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         Warszawa, 4 kwietnia 2016 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 117) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa ma na celu między innymi likwidację obowiązku realizowania 

przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w ramach 40-godzinnego 

tygodniowego czasu pracy tzw. godzin karcianych, czyli dwóch godzin tygodniowo 

dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów i jednej godziny dla nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych. W uzasadnieniu załączonym do projektu przedmiotowej ustawy 

wskazano, że celem powyższej zmiany jest racjonalizacja czasu pracy nauczycieli 

i dostosowanie go do realnych potrzeb uczniów konkretnej szkoły, jak również 

odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli. 

Ponadto celem wprowadzonych zmian jest uregulowanie na poziomie ustawy 

zasadniczych kwestii dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli 

oraz usprawnienie postępowania prowadzonego w tym zakresie. W uzasadnieniu do projektu 

ustawy wskazano, że „wadą konstrukcji obecnego systemu jest bardzo ograniczony zakres 

regulacji materii postępowania dyscyplinarnego na poziomie ustawy, przy pozostawieniu 

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”. Obecnie prowadzenie postępowania dyscyplinarnego, 

w tym sytuacja procesowa nauczyciela i innych uczestników postępowania, jest regulowane 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji 
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dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. poz. 64, 

z późn. zm.). 

W związku z powyższym zasadnicza część przepisów dotyczących postępowania 

dyscyplinarnego wobec nauczycieli została przeniesiona z wyżej wymienionego 

rozporządzenia do zmodyfikowanego rozdziału 10 ustawy – Karta Nauczyciela, w którym 

kompleksowo uregulowano tę materię. Podkreślić należy, że we wspomnianym rozdziale 

uregulowana została zasada przesłuchiwania w postępowaniu wyjaśniającym świadka, który 

w chwili przesłuchania nie ukończył osiemnastego roku życia. W świetle przyjętych 

rozwiązań zasadą jest jednokrotne przesłuchanie takiej osoby, chyba że w postępowaniu 

wyjaśniającym wyjdą na jaw nowe istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga 

ponownego przesłuchania tego świadka, a jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie 

dla rozstrzygnięcia sprawy (w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną – także na wniosek 

obwinionego, który w postępowaniu wyjaśniającym nie miał obrońcy). Ponadto ustawa 

przewiduje, że w trakcie przesłuchania świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 

osiemnastego roku życia jest obecny psycholog oraz rodzic lub opiekun prawny lub osoba 

(podmiot) sprawująca pieczę zastępczą. Jednocześnie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach rodzic, opiekun prawny lub osoba (podmiot) sprawująca pieczę zastępczą może 

zrezygnować z obecności w przesłuchaniu. 

Ponadto przedmiotowa nowelizacja wprowadza centralny rejestr orzeczeń 

dyscyplinarnych nauczycieli. W rejestrze tym gromadzone będą dane o nauczycielach 

prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego albo karą zwolnienia 

z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 

trzech lat od ukarania oraz o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu określonych w ustawie 

obowiązków. Powyższe zmiany mają na celu także realizację zobowiązań wynikających 

z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Ustawa 

ta wprowadza obowiązek przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej informacji o osobach, które utraciły prawo do wykonywania zawodów 

związanych z edukacją osób małoletnich. 

Ponadto przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany dotyczące sposobu gratyfikacji 

dla nauczycieli, którzy uzyskali tytuł honorowy profesora oświaty. W świetle przyjętych 

rozwiązań gratyfikacja dla nauczycieli, którzy uzyskali tytuł honorowy profesora oświaty, 
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w wysokości 18 tys. zł, będzie wypłacana przez ministra właściwego do spraw oświaty. 

Środki na ten cel będą wyodrębnione corocznie w budżecie tego ministra w wysokości 

do 450 tys. zł. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza także zmiany o charakterze porządkującym 

lub doprecyzowującym w: 

1) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 

oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195); 

2) ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm.); 

3) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 45, z późn. zm.); 

4) ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 35); 

5) ustawie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35). 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem między 

innymi przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli, prowadzenia centralnego rejestru 

orzeczeń dyscyplinarnych oraz danych wprowadzanych do systemu informacji oświatowej, 

które wejdą w życie z dniem 1 września 2016 r. Ponadto przepisy dotyczące finansowania 

gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty 

i wynagrodzeń przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, 

przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców 

wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r. w efekcie 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 280). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się dniu 10 marca 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

Efekt tej prac został zawarty w sprawozdaniu wymienionych Komisji (druk nr 319). 



– 4 – 

 

W odniesieniu do przedłożenia rządowego wprowadzone zostały zmiany o charakterze 

doprecyzowującym i redakcyjnym. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 marca 2016 r. zostały 

zgłoszone cztery poprawki. 

W czasie trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 18 marca 2016 r. poparcie 

uzyskała poprawka wprowadzająca przepis dotyczący postępowania dyscyplinarnego 

w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 sierpnia 2016 r. w odniesieniu 

do nauczycieli szkół i przedszkoli oraz powiązana z nią poprawka dotycząca daty wejścia 

w życie określonych przepisów. Ponadto poparcie uzyskała poprawka o charakterze 

legislacyjnym. Natomiast odrzucona została poprawka, która miała na celu wskazanie, że 

w ramach 40 godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć 

oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel jest obowiązany realizować inne zajęcia 

i czynności, których rodzaje i wymiar określi statut szkoły. Odrzucony został także wniosek 

mniejszości, który miał na celu między innymi zachowanie dotychczasowego brzmienia 

art. 42 ustawy – Karta Nauczyciela. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 307 posłów, 130 było przeciw, a jeden z posłów 

wstrzymał się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


