
 

 

POROZUMIENIE 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

w sprawie powierzenia Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty zadań organu, przy którym działa 

komisja dyscyplinarna dla nauczycieli, oraz organu, który powołuje rzeczników dyscyplinarnych i ich 

zastępców 

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Panem Łukaszem Mikołajczykiem, zwanym dalej „Wojewodą” 

a 

Wielkopolskim Kuratorem Oświaty – Panią Elżbietą Leszczyńską, zwanym dalej „Kuratorem”. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zawiera się porozumienie o następującej treści: 

§ 1.  Wojewoda powierza, a Kurator przyjmuje do realizacji zadania organu, przy którym działa komisja 

dyscyplinarna dla nauczycieli, oraz organu, który powołuje rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, 

wskazane w rozdziale 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania 

wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących 

składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia 

obrońcy z urzędu (Dz. U. poz. 2040), w tym w szczególności: 

1) przeprowadzanie procedury wyłaniania kandydatów do komisji dyscyplinarnej; 

2) wydawanie rzecznikowi dyscyplinarnemu poleceń, w tym polecenia przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego w celu ustalenia zasadności zarzutu po otrzymaniu wiadomości o uchybieniu godności 

zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela; 

3) wyrażanie zgody na sporządzenie i skierowanie do komisji dyscyplinarnej wniosku rzecznika 

dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub na wydanie przez rzecznika 

dyscyplinarnego postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; 

4) rozstrzyganie o wyłączeniu rzecznika dyscyplinarnego od udziału w sprawie i w razie wyłączenia 

wyznaczanie innego rzecznika dyscyplinarnego oraz podejmowanie postanowień o ponownym 

przeprowadzeniu określonych czynności przez nowego rzecznika dyscyplinarnego; 

5) ustalanie wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, 

rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców oraz przewodniczących składów orzekających, a także 

obrońcy z urzędu; 

6) zapewnienie obsługi komisji dyscyplinarnej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców. 

§ 2. 1. Zadania wynikające z porozumienia będą wykonywane przez Kuratora w ramach: 
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1) środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Kuratorium Oświaty w Poznaniu; 

2) posiadanej bazy lokalowej oraz warunków materialno-technicznych. 

2. Strony ustalają, iż siedzibą komisji dyscyplinarnej jest Poznań, pl. Wolności 18, 61-739 Poznań. 

3. Wypłata wynagrodzenia dla przewodniczącego komisji dyscyplinarnej i jego zastępców, 

przewodniczących składów orzekających oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, a także obrońcy 

z urzędu następuje zgodnie z procedurą wynagradzania ustaloną przez Kuratora. 

§ 3. 1.   Wojewoda sprawuje kontrolę nad realizacją zadań powierzonych porozumieniem w trybie ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Wojewoda może żądać od Kuratora, w szczególności: 

1) przedstawienia pisemnych wyjaśnień w zakresie realizacji powierzonych zadań; 

2) przedstawienia dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań. 

3. Kurator zobowiązuje się przygotowywać i przedkładać do podpisu Wojewodzie zarządzenia w sprawie 

powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim oraz Rzecznika 

Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim i jego zastępców. 

§ 4.  Kurator przyjmując zadania organu, o których mowa w § 1, staje się administratorem danych 

osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją niniejszych zadań, w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

3. Wojewoda może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w sposobie realizacji powierzonych zadań. 

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

  

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Łukasz Mikołajczyk 

Wielkopolski Kurator 

Oświaty 

(-) Elżbieta Leszczyńska 
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