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Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie Ministrze,

odpowiadając na Pana wystąpienie z dnia 19 grudnia 2014 r. dotyczące

wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22

stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu

postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, poz. 64), uprzejmie wyjaśniam,

co następuje.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie

komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U.

Nr 15, poz. 64) wydane zostało na podstawie upoważnienia zawartego w art. 85

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191,

z późn. zm.), wobec którego podnoszone są m.in. zastrzeżenia, że nie zawiera ono

właściwych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego. Ponadto, wadą

konstrukcji prawnej obecnego systemu jest bardzo ograniczony zakres regulacji

materii postępowania dyscyplinarnego na poziomie ustawy, przy pozostawieniu1
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ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania swobody do uregulowania

w rozporządzeniu szerokiego zakresu spraw dotyczących podstawowych zasad

prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, w tym kształtujących sytuację

procesową nauczyciela i innych uczestników postępowania.

Mając na uwadze m.in. konieczność nowelizacji przepisów regulujących

odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej

podjęło prace zmierzające do zmiany ww. przepisów, których efektem było

uwzględnienie kompleksowych zmian tej materii w założeniach projektu ustawy

o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektóiych innych ustaw. Założenia te

zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 23 lipca 2013 r. Na podstawie założeń

Rządowe Centrum Legislacji opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy — Karta

Nauczyciela oraz niektó,ych innych ustaw, w którym zawarte zostały szerokie zmiany

w zakresie postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, również takie, które

wychodziły naprzeciw wnioskom składanym przez Pana Rzecznika. Prace nad ww.

projektem nowelizacji zostały wstrzymane po zakończonym etapie uzgodnień

międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Minister Edukacji Narodowej dostrzega konieczność nowelizacji materii dotyczącej

odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Dlatego też zmiany w powyższym

zakresie zostaną uwzględnione przy nowelizacji ustawy — Karta Nauczyciela, która

jest niezbędna dla dokonania zmiany przepisów wykonawczych regulujących

odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli.
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