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W sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu 
post?powania dyscyplinarnego

23 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwróci? si? po raz kolejny do 
Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o pilne wprowadzenie zmian 
w uregulowaniach prawnych okre?laj?cych tryb post?powania dyscyplinarnego wobec 
nauczycieli.

Z uwagi na rosn?c? liczb? spraw kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka dotycz?cych 
naruszania praw i dobra dziecka przez nauczycieli, Rzecznik Praw Dziecka ju? kilkakrotnie 
zwraca? si? do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie zmian w przepisach 
dotycz?cych odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej nauczycieli.

Pilnego uregulowania wymaga: powo?anie do sk?adu komisji dyscyplinarnych oprócz 
nauczycieli tak?e osób z wykszta?ceniem prawniczym, wprowadzenie mo?liwo?ci wniesienia 
za?alenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego, umo?liwienie udzia?u w pracach 
komisji dyscyplinarnych rodzicom/opiekunom prawnym (lub ich prawnym przedstawicielom) w 
sytuacjach, gdy chodzi o naruszenie praw i dobra dziecka; przyznanie rodzicom/opiekunom 
prawnym poszkodowanego ucznia uprawnie? strony w sprawach dotycz?cych naruszenia 
praw i dobra dziecka, umo?liwienie osobie wnosz?cej spraw? z?o?enia za?alenia/odwo?ania 
w trybie post?powania dyscyplinarnego, okre?lenie warunków, w jakich mo?e by? 
przes?uchiwane dziecko w trybie post?powania dyscyplinarnego, rozszerzenie 
odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej na wszystkich nauczycieli, tak?e zatrudnionych w 
niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez ko?cielne 
osoby prawne; wyd?u?enie terminu wszcz?cia post?powania dyscyplinarnego, który jest 
uzale?niony od daty pope?nienia przez nauczyciela nagannego czynu.

Z odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej na wcze?niejsze wyst?pienie Rzecznika wynika, 
?e proponowane zmiany wymagaj? nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Rzecznik Praw 
Dziecka zwróci? jednak uwag?, ?e nowelizacja przepisów w zakresie odpowiedzialno?ci 
dyscyplinarnej nauczycieli dotyczy jedynie zmian w rozporz?dzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu 
post?powania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15 poz. 64).

Nowelizacji wspomnianej ustawy wymaga kolejny, nowy postulat Rzecznika, dotycz?cy 
mo?liwo?ci wniesienia przez Rzecznika Praw Dziecka za?alenia na postanowienia rzecznika 
dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, jak równie? odwo?ania od 
orzecze? wydawanych przez komisje dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji.
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