz. 1674.
Wyrok SN z 27.09.2002, II UKN 385/01, OSN Zbiór Urzêdowy, Izba Pracy, Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i Spraw Publicznych 2004, nr 4, poz. 70.
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nociach, nie oznacza, ¿e zdarzenie takie nie rodzi ¿adnej odpowiedzialnoci
organu prowadz¹cego szko³ê.
Osobie, która uleg³a wypadkowi w szkole jako wypadkowi powsta³emu
w szczególnych okolicznociach przys³uguj¹ wiadczenia wskazane w wymienionej ustawie o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków, które wyp³acane s¹ przez ZUS.
Wysokoæ tego odszkodowania ma jednak charakter rycza³towy, jego kwota
jest z góry ustalona, tote¿ nie zawsze wiadczenie to bêdzie gwarantowa³o
ca³kowite naprawienie szkody. Osoba, która w opisanej sytuacji uleg³a wypadkowi ma wiêc mo¿liwoæ dochodzenia wiadczeñ wyrównawczych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)5. W przypadku szkody na osobie, pokrzywdzonemu (lub najbli¿szym cz³onkom jego rodziny) przys³uguj¹
wiadczenia okrelone w art. 444447 k.c., tj. m.in. jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w zwi¹zku z uszkodzeniem
cia³a lub rozstrojem zdrowia, renta z tytu³u ca³kowitej lub czêciowej utraty
zdolnoci do pracy zarobkowej, zadoæuczynienie (ekwiwalent za szkody niematerialne, takie jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne zwi¹zane z oszpeceniem
cia³a), zwrot kosztów leczenia oraz pogrzebu w razie mierci. Pokrzywdzonemu
przys³uguje równie¿ odszkodowanie z tytu³u szkody na mieniu.
Wypadki w szkole s¹ zdarzeniami wielopostaciowymi, za które odpowiedzialnoæ o charakterze cywilnoprawnym mog¹ ponosiæ ró¿ne osoby. Nie popadaj¹c w nadmiern¹ kazuistykê, stwierdziæ nale¿y, ¿e odpowiedzialnoæ ta najczêciej pozostaje w zwi¹zku z dzia³aniami (lub zaniechaniami) trzech
podmiotów: szko³y, nauczyciela i ucznia.

1. Odpowiedzialność prawna szkoły
Szko³y nie posiadaj¹ osobowoci prawnej6, tote¿ jako takie nie ponosz¹
odpowiedzialnoci za szkody powsta³e na jej terenie lub w zwi¹zku z jej funkcjonowaniem.
Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty7 za
dzia³alnoæ szko³y lub placówki owiatowej odpowiada organ prowadz¹cy, natomiast zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 1 tej ustawy do zadañ organu prowadz¹cego
szko³ê lub placówkê nale¿y w szczególnoci: zapewnienie warunków dzia³ania
5
6

Ustawa z 23.04.1964, Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 k.c., osobami prawnymi s¹ jedynie Skarb Pañstwa oraz te jednostki organizacyjne, którym osobowoæ prawn¹ przyznaj¹ przepisy szczególne.
7 Dz.U. z 2004, nr 256, poz. 2572.
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szko³y lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki8.
Organem prowadz¹cym s¹ te podmioty, które mog¹ zak³adaæ i prowadziæ
szko³y oraz placówki okrelone w ustawie o systemie owiaty. Szko³y publiczne
s¹ zak³adane i prowadzone przez jednostki samorz¹du terytorialnego, ewentualnie
ministrów w³aciwych do spraw wewnêtrznych i administracji, obrony narodowej
i sprawiedliwoci oraz ministra edukacji prowadz¹cego szko³y dla dzieci obywateli
polskich poza granicami i szko³y o charakterze eksperymentalnym. Szko³y niepubliczne mog¹ za zak³adaæ i prowadziæ inne osoby: prawne i fizyczne.
Skoro  zgodnie z przywo³an¹ treci¹ ustawy o systemie owiaty  organ
prowadz¹cy szko³ê odpowiada za jej dzia³alnoæ, w tym za zapewnienie odpowiednich warunków owego dzia³ania, to odpowiada on równie¿ za szkodê powsta³¹ na terenie placówki lub w zwi¹zku z jej funkcjonowaniem. Odpowiada
zatem zarówno za szkodê powsta³¹ na skutek niezapewnienia odpowiednich
warunków funkcjonowania szko³y, w tym m.in. w³aciwego stanu technicznego
obiektów placówki, jak i za szkodê zwi¹zan¹ z dzia³aniem lub zaniechaniem personelu szko³y, tj. nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjnych.
Odpowiedzialnoæ cywilnoprawn¹ organu prowadz¹cego szko³ê okrelaj¹
przepisy o odpowiedzialnoci odszkodowawczej, w tym art. 415 k.c.9, w przypadku, gdy szkoda powsta³a w zwi¹zku dzia³aniem lub zaniechaniem samego
organu prowadz¹cego szko³ê b¹d z art. 430 k.c.10, jeli szkoda pozostawa³a
w zwi¹zku z odpowiedzialnoci¹ osób zobowi¹zanych do nadzoru na osobami
powierzonymi pieczy.
Jednak¿e w pimiennictwie wystêpuje pogl¹d11, ¿e podstawê cywilnoprawnej odpowiedzialnoci szko³y (organu prowadz¹cego szko³ê) stanowiæ mo¿e
równie¿ art. 417 k.c.12 Pogl¹d ten, jak wydaje siê, od wrzenia 2004 r. straci³ na
8 Podstawowe zadania szko³y lub placówki zwi¹zane z zapewnieniem bezpiecznych warunków
nauki zosta³y zamieszczone w Rozporz¹dzeniu MENiS w sprawie bezpieczeñstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko³ach i placówkach z 31.12.2002 r. (Dz.U. 2003, nr 6, poz. 69 ze zm.).
9 Art. 415 k.c.: Kto z winy swej wyrz¹dzi³ drugiemu szkodê obowi¹zany jest do jej naprawienia.
10 Art. 430 k.c.: Kto na w³asny rachunek powierza wykonanie czynnoci osobie, która przy
wykonywaniu tej czynnoci podlega jego kierownictwu i ma obowi¹zek stosowaæ siê do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodê wyrz¹dzon¹ z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej
czynnoci.
11 Pogl¹d ten prezentuje m.in. A. Brzeziñska i M. Cyrankiewicz. Zob. A. Brzeziñska, Odpowiedzialnoæ cywilna nauczycieli za wypadki w szkole, LEX/el, teza 2; M. Cyrankiewicz, Kiedy gmina
odpowie za wypadek w szkole, http://www.rp.pl/artykul/280561.html?print=tak§p=0 (17.12.2013).
12 Art. 417 k.c.: § 1. Za szkodê wyrz¹dzon¹ przez niezgodne z prawem dzia³anie lub zaniechanie
przy wykonywaniu w³adzy publicznej ponosi odpowiedzialnoæ Skarb Pañstwa lub jednostka samorz¹du
terytorialnego lub inna osoba prawna wykonuj¹ca tê w³adzê z mocy prawa. § 2. Je¿eli wykonywanie
zadañ z zakresu w³adzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorz¹du terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarn¹ odpowiedzialnoæ za wyrz¹dzon¹ szkodê ponosi ich wykonawca oraz zlecaj¹ca je jednostka samorz¹du terytorialnego albo Skarb Pañstwa.
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aktualnoci. Analizuj¹c kwestiê odpowiedzialnoci organu prowadz¹cego szko³ê
w kontekcie art. 417 k.c. przede wszystkim odnotowaæ nale¿y, ¿e w stanie
prawnym obowi¹zuj¹cym do 1 wrzenia 2004 r. pomiêdzy art. 417 k.c. i art. 77
ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.13 powsta³y rozbie¿noæ co do
zakresu kodeksowej i konstytucyjnej regulacji odpowiedzialnoci za szkody w³adzy publicznej14. Nie wchodz¹c w szczegó³y tych rozbie¿noci15, przypomnieæ
trzeba, ¿e niejasnoci, jakie pojawi³y siê na tle odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa w zwi¹zku z regulacjê art. 77 ust. 1 Konstytucji, rozstrzygn¹³ ostatecznie
ustawodawca w noweli do Kodeksu cywilnego z 17 czerwca 2004 r.16 Ustawa
ta zmieni³a brzmienie art. 417 k.c. i jednoczenie uchyli³a budz¹ce kontrowersje
przepisy art. 419, art. 420 k.c. oraz art. 4201 i 4202 k.c., wprowadzaj¹c w to
miejsce unormowania zawarte w art. 4174172 k.c., które wprost nawi¹zuj¹ do
przes³anek okrelonych w Konstytucji i odpowiadaj¹ zasadom przyjêtym przez
Komitet Ministrów Rady Europy w Rekomendacji nr R/84/5 z 18 wrzenia 1984 r.
w sprawie odpowiedzialnoci w³adzy publicznej17 .
Nie dokonuj¹c precyzyjnej wyk³adni omawianego przepisu, wskazaæ jedynie nale¿y, ¿e art. 417 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym wspomnian¹ nowelizacj¹
wyranie zwi¹za³ odpowiedzialnoæ podmiotów w nim wskazanych jedynie
z takim bezprawnym dzia³aniem lub zaniechaniem, które wyst¹pi³o przy wykonywaniu w ³ a d z y p u b l i c z n e j. Okrelenie, czym jest wykonywanie w³adzy
publicznej, nie nale¿y do zadañ ³atwych, bowiem nie jest ³atwe rozró¿nienie
czynnoci nale¿¹cych do sfery dominium i imperium. Posi³kuj¹c siê jednak¿e
stanowiskiem judykatury, wskazaæ nale¿y, ¿e pojêcie wykonywanie w³adzy publicznej okrelone w art. 417 § 1 k.c. obejmuje tylko takie dzia³ania, które ze
swej istoty, a wiêc ze wzglêdu na charakter i rodzaj funkcji przynale¿nej w³adzy
publicznej, wynikaj¹ z kompetencji okrelonych w samej Konstytucji oraz in13
14

Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
Zgodnie z ówczesn¹ wyk³adni¹ art. 417 § 1 k.c. niezbêdn¹ przes³ank¹ zastosowania tego
przepisu by³o takie dzia³anie lub zaniechanie funkcjonariusza pañstwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynnoci, które nosi³o znamiona winy, ewentualnie przyjmowa³o postaæ winy anonimowej.
Natomiast w Konstytucji RP dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych od w³adzy publicznej uzale¿nione zosta³o od wykazania, ¿e dzia³anie sprawcze organów tej w³adzy jest obiektywnie bezprawne. Przewidziany w k.c. zakres odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa ujêty by³ znacznie szerzej ni¿ art. 77 ust. 1,
gdy¿ obejmowa³ zarówno szkody powsta³e przy wykonywaniu czynnoci o charakterze w³adczym
(imperium), jak i gospodarczym (dominium). Szerzej zob. M. Safjan, Odpowiedzialnoæ Pañstwa na
podstawie art. 77 Konstytucji RP, PiP 4 (1999), s. 718.
15 Szerzej zob. P. Dzienis, Odpowiedzialnoæ cywilna w³adzy publicznej, Warszawa 2006, s. 142151.
16 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy, Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. nr 164, poz. 1692). Przepisy te wesz³y w ¿ycie 1 wrzenia 2004 r.
17 Zob. M. Safjan, Rekomendacja nr R(84) 15 w sprawie odpowiedzialnoci w³adzy publicznej
a stan prawny obowi¹zuj¹cy w Polsce, w: Standardy prawne Rady Europy. Tekst i Komentarze, t. 2,
Warszawa 1995, s. 289.
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nych przepisów prawa, przy czym ich wykonywanie z regu³y ³¹czy siê z mo¿liwoci¹ w³adczego kszta³towania sytuacji jednostki18. W orzecznictwie zwraca
siê przy tym uwagê, i¿ bezprawnoæ, o której mowa w art. 417 § 1 k.c. jako
stanowi¹ca element stosunku o charakterze publicznoprawnym, nie mo¿e byæ
uto¿samiana z bezprawnoci¹, bêd¹c¹ elementem stosunków cywilnoprawnych.
Bezprawnoæ z art. 417 § 1 k.c. nie jest elementem stosunku cywilnoprawnego
lecz stosunku publicznoprawnego19.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, stwierdziæ trzeba, ¿e realizacja zadañ z zakresu owiaty i wychowania, czy te¿ szeroko pojmowanej edukacji, niew¹tpliwie
nale¿y do zadañ publicznych o charakterze pañstwowym20. Nie jest jednak¿e
zadaniem w³adczym, nie nale¿y do sfery wykonywania w³adzy publicznej21.
Nie wchodz¹c w szczegó³y tej materii doæ zauwa¿yæ, ¿e opieraj¹c siê na tecie
weryfikacyjnym22 autorstwa M. Safjana, edukacjê wykonywan¹ np. w prywatnej szkole prowadzonej przez osobê fizyczn¹ (czy te¿ tzw. edukacjê domow¹)
z doæ oczywistych wzglêdów trudno by³oby uznaæ za realizacjê dzia³añ w³adczych w³adzy publicznej.
Analizuj¹c kwestiê odpowiedzialnoci szko³y nie sposób równie¿ nie zadaæ
pytania, jak dalece siêga spoczywaj¹cy na tego rodzaju placówkach zakres
odpowiedzialnoci? Zagadnienie to by³o przedmiotem o¿ywionej dyskusji doktryny i orzecznictwa ju¿ w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ub. wieku, przy czym ukszta³towana wówczas linia orzecznicza s¹dów w przewa¿aj¹cej
mierze zachowa³a sw¹ aktualnoæ do chwili obecnej. Wynika z niej, ¿e zapewnienie bezpieczeñstwa ucz¹cej siê m³odzie¿y i dzieciom nale¿y do podstawowych obowi¹zków administracji szkolnej i to zarówno w czasie zajêæ szkolnych,
jak i przerw miêdzylekcyjnych czy te¿ innych zajêæ zleconych przez szko³ê.
W wyroku z 3.01.1974 r., IICR 643/73 SN zaznaczy³ wprawdzie, ¿e obowi¹zek
sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeñstwa ze strony szko³y dotyczy tylko uczniów powierzonych funkcjonariuszom szko³y lub szkole
jako ca³oci23, jednak¿e w wyroku z 10.09.1971, I CR 260/71 S¹d ten stwier18
19

Wyrok SA we Wroc³awiu z 29.03.2012, IACa 180/12, LEX nr 1171315.
Wyrok SA w Poznaniu z 27.09.2012, IIACa 678/12, LEX nr 1237420; wyrok SA w Bia³ymstoku z 13.01.2010, IACa 596/09, OSAB 2011, nr 23, s. 1523.
20 Tak te¿: P. Dzienis, Podstawy prawne odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy
wykonywaniu niew³adczych zadañ publicznych, Samorz¹d Terytorialny 4 (2003); idem, Odpowiedzialnoæ
cywilna w³adzy publicznej, s. 168.
21 Tak te¿: Marek P. Wêdrychowski, Odpowiedzialnoæ za szkody wyrz¹dzone na terenie szko³y,
LEX/el.
22 Test ten polega na zbadaniu, czy dana czynnoæ mo¿e nale¿eæ do sfery aktywnoci innych
podmiotów lub instytucji, niemajacych charakteru w³adzy publicznej (zob. M. Safjan, Odpowiedzialnoæ
pañstwa..., s. 4).
23 OSP 1974, nr 10, poz. 202.
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dzi³, ¿e ca³y teren szko³y w czasie, gdy odbywaj¹ siê zajêcia, pozostaje pod jej
opiek¹ i nadzorem, wobec czego obowi¹zek nale¿ytego nadzoru obci¹¿a szko³ê
równie¿ w stosunku do m³odzie¿y, która nie ma zleconych zajêæ dodatkowych,
ale w czasie gdy szko³a jest czynna, ma mo¿liwoæ przebywania na szkolnym
boisku24. SN zaznaczy³ równie¿, ¿e obowi¹zek nadzoru ze strony szko³y nie
ustaje z chwil¹ osi¹gniêcia pe³noletnioci lub zbli¿ania siê do tego wieku25.
Szerokie i doæ rygorystyczne pojmowanie odpowiedzialnoci szko³y za
szkody powsta³e w wyniku realizacji obowi¹zku nadzoru lub deliktu innego
rodzaju dostrzec mo¿na równie¿ w orzecznictwie wspó³czesnym. Dla przyk³adu
wskazaæ nale¿y, ¿e np. w wyroku z 21.01.2010 r., I ACa 987/09 SA w Poznaniu
podniós³, i¿ obowi¹zek dba³oci o ¿ycie i zdrowie cz³owieka mo¿e wynikaæ nie
tylko z normy, tak¿e ustawowej, ale równie¿ ze zwyk³ego rozs¹dku, popartego
zasadami dowiadczenia, które nakazuj¹ podjêcie niezbêdnych czynnoci zapobiegaj¹cych mo¿liwoci powstania zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia cz³owieka.
Dotyczy to w szczególnoci ogólnie dostêpnego placu zabaw26.

2. Odpowiedzialność cywilna nauczyciela
Odpowiedzialnoæ cywilnoprawna nauczyciela zale¿y od szeregu determinantów, przede wszystkim od tego, czy wypadek zosta³ spowodowany dzia³aniem (zaniechaniem) samego nauczyciela czy te¿ do wypadku dosz³o na skutek
dzia³ania ucznia, który pozostawa³ pod nadzorem nauczyciela. Zakres tej odpowiedzialnoci zale¿y równie¿ oraz od rodzaju winy nauczyciela, tj. czy dzia³a³ on
w warunkach winy umylnej czy te¿ nieumylnie.
W przypadku, gdy nauczyciel by³ sprawc¹ zdarzenia, w wyniku którego
uczeñ dozna³ urazu cia³a lub poniós³ mieræ, cywilnoprawna odpowiedzialnoæ
nauczyciela jest odpowiedzialnoci¹ ex delicto okrelon¹ w art. 415 k.c. Przes³ankami tej odpowiedzialnoci jest: a) powstanie szkody27; b) pope³nienie przez
24

OSNC 1972, nr 4, poz. 71. W wyroku z 5.08.1971, ICR 301/71 SN wskaza³, ¿e [...] szko³a
ma prawo broniæ siê przed przejawami d¹¿enia do nieusprawiedliwionego przerzucania na ni¹ opieki nad
dzieæmi, jednak¿e obrona taka nie mo¿e prowadziæ do sytuacji, w której dziecko, zw³aszcza w m³odszym
wieku, by³oby z tego powodu w ogóle pozbawione niezbêdnej pieczy. Wymaga to zatem takiego zorganizowania pracy szko³y, by na jej terenie mogli znajdowaæ siê tylko uczniowie, którzy s¹ do tego uprawnieni i wzglêdem których funkcjonariusze szko³y maj¹ mo¿noæ sprawowania nadzoru, w zakresie niezbêdnym ze wzglêdu na ich wiek (OSP 1972, nr 2, poz. 32).
25 Wyrok SN z 19.06.1974 r., II CR 289/74, LEX nr 7526.
26 LEX nr 628236.
27 Pojêcie szkody odnosi siê do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie
chronionych, których dozna³ poszkodowany wbrew swej woli. Szkoda na osobie mo¿e obj¹æ zarówno
uszczerbek maj¹tkowy w postaci poniesionych kosztów leczenia, jak i szkodê niemaj¹tkow¹, a wiêc
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sprawcê (nauczyciela) czynu niedozwolonego28; c) istnienie zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy szkod¹ a czynem zabronionym sprawcy29 oraz d) wina sprawcy. Brak którejkolwiek z wymienionych przes³anek wy³¹cza odpowiedzialnoæ
sprawcy czynu, za zgodnie z ogóln¹ zasad¹ prawa cywilnego (art. 6 k.c.), to na
osobie dochodz¹cej roszczeñ z tytu³u czynu niedozwolonego spoczywa ciê¿ar
dowodu.
W przypadku, jeli sprawc¹ czynu by³ uczeñ, odpowiedzialnoæ cywilnoprawna nauczyciela uzale¿niona jest (co do zasady) od wieku sprawcy i wystêpuje w dwóch wariantach:
1) jeli sprawc¹ by³ uczeñ poni¿ej 13 roku ¿ycia  odpowiedzialnoæ
nauczyciela wynika z art. 427 k.c.30;
2) jeli sprawc¹ by³ uczeñ powy¿ej 13 roku ¿ycia  odpowiedzialnoæ
nauczyciela wynika z art. 415 k.c.
Odpowiedzialnoæ okrelona w art. 427 k.c. jest jednym z przejawów tzw.
odpowiedzialnoci za cudze czyny, czyli za szkodê wyrz¹dzon¹ przez inn¹
osobê. Przepis ten reguluje odpowiedzialnoæ cywilnoprawn¹ wszystkich osób
zobowi¹zanych do nadzoru nad osobami powierzonymi ich pieczy (a wiêc
odnosi siê do nauczycieli niejako wprost), jednak¿e zakres stosowania tego
przepisu nie obejmuje wszystkich sytuacji sprawowania nadzoru. Odnosi siê on
bowiem tylko do nadzoru nad takimi osobami, którym nie mo¿na przypisaæ
winy z powodu m.in. wieku czy stanu psychicznego.
Art. 427 k.c. przewiduje nastêpuj¹ce przes³anki odpowiedzialnoci osoby
zobowi¹zanej do nadzoru: a) wyrz¹dzenie szkody przez nadzorowanego, któremu nie mo¿na poczytaæ winy, pod warunkiem jednak¿e, ¿e jego zachowanie ma
znamiona bezprawnoci, b) zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy dzia³aniem nadzokrzywdê, która bêdzie ³agodzona za pomoc¹ przyznania zadoæuczynienia za cierpienia fizyczne i moralne. Szkoda na mieniu zawsze jest szkod¹ maj¹tkow¹. W przypadku szkody maj¹tkowej odpowiedzialnoæ
sprowadza siê z regu³y do zap³aty odszkodowania w wysokoci równej szkodzie. Gdy natomiast zachodzi szkoda niemaj¹tkowa poszkodowany mo¿e ¿¹daæ zadoæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê.
28 Czynem niedozwolonym w wietle prawa cywilnego jest nie tylko czyn zabroniony pod grob¹
kary przez prawo karne lub prawo administracyjne, lecz ka¿dy czyn naruszaj¹cy porz¹dek prawny.
29 Przepis art. 361 § 1 k.c.: Zobowi¹zany do odszkodowania ponosi odpowiedzialnoæ tylko za
normalne nastêpstwa dzia³ania lub zaniechania, z którego szkoda wynik³a. Zwi¹zek przyczynowy zachodzi zatem jeli skutek jest normalnym, zwyk³ym nastêpstwem przyczyny, ocena za opiera siê nie na
subiektywnym przewidywaniu sprawcy, lecz na dowiadczeniu ¿yciowym i aktualnej wiedzy naukowej.
Aby ustaliæ czy zachodzi normalny zwi¹zek przyczynowy, nale¿y najpierw zbadaæ, czy pomiêdzy
kolejnymi faktami istnieje obiektywne powi¹zanie.
30 Art. 427 k.c.: Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowi¹zany do nadzoru nad osob¹, której
z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytaæ nie mo¿na, ten obowi¹zany jest
do naprawienia szkody wyrz¹dzonej przez tê osobê, chyba ¿e uczyni³ zadoæ obowi¹zkowi nadzoru albo
¿e szkoda by³aby powsta³a tak¿e przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje siê równie¿
do osób wykonuj¹cych bez obowi¹zku ustawowego ani umownego sta³¹ pieczê nad osob¹, której
z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytaæ nie mo¿na.
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rowanego a szkod¹; c) istnienie po stronie osoby odpowiedzialnej za szkodê
obowi¹zku nadzoru; d) wina w nadzorze; e) zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy
nienale¿ytym (wadliwym) wykonywaniem nadzoru a szkod¹.
Odpowiedzialnoæ, o której mowa w art. 427 k.c. opiera siê na winie
osoby zobowi¹zanej do nadzoru (culpa in custodiendo), przy czym omawiany
przepis wprowadza zaostrzon¹ odpowiedzialnoæ w stosunku do ogólnych zasad odpowiedzialnoci deliktowej poprzez zastosowanie u³atwieñ dowodowych.
Z regulacj¹ t¹ ustawodawca wi¹¿e domniemanie winy w nadzorze osoby zobowi¹zanej do nadzoru oraz domniemanie zwi¹zku przyczynowego miêdzy wyrz¹dzeniem szkody przez osobê poddan¹ pieczy a wadliwym wykonywaniem nadzoru31. Przepis art. 427 k.c. wzmacnia zatem ochronê prawn¹ roszczeñ
poszkodowanego, zwalniaj¹c go z obowi¹zku udowodnienia dwóch wymienionych przes³anek odpowiedzialnoci. Poszkodowany musi wykazaæ jedynie fakt
powstania szkody oraz jej wysokoæ.
Wskazane domniemania s¹ jednak¿e domniemaniami wzruszalnymi (preasumptio iuris tantum). Osoba nadzoruj¹ca, chc¹c siê uwolniæ od odpowiedzialnoci, mo¿e obaliæ oba wskazane domniemania, wykazuj¹c brak winy
w nadzorze (nadzór by³ sprawowany nale¿ycie i osoba ta zachowa³a siê zgodnie
z ci¹¿¹cymi na nim obowi¹zkami pieczy32) b¹d brak zwi¹zku przyczynowego
pomiêdzy nienale¿ytym wykonywaniem nadzoru a szkod¹ (czyli ¿e szkoda by
nast¹pi³a równie¿ wtedy, gdyby nadzór wykonywany by³ nale¿ycie). Obaliæ domniemanie zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy szkod¹ a wadliwie wykonywanym nadzorem mo¿na poprzez np. wykazanie, ¿e czyn pozostaj¹cego pod nadzorem nast¹pi³ tak niespodziewanie, ¿e nie mo¿na mu by³o przeszkodziæ
pomimo starannego nadzoru.
Zakres obowi¹zku nadzoru zdeterminowany jest za ka¿dym razem konkretnymi okolicznociami, które powoduj¹, ¿e dopiero po ich uwzglêdnieniu mo¿na
oceniæ, czy nadzór wykonywany by³ starannie czy wadliwie. Nie ma jednego,
abstrakcyjnego wzorca, okrelaj¹cego zakres wymaganej starannoci, aktualnego w ka¿dym przypadku. Zakres ten zale¿y bowiem od takich czynników, jak:
a) rodzaj stosunku powoduj¹cy obowi¹zek nadzoru; b) wiek i w³aciwoci
osoby poddanej nadzorowi (poziom rozwoju fizycznego i psychicznego, osobowoci) i zwi¹zany z tym stopieñ potencjalnego zagro¿enia dla osób trzecich;
c) faktyczna mo¿liwoæ wykonywania nadzoru33.
31
32

A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 427 Kodeksu cywilnego, Lex/el.
Zob. wyrok SA w Katowicach z 25.06.2008 r., I ACa 333/2008, Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego w Katowicach i S¹dów Okrêgowych 2008, nr 4, poz. 3.
33 A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 427 Kodeksu cywilnego, Lex/el.
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Regulacja okrelona w art. 427 k.c. ma zastosowanie zarówno do takich
przypadków, gdy jedynie sprawca szkody podlega³ nadzorowi nauczyciela, jak
i do sytuacji, gdy tak poszkodowany, jak i sprawca szkody poddani byli nadzorowi tej samej osoby sprawuj¹cej pieczê34. Nadmieniæ przy tym nale¿y, ¿e
osobami pozostaj¹cymi pod nadzorem, o których mowa w art. 427 k.c. s¹
równie¿ osoby niepoczytalne oraz osoby, które z uwagi na swoj¹ u³omnoæ
fizyczn¹ nie mog³y rozpoznaæ znaczenia swojego czynu lub pokierowaæ swoim
postêpowaniem w taki sposób, by unikn¹æ wyrz¹dzenia szkody. W tej kategorii
osób mog¹ zatem znaleæ siê równie¿ ma³oletni powy¿ej 13 roku ¿ycia, o ile
stopieñ ich rozwoju umys³owego nie pozwala³ im na dzia³anie z rozeznaniem.
Podkrelenia wymaga równie¿ to, ¿e odpowiedzialnoæ osoby zobowi¹zanej do
nadzoru na podstawie art. 427 k.c. nie powstanie, jeli czyn sprawcy poddanego nadzorowi nie by³ czynem bezprawnym, tzn. gdy osoba objêta nadzorem
dzia³a³a np. w warunkach kontratypu stanu wy¿szej koniecznoci czy w obronie
koniecznej35.
W drugim z przedstawionych wariantów, tj. wówczas, gdy sprawc¹ szkody jest dzia³aj¹cy z rozeznaniem ma³oletni powy¿ej 13 roku ¿ycia (oraz uczeñ
pe³noletni), odpowiedzialnoæ nauczyciela oparta jest, jak wskazano wy¿ej, na
art. 415 k.c. Powoduje to inne  w porównaniu z art. 427 k.c.  roz³o¿enie
ciê¿aru dowodu. W tym przypadku, to na poszkodowanym spoczywa ciê¿ar
udowodnienia wszystkich okolicznoci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoci nadzoruj¹cego, w tym tak¿e obowi¹zek wykazania winy w nadzorze oraz
istnienia zwi¹zku przyczynowego miêdzy zachowaniem siê osoby nadzoruj¹cej
a szkod¹ wyrz¹dzon¹ przez podopiecznego.
Odpowiedzialnoæ ma³oletniego i osoby zobowi¹zanej do nadzoru jest
solidarna na podstawie art. 441 k.c., co oznacza, ¿e poszkodowany mo¿e ¿¹daæ
naprawienia szkody bezporednio od sprawcy i od odpowiedzialnej solidarnie
ze sprawc¹ osoby nadzoruj¹cej36.
Analizuj¹c aspekt odpowiedzialnoci cywilnoprawnej nauczyciela odnotowaæ równie¿ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 120 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r.,
Kodeks pracy (dalej: k.p.)37: w razie wyrz¹dzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowi¹zków pracowniczych szkody osobie trzeciej,
zobowi¹zany do naprawienia szkody jest wy³¹cznie pracodawca.
34 G. Bieniek, w: G. Bieniek, H. Ciep³a, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Ko³akowski, M. Sychowicz, T. Winiewski, C. ¯u³awska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia  Zobowi¹zania, t. 1,
LexisNexis, s. 326.
35 Z. Mas³owski, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, Warszawa
1972, s. 1038.
36 Zob. uchwa³a SN z 26.06.1959 r., I CO 18/59, OSN 1960, nr 3, poz. 80.
37 Tekst jedn. Dz.U. z 1998, nr 21, poz. 94 z pón. zm.
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Wymieniony przepis, mimo ¿e w swej warstwie redakcyjnej brzmi doæ
jednoznacznie, budzi spory interpretacyjne. Zasadnicza w¹tpliwoæ sprowadza
siê do tego, czy wskazana w nim odpowiedzialnoæ pracodawcy ma charakter
w y ³ ¹ c z n y czy te¿ dopuszcza subsydiarn¹ odpowiedzialnoæ pracownika bêd¹cego sprawc¹ szkody38. Zdaniem M. Nesterowicza analizowany przepis nie
mówi o wy³¹cznej odpowiedzialnoci zak³adu pracy, lecz o wy³¹cznym wynagrodzeniu szkody przez zak³ad pracy. Oznacza to, ¿e  wed³ug tego autora
 regulacja ta nie mo¿e uchylaæ odpowiedzialnoci cywilnej pracownika, który
czynem niedozwolonym wyrz¹dzi³ szkodê, lecz wskazuje tylko, ¿e w pierwszej
kolejnoci zobowi¹zanym do odszkodowania jest pracodawca i przeciwko niemu
nale¿y kierowaæ egzekucjê. Sam sprawca jednak¿e równie¿ odpowiada cywilnie
na podstawie przepisów k.c. o czynach niedozwolonych39. Zdaniem A. Szpunara
art. 120 § 1 k.p. nie mo¿e zmieniaæ zasad rz¹dz¹cych odpowiedzialnoci¹ cywiln¹, co oznacza, ¿e przepis ten nie wyklucza w³asnej odpowiedzialnoci cywilnoprawnej pracownika40. Z tez¹ t¹ zgadza siê B. Lewaszkiewicz-Petrykowska41.
Pogl¹d powy¿szy, mimo ¿e znajduje silne oparcie w teorii prawa, nie jest
pogl¹dem dominuj¹cym we wspó³czesnej literaturze przedmiotu. Doktryna
w przewa¿aj¹cej mierze odrzuca obecnie tezê o subsydiarnym charakterze odpowiedzialnoci pracownika sprawcy szkody, uznaj¹c, ¿e ratio legis rozwi¹zañ
przyjêtych w komentowanym przepisie prowadzi do wniosku, i¿ wprowadza on
wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ pracodawcy wobec osoby trzeciej42. Przepis ten
ma bowiem na celu ochronê pracownika przed surowymi skutkami odpowiedzialnoci cywilnej ze wzglêdu na zwi¹zane z procesem pracy ryzyko pope³nienia uchybieñ b¹d zaniedbañ, z którymi zwi¹zane jest powstanie szkody, niejednokrotnie w bardzo wysokim wymiarze. Na takim stanowisku konsekwentnie
stoi te¿ judykatura43. Odnotowaæ jednak¿e nale¿y, ¿e SN w jednym z ostatnich
38 Zob. m.in.: M. Marek, Odpowiedzialnoæ cywilna za szkodê wyrz¹dzon¹ przez pracownika
osobie trzeciej, Nowe Prawo 12 (1977), s. 1543; M. Nesterowicz, Stosunek prawa pracy do przepisów
kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych, Palestra 7 (1977), s. 58; M. Piekarski, Pracownicza
odpowiedzialnoæ odszkodowawcza, Warszawa 1976, s. 79; M. Gersdorf, w: M. Gersdorf, K. R¹czka,
M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 619.
39 M. Nesterowicz, Odpowiedzialnoæ kontraktowa i deliktowa (Uwagi de lege ferenda i o stosowaniu prawa), PiP 1 (1999), s. 20.
40 A. Szpunar, Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa za funkcjonariuszy, Warszawa 1985, s. 315318;
idem Wynagrodzenie szkody wynik³ej wskutek wypadku komunikacyjnego, Warszawa 1976, s. 150155;
idem Odpowiedzialnoæ osób zobowi¹zanych do nadzoru, Warszawa 1978, s. 147150.
41 B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wyrz¹dzenie szkody przez kilka osób, Warszawa 1978, s. 153.
42 Tak m.in.: W. Perdeus, Komentarz do art. 120 Kodeksu Pracy, LEX/el, teza 1; K. Jakowski,
Komentarz do art. 120 Kodeksu Pracy, LEX /el, teza 1; J. Skoczyñski, Komentarz do art.120 Kodeksu
pracy, LEX/el, teza1.
43 Zob. m.in.: uchwa³a 7 sêdziów SN z 7.06.1976 r., III CZP 19/75, OSNCP 1976, nr 2, poz. 20;
wyrok SN z 30.10.1975 r., III PR 82/75, LEX nr 14290; wyrok SA w Warszawie z 3.11.1999 r., I ACa
750/99, OSA 2001, nr 1, s. 68.
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swoich orzeczeñ dotycz¹cych omawianej problematyki wyranie podkreli³, i¿
zasada wy³¹cznej odpowiedzialnoci pracodawcy nie ma charakteru bezwzglêdnego44. Zwa¿ywszy na potrzebê ochrony interesów poszkodowanych SN dopuszcza bezporedni¹ odpowiedzialnoæ pracownika, je¿eli z przyczyn faktycznych
(np. og³oszenia upad³oci) poszkodowany nie mo¿e dochodziæ naprawienia
szkody od pracodawcy.
Inn¹ w¹tpliwoci¹, jaka na tle art. 120 k.p. pojawia³a siê w doktrynie jest
to, czy przepis ten ma zastosowanie do szkód wyrz¹dzonych przez pracownika
jedynie z winy nieumylnej, czy równie¿ do takich szkód, które pracownik
wyrz¹dzi³ umylnie45. W pimiennictwie nie brak g³osów, ¿e obowi¹zek naprawienia szkody wyrz¹dzonej osobie trzeciej spoczywa na pracodawcy równie¿
w przypadku umylnego wyrz¹dzenia przez pracownika szkody osobie trzeciej46. Przewa¿a jednak¿e pogl¹d, ¿e pracodawca odpowiada za szkodê wyrz¹dzon¹ przez pracownika jedynie w sposób nieumylny. Jeli szkoda powsta³a
z winy umylnej pracownika, przyjmuje siê, ¿e art. 120 § 1 k.p. nie ma zastosowania, a pracownik ponosi odpowiedzialnoæ osobist¹ wobec poszkodowanego47. W taki te¿ sposób polemikê tê rozstrzygnê³a judykatura48.
Zatrzymuj¹c siê przy aspekcie relacji pracodawca-sprawca szkody podkreliæ trzeba, ¿e wyp³acenie przez pracodawcê odszkodowania nie zamyka
kwestii finansowej odpowiedzialnoci pracownika. Pracodawca, wyp³acaj¹c odszkodowanie uzyskuje bowiem mo¿liwoæ dochodzenia zwrotu wyp³aconej nale¿noci (tzw. regres) od pracownika, który swoim nieumylnym dzia³aniem
44
45

Wyrok SN z 11.04.2008 r., II CSK 618/07,OSNCP-ZD 2009, nr 2, poz. 41.
Zaznaczyæ przy tym trzeba, ¿e  jak wyrazi³ to SN w wyroku z 9.03.2010 r., IPK 195/09
 [...] pojêcie winy w prawie pracy jest zbli¿one do rozumienia tego pojêcia w prawie karnym. Wina
nieumylna pracownika wystêpuje wtedy, gdy ma on mo¿liwoæ przewidzenia tego, ¿e jego bezprawne
zachowanie wyrz¹dzi szkodê lecz bezpodstawnie przypuszcza, ¿e szkoda nie nast¹pi (niedbalstwo), b¹d
wówczas, gdy pracownik nie przewiduje mo¿liwoci powstania szkody, choæ w okolicznociach sprawy
móg³ i powinien przewidzieæ jej powstanie (lekkomylnoæ). Wina umylna natomiast istnieje wówczas,
gdy sprawca chce wyrz¹dziæ szkodê w mieniu i celowo do tego zmierza (zamiar bezporedni) lub gdy
maj¹c wiadomoæ szkodliwych skutków swego dzia³ania i przewiduj¹c ich nast¹pienie, godzi siê na nie,
choæ nie zmierza bezporednio do wyrz¹dzenia szkody (zamiar ewentualny). Umylne wyrz¹dzenie
szkody ma zatem miejsce wtedy, gdy pracownik obj¹³ nastêpstwa swego dzia³ania zamiarem bezporednim lub ewentualnym (LEX nr 6034407). Umylnego naruszenia podstawowych obowi¹zków pracowniczych nie mo¿na jednak¿e uto¿samiaæ z umylnym wyrz¹dzeniem szkody w rozumieniu art. 122 k.p.
(zob. wyrok SN z 13.02.1981 r., IV PR 395/80, LEX nr 14572).
46 Tak m.in. F. Ma³ysz, Odpowiedzialnoæ materialna za szkodê wyrz¹dzon¹ przez kilku pracowników, cz. II, Szkoda umylna, S³u¿ba Pracownicza 9 (2005), s. 36.
47 Tak m.in.: R. Sadlik, Odpowiedzialnoæ pracodawcy za szkody wyrz¹dzone przez pracownika,
Prawo Pracy 12 (2000), s. 10; E. Pos³ajko, Wina pracownika a odpowiedzialnoæ pracodawcy za szkodê
osoby trzeciej na podstawie art. 120 k.p., Studia z zakresu prawa pracy i polityki spo³ecznej 1 (2011),
s. 119131.
48 Zob. m.in.: wyrok SN z 11.04.2008 r., II CSK 618/07, OSNCP-ZD 2009, nr 2, poz.41; wyrok
SA w Bia³ymstoku z 14.11.2012 r., III APa 9/11, LEX nr 1254315.
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szkodê wyrz¹dzi³. Zgodnie jednak¿e z art. 119 k.p. pracodawca nie mo¿e dochodziæ wiêcej ni¿ wynios³o odszkodowanie oraz nie wiêcej ani¿eli trzymiesiêczne wynagrodzenie pracownika. Ograniczenie wskazane w wymienionym
art. 119 k.p. bêdzie mia³o zastosowanie równie¿ wówczas jeli pracownik swym
nieumylnym dzia³aniem wyrz¹dzi³ szkodê zarówno osobie trzeciej, jak i samemu pracodawcy. Tak¿e i w tym przypadku ³¹czna suma regresu nie mo¿e przekraczaæ trzymiesiêcznego wynagrodzenia pracownika49. W sytuacji natomiast
gdy pracodawca wyp³aci odszkodowanie za szkodê wyrz¹dzon¹ przez pracownika z winy umylnej (np. innemu pracownikowi tego pracodawcy), mo¿e domagaæ siê od pracownika, który szkodê wyrz¹dzi³ pe³nej kwoty zap³aconego
odszkodowania (art. 122 k.p.).
Zaznaczyæ jednak¿e nale¿y, ¿e zgodnie z pogl¹dem przyjêtym w judykaturze, art. 120 § 1 k.p. ma zastosowanie tylko wówczas, gdy szkodê wyrz¹dzon¹
przez pracownika osobie trzeciej wyrównuje pracodawca. W sytuacji natomiast,
gdy szkodê pokrywa inny podmiot (np. ubezpieczyciel) zastosowanie art. 120 k.p.
jest wy³¹czone50 . Na podkrelenie zas³uguje równie¿ i to, ¿e konstrukcja odpowiedzialnoci okrelonej w art. 120 k.p. dotyczy tylko takich przypadków, gdy
do zaistnienia szkody dosz³o p r z y w y k o n y w a n i u przez wyrz¹dzaj¹cego
szkodê o b o w i ¹ z k ó w pracowniczych, tzn. wówczas, gdy szkoda ta pozostaje w normatywnym wewnêtrzno-organizacyjnym, funkcjonalnym zwi¹zku
przyczynowym z powierzonymi czynnociami, które pracownik podj¹³ na podstawie stosunku pracy w ramach wykonywania zadañ zwi¹zanych z przedmiotem dzia³alnoci danego zak³adu51. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania,
jeli pracownik wyrz¹dzi³ szkodê osobie trzeciej nie podczas wykonywania obowi¹zków pracowniczych, a jedynie przy sposobnoci wykonywania tych obowi¹zków52.
Na kanwie omawianej problematyki pewne pytania mo¿e rodziæ równie¿
to, jaki podmiot de facto winien realizowaæ obowi¹zek okrelony w omawianym
art. 120 k.p. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, i¿ szko³a, mimo ¿e nie ma osobowoci prawnej, ma  wobec personelu szkolnego  status pracodawcy. Wynika
to wprost z art. 3 k.p. oraz porednio z art. 10 Karty Nauczyciela. Gdyby zatem
odczytaæ wymieniony przepis literalnie, to nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e w³anie na
szkole spoczywa obowi¹zek wyp³acenia odszkodowania, o którym w wymie49 W. Perdeus, Komentarz..., teza 2.2; R. Sadlik, Odpowiedzialnoæ pracodawcy za szkody wyrz¹dzone pracownika, S³u¿ba Pracownicza 9 (2008), s. 1517.
50 Wyrok SA we Wroc³awiu z 14.11.2008 r., I ACa 849/08, OSAW 2010, nr 2, poz. 168.
51 Wyrok 7 sêdziów SN z 19.06.1975 r., V PRN 2/75, OSNC 1976, nr 4, poz. 70.
52 Wyrok SN z 5.05.1998 r., ICKU 110/97, Prokuratura i Prawo  wk³. 1998, nr 10, s. 27; wyrok
SA w Szczecinie z 14.02.2013 r., IACa 778/12, LEX nr 1324785.
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nionym przepisie mowa. Rzecz jednak¿e w tym, ¿e brak osobowoci w rozumieniu prawa cywilnego oznacza, ¿e szko³y i placówki s¹ pozbawione mo¿liwoci uczestniczenia w obrocie cywilnoprawnym i nie maj¹ te¿ zdolnoci prawnej.
Nie mog¹ zatem nabywaæ we w³asnym imieniu prawa w³asnoci oraz w zasadzie
same nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania zaci¹gane w zwi¹zku z prowadzeniem
dzia³alnoci. W konsekwencji szko³y i placówki (zarówno publiczne, jak i niepubliczne) w wietle art. 64 § 11 ustawy z 17 listopada 1964 r., Kodeks postêpowania cywilnego (dalej: k.p.c.)53 s¹ pozbawione zdolnoci s¹dowej w postêpowaniu cywilnym (z wyj¹tkiem postêpowania odrêbnego w sprawach z zakresu
prawa pracy, w którym zdolnoæ s¹dowa przys³uguje im jako pracodawcom
z mocy przepisu szczególnego  art. 460 § 1 k.p.c. w zw. z art. 3 k.p.). Jeli
zatem uznaæ, ¿e to szko³a winna wyp³aciæ odszkodowanie, o którym w art. 120 k.p.
mowa, to równoczenie uznaæ nale¿a³oby, i¿ w takim stanie rzeczy pokrzywdzony zostaje pozbawiony prawnej mo¿liwoci dochodzenia swych roszczeñ przy
zastosowaniu art. 120 k.p., nauczyciele za pozbawieni s¹ ochrony, jaka z regulacji tej wynika. Oznacza³oby to wiêc, ¿e w odniesieniu do wypadku w szkole,
art. 120 k.p. jest przepisem pozbawionym normatywnej treci, co z kolei pozostawa³oby w sprzecznoci z zasad¹ racjonalnoci ustawodawcy.
Wszystkie te uwagi prowadz¹ zatem do wniosku, ¿e jakkolwiek pracodawc¹ w odniesieniu do personelu szkolnego jest szko³a, to jednak¿e podmiotem,
na którym spoczywa obowi¹zek wyp³acenia odszkodowania w przypadku zaistnienia przes³anek okrelonych w art. 120 k.p. nie jest szko³a, lecz jej organ
prowadz¹cy. Wniosek ten zdaje siê znajdowaæ swoje uzasadnienie w ratio legis
wskazanej regulacji, analizowanej w powi¹zaniu z norm¹ zawart¹ we wskazanym
wy¿ej art. 5 ust. 7 ustawy o systemie owiaty.

3. Odpowiedzialność cywilna ucznia
Zgodnie z art. 426 k.c. ma³oletni, który nie ukoñczy³ 13 lat nie ponosi
odpowiedzialnoci za wyrz¹dzon¹ szkodê. Co istotne przy tym, brak odpowiedzialnoci ma³oletniego ustalany jest w odniesieniu do chwili wyrz¹dzenia szkody.
Jeli wiêc w dacie wyrz¹dzenia szkody ma³oletni nie mia³ ukoñczonych lat 13, nie
poniesie on odpowiedzialnoci nawet jeli w chwili wyrokowania jest ju¿ osob¹
pe³noletni¹54. Zaznaczyæ jednak¿e nale¿y, i¿ wskazany przepis wy³¹cza odpowiedzialnoæ ma³oletniego w wieku poni¿ej lat 13 jedynie na zasadzie winy. Nie
53
54

Dz.U. nr 43, poz. 296 z pón. zm.
Wyrok SN z 22.03.1996 r., II CKN 36/96, niepubl.
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uchyla natomiast ewentualnej odpowiedzialnoci ma³oletniego na zasadzie ryzyka czy s³usznoci, bowiem, jak przyjmuje siê w pimiennictwie, ma³oletnioæ nie
stanowi okolicznoci egzoneracyjnej55. Oznacza to wiêc, ¿e w sytuacjach wyj¹tkowych, gdy np. nie da siê dowieæ winy w nadzorze lub brak jest osób
zobowi¹zanych do nadzoru mo¿na dochodziæ odszkodowania od ma³oletniego.
Mo¿e mieæ to miejsce np. wówczas, gdy z okolicznoci, a zw³aszcza z porównania stanu maj¹tkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, ¿e wymagaj¹
tego zasady wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 428 k.c.).
W przypadku ma³oletniego powy¿ej 13 roku ¿ycia, jego odpowiedzialnoæ
deliktowa uzale¿niona jest od stopnia dojrza³oci. W pimiennictwie kwestia
rozk³adu ciê¿aru dowodu niepoczytalnoci, jako okolicznoci wy³¹czaj¹cej odpowiedzialnoæ ma³oletniego, który ukoñczy³ lat 13 jest sporna56. Orzecznictwo
natomiast jednoznacznie przyjê³o, ¿e w sprawie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez ma³oletniego, który w chwili pope³nienia czynu mia³ ukoñczone lat
13, to na stronie powodowej ci¹¿y obowi¹zek przeprowadzenia dowodu dojrza³oci umys³owej sprawcy, pozwalaj¹cej na przypisanie mu winy57.
Uczeñ, który w dacie czynu by³ osob¹ pe³noletni¹, za wyrz¹dzon¹ szkodê
odpowiada na zasadzie art. 415 k.c.
Reasumuj¹c podkreliæ nale¿y, ¿e wypadki w szkole s¹ zdarzeniami
o bardzo zró¿nicowanych stanach faktyczno-prawnych. Zarówno sprawcami,
jak i ofiarami tych wypadków mog¹ byæ tak uczniowie, jak i nauczyciele, za to,
kto jest pokrzywdzonym oraz z czyjej winy, gdzie i w jakich okolicznociach do
wypadku dosz³o, w zasadniczy sposób okrela zarówno podmiot obowi¹zany
do naprawienia szkody, jak i zakres oraz podstawê prawn¹ tej odpowiedzialnoci. Odpowiedzialnoæ cywilnoprawna za szkody powsta³e w zwi¹zku z wypadkiem w szkole spoczywaæ mo¿e zarówno na szkole (organie prowadz¹cym
szko³ê), nauczycielach i uczniach, jednak¿e najszersze spektrum tej odpowiedzialnoci dotyka szko³ê (organ prowadz¹cy szko³ê). Jest to naturaln¹ konsekwencj¹ faktu, ¿e to wszak od szko³y i jej organu prowadz¹cego w g³ównej
mierze zale¿y poziom bezpieczeñstwa w placówkach owiatowych.

55
56
57

Zob. m.in. G. Bieniek, w: G. Bieniek, H. Ciep³a i in., Komentarz ..., s. 323.
Szerzej zob. A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 426 Kodeksu cywilnego, LEX/el, teza 910.
Wyrok SN z 11.01.2001 r., IV CKN 1469/2000,OSNC 2001, nr 9, poz. 129 z glos¹ Z. Banaszczyka, OSP 2002, nr 1, s. 6.
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WYPADEK W SZKOLE. CYWILNOPRAWNY WYMIAR RELACJI
SZKOŁA – NAUCZYCIEL – UCZEŃ
(STRESZCZENIE)

Artyku³ dotyczy tytu³owego problemu wypadku w szkole, analizowanego w aspekcie odpowiedzialnoci cywilnoprawnej. Zawiera syntetyczn¹ analizê przepisów prawa owiatowego, prawa cywilnego i prawa pracy odnosz¹cych siê do kwestii odpowiedzialnoci trzech zasadniczych podmiotów:
szko³y (organu prowadz¹cego szko³ê), nauczyciela i ucznia. Stanowi próbê odpowiedzi na pytanie: kto,
kiedy i w jakim zakresie oraz na jakiej podstawie ponosi finansow¹ odpowiedzialnoæ za szkody
powsta³e w zwi¹zku z wypadkiem w szkole.

ACCIDENT AT SCHOOL. CIVIL LAW DIMENSION
OF SCHOOL – TEACHER – STUDENT RELATIONS
(SUMMARY)

The article concerns the accident issue at school analysed in terms of civil liability. It contains
a synthetic analysis of educational law, civil law, and labour law regulations relating to the responsibility of the three major parties: the school (the body responsible for the school), the teacher and the
student. It is an attempt to answer the question of who, when, and to what extent and on what basis
the party shall be financially liable for damages arising from an accident at school.

UNFALL IN DER SCHULE. ZIVILRECHTLICHES AUSMAß
DES VERHÄLTNISSES SCHULE – LEHRER – SCHÜLER
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel bezieht sich auf das Problem des im Titel genannten Unfalls, der unter dem
Gesichtspunkt der zivilrechtlichen Haftung analysiert wird. Er enthält eine synthetische Analyse der
Vorschriften des Bildung- und Zivilrechts sowie des Arbeitsrechts, die sich auf die Haftungsfrage der
drei grundlegenden Träger beziehen: Schule (als Behörde, die die Schule leitet), Lehrer und Schüler.
Er ist ein Antwortversuch auf folgende Fragen: Wer trägt wann und wie weit sowie auf welcher
Grundlage die Finanzhaftung für Schäden, die im Zusammenhang mit einem Schulunfall entstanden sind.

