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Pan
Piotr Bauć
Przewodniczący Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży
Sejm RP VII kadencja

z uwagi na snącą liczbę spraw kierowanych do Rz znika Praw Dziecka

dotyczących naruszenia przez nauczycieli praw i dobra dziecka, kilkakrotnie zwracałem się

do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie zmian w przepisach w zakresie

odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli (wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka z dnia

19 maja 2011 r., 4 kwietnia 2012 r., 19 grudnia 2014 r.”). Moje postulaty do tej pory nie

zostały jednak zrealizowane, co poważnie nmie niepokoi. Oceniam bowiem, że dobro dzieci

w polskim systemie oświaty jest zbyt często naruszane. aby można było uznać.

że rozwiązania prawne w tym zakresie są satysfakcjonujące. Większość proponowanych

przez Rzecznika zmian wymaga rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia

1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu post ępowania

dyscjplinarnego (Dz. U. Nr 15 poz. 64) i w tej sprawie ponownie zwróciłem się do Ministra

Edukacji Narodowej 23 lutego br. (powyższe wystąpienie przekazuję w załączeniu). Dwa

kolejne ważne postulaty mogą jednak zostać zrealizowane dopiero po dokonaniu zmian

w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 j.t.).

Dotyczą one:

1. Wydłużenia terminu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, który jest

uzależniony od daty popełnienia przez nauczyciela nagannego czynu. Art. 81.

ustawy Karta Nauczyciela stanowi: Postępowanie dyscyplinarne nie moze być

wszczęte f...J po z/pływie 3 lat od popełnienia tego czynu f. . J. Uważam,

że w przypadku naruszenia praw i dobra dziecka termin ten powinien być
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wydłużony. w szczególności jeśli chodzi o sprawy dotyczące uchybienia godności

zawodu nauczyciela poprzez nawiązanie bliskich relacji o różnym charakterze

i stopniu nasilenia między nauczycielem a uczniem. Przykładem są sprawy

dotyczące dopuszczenia się przez nauczycieli czynności seksualnych wobec

uczniów oraz obcowania z nimi. które zostają niejednokrotnie ujawnione dopiero

po kilku latach od zdarzenia (po opuszczeniu szkoły przez ucznia).

2. Umożliwienia Rzecznikowi Praw Dziecka wniesienia zażalenia na postanowienia

rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, jak

również odwołania od orzeczeń wydawanych przez komisje dyscyplinarne

pierwszej i drugiej instancji.

Uzasadniając postulat numer 2 przypominam tragedię, która wstrząsnęła Polską trzy

lata temu, kiedy to w jednej z rodzin zastępczych doszło do zabójstwa dwójki dzieci

powierzonych jej opiece. Tej tragedii być może można by uniknąć, gdyby szkoła właściwie

wypełniała swoje zadania. Pracownicy placówki, do której uczęszczała biologiczna córka

wspomnianej rodziny, mimo posiadanej wiedzy o występowaniu przemocy w tej rodzinie, nie

podjęli działań, do których byli zobligowani na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie, tj. wszczęcia procedury „.Niebieskie Karty”. Nieprawidłowości w tym

zakresie, pomimo że skutkowały śmiercią dwójki dzieci, nie dostrzegł rzecznik dyscyplinarny

dla nauczycieli, który umorzył postępowania wyjaśniające prowadzone wobec pracowników

wspomnianej szkoły. Tak więc doszło do sytuacji, w której wszyscy winni tamtej tragedii

zostali ukarani z wyjątkiem nauczycieli. Rzecznik Praw Dziecka analizował prowadzone

przez rzecznika dyscyplinarnego postępowanie wyjaśniające. ale brak możliwości prawnych

do złożenia zażalenia na ww. postanowienie pozbawiły go możliwości podejmowania

dalszych działań w tej sprawie.

Jako Rzecznik Praw Dziecka nie godzę się na akceptowanie sytuacji, w których

interes dziecka nie jest zabezpieczony, a prawo nieprzestrzegane. Nauczyciel w swoich

działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych powinien kierować się dobrem

dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem ich godności

osobistej. Nie wolno zapominać też, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa

człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia. Sprawca przemocy wobec bliskich nie może

czuć się bezkarny, gdyż dalej będzie stosował przemoc. Brak reakcji na takie zachowania

nieraz już doprowadziły do tragedii. Konieczne jest zatem wyciąganie wniosków, aby



w przyszłości nie dochodziło do podobnych zdarzeń. Martwi mnie, że tym razem tak się nie

stało i do tej pory właściwe uregulowania w tym zakresie nie zostały wprowadzone.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. łOa i art. 11 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się

do Państwa Posłów o pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do

wprowadzenia zmian w ustawie — Karta Nauczyciela, umożliwiających reahzację

ww. postulatów Rzecznika Praw Dziecka w zakresie ochrony praw i dobra dziecka.
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Załączniki:
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Rostkowskiej z 23 lutego 2015 r.


