
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się zaniepokojeni rodzice oraz dyrektor Przedszkola nr (…) w Ł. z 

prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sprawy niewłaściwego zachowania nauczycielki, pani G. A., i wyciągnięciu 

wobec nauczyciela stosownych konsekwencji prawnych. 

Z przedłożonych dokumentów, jak i wyjaśnień rodziców oraz pani dyrektor przedszkola wynika, iż w 

okresie 1–15 września 2015 r. pani G. A. miała stosować wobec swoich podopiecznych przemoc fizyczną i 

psychiczną. Świadkami tychże zachowań były dzieci oraz pomoc nauczyciela, pani M. G. 

Rodzice o swoich podejrzeniach co do niewłaściwego zachowania wychowawcy wobec ich dzieci zawia-

domili panią dyrektor przedszkola, która podjęła czynności wyjaśniające, zawiesiła nauczyciela w pełnieniu 

obowiązków, skierowała do rzecznika dyscyplinarnego przy wojewodzie (…) wniosek o wszczęcie postępo-

wania wyjaśniającego, o całej sprawie poinformowała organ prowadzący oraz zawiadomiła Prokuraturę Re-

jonową w Ł. o podejrzeniu popełnienia przez panią G. A. przestępstwa znęcania się fizycznego i psychiczne-

go. 

Postępowanie przygotowawcze zostało umorzone z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających 

podejrzenie popełnienia przestępstwa, jednakże jednocześnie prowadzący postępowanie w toku dochodzenia 

ustalił, iż postępowanie G. A. względem małoletnich podopiecznych było niewłaściwe i stanowiło uchybienie 

godności zawodu nauczyciela. Co więcej, organ ustalił, iż z uwagi na upływ terminu przedawnienia karalno-

ści przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, tj. czynów polegających na naruszeniu nietykalności 

cielesnej małoletnich, nie było możliwe objęcie tych czynów ściganiem z urzędu i kontynuowanie postępo-

wania w tym kierunku. 

Rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie (…) po przeprowadzeniu postępowania wyja-

śniającego, zgromadzeniu dowodów w sprawie nie miał wątpliwości, iż obwiniona popełniła zarzucany jej 

czyn uchybienia godności nauczyciela oraz obowiązkom wynikającym z funkcji wychowawczej przedszkola, 

o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, poprzez stosowanie wo-

bec dzieci przemocy fizycznej i psychicznej w okresie 1–15 września 2015 r. polegającej na niewłaściwym 

zachowaniu nauczyciela w zakresie stosowanych metod wychowawczych takim, jak np. szarpanie, dawanie 

klapsów, bicie po rękach, krzyki, wyzwiska wobec dzieci, i wniósł do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycie-

li przy Wojewodzie (…) o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o wymierzenie kary dyscyplinarnej w 

postaci zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okre-

sie 3 lat od ukarania. Rzecznik oparł swój wniosek na zeznaniach świadków, rodziców pokrzywdzonych 

dzieci, pani dyrektor przedszkola, 2 pań nauczycielek przedszkola, pomocy nauczyciela, która opiekowała się 

wraz z panią A. grupą dzieci, wynikach obserwacji nauczyciela i dzieci przez pracowników Powiatowej Po-

radni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ł., nagraniu spotkania zainteresowanych, tj. rodziców, nauczyciela i 

dyrektor przedszkola. Zgodnie z żądaniem rzecznika dyscyplinarnego Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycie-

li przy Wojewodzie (…) postanowieniem z dnia 9 grudnia 2015 r. wszczęła postępowanie dyscyplinarne w 

stosunku do pani G. A., jednakże orzeczeniem dyscyplinarnym z dnia 20 listopada 2017 r. postanowiła uznać 

obwinioną za niewinną. 

Z przykrością należy stwierdzić, iż lektura uzasadnienia orzeczenia komisji dyscyplinarnej wskazuje na 

wysoce nieprofesjonalne podejście jej członków do opisanego problemu, nierzetelne przytaczanie faktów i 

bardzo stronniczą ocenę zebranych dowodów. Orzeczenie komisji jest prawomocne. 

Opisane wydarzenia, choć miały miejsce ponad 2 lata temu i od tamtej pory pani A. – również z uwagi na 

swój stan zdrowia – nie świadczy pracy jako nauczyciel, dalej wywołują ogromne poruszenie w lokalnej spo-

łeczności. Z nauczycielką został rozwiązany stosunek pracy, jednakże odwołała się ona do sądu pracy i do-

maga się przywrócenia do pracy. Co więcej, do dyrektora przedszkola zgłaszają się kolejni rodzice wycho-

wanków przedszkola z informacjami o niewłaściwym zachowaniu wychowawcy względem ich dzieci. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu skontrolowania poprawności 

działania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie (…) i być może wznowienia postępowa-



nia zakończonego orzeczeniem z dnia 20 listopada 2017 r. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 
 


