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Do druku nr 3496 

Pan 
~arek Kuchcinski 
~arszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia 
w sprawie zgodnosci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niekt6rych innych 
us taw (przedstawiciel wnioskodawc6w: posel Zbigniew Dolata) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporz(j.dza sit( nastt(pUj(j.q opiniy: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zaklada zmiany ustaw: z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zmianami), z dnia 13 listopada 2003 
r. o dochodachjednostek samorz(}.du terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 
ze zmianami), z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj(}.cych pojazdami (Dz. U. z 2019 
r. poz. 341, ze zmianami), z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oswiatowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1900, ze zmianami), z dnia 14 grudnia 2016 r. 
- Przepisy wprowadzaj(}.ce ustawy- Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60, ze zmianami), z dnia 27 pazdziemika 2017 r. o finansowaniu zadan 
oswiatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245, z dnia 22 listopada 
2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oswiatowe, ustawy o systemie oswiaty oraz 
niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 ze zmianami). 

Projektowana ustawa w szczeg6lnosci: umozliwi podwyzszenie 
wysokosci stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatk6w do 
wynagrodzenia od 1 wrzesnia 2019 r., wprowadzi nowe swiadczenie dla 
nauczyciela staZy"sty - ,na strat" Qako zadanie wlasne jednostek samorz(}.du 
terytorialnego ), okresli minimaln(}. stawky dodatku (300 zl) z tytulu 
sprawowania funkcji wychowawcy klasy, zniesie obligatoryjnosc dokonywania 
oceny pracy nauczycieli, uwzglydni opiniy rady rodzic6w przy dokonywaniu 
oceny pracy nauczycieli, okresli kryteria oceny pracy nauczycieli na poziomie 
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ustawy - Karta Nauczyciela, skr6ci okresy pracy w szkole niezbydne do 
rozpoczycia sta.ZU na kolejny stopien awansu zawodowego - do 2 lat pracy 
przed rozpoczyciem sta.Zu na stopien nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku 
przed rozpoczyciem sta.ZU na stopien nauczyciela dyplomowanego, skr6ci okres 
stazu na stopien nauczyciela kontraktowego do 9 miesiycy, zast'!pi egzamin 
przed komisj'! egzaminacyjn'! na stopien nauczyciela kontraktowego rozmow'! 
przeprowadzan'! przez komisjy kwalifikacyjn'!, ograniczy mozliwosc 
zawierania um6w na czas okreslony do okresu obejmuj'!cego l'!cznie trzy pelne 
lata szkolne, doprecyzuje przepisy odnosz'!ce siy do odpowiedzialnosci 
porz'!dkowej oraz odpowiedzialnosci dyscyplinamej nauczycieli, tak aby 
odpowiedzialnosc za popelnienie czyn6w naruszaj'!cych prawa i dobro dziecka 
nie byla kwalifikowana jako odpowiedzialnosc porz'!dkowa. Ponadto 
proponowana ustawa znowelizuje przepisy dotycz'!ce SIO (systemu informacji 
oswiatowej - centralnego zbioru danych prowadzonego przez ministra 
wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania). 

Proponowana ustawa rna wejsc w zycie z dniem 1 wrzesnia 2019 r. 
Czysc przepis6w rna wejsc w .zycie z dniem ogloszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj~tej projektem 
Zgodnie z art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia 

przyczynia siy do rozwoju edukacji wysokiej jakosci poprzez zachycanie do 
wsp6lpracy miydzy panstwami czlonkowskimi oraz wspieranie i uzupelnianie 
ich dzialalnosci, w pelni szanuj'!c odpowiedzialnosc panstw czlonkowskich za 
tresc nauczania i organizacjy system6w edukacyjnych, jak r6wniez ich 
r6morodnosc kulturOW'! i jyzykow'!. Regulacje dotyCZC!Ce systemu oswiaty 
nale.ZC! wiyc zasadniczo do kompetencji panstw czlonkowskich. 

Z uwagi na tresc projektu nale.zy wskazac: 
- dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 

wrzesnia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE 
L 255 z 30.9.2005, str. 22, ze zmianami; dalej: dyrektywa 2005/36/WE), 

- rozporz'!dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'!zku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( og6lne rozporz'!dzenie o ochronie 
danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 
23.5.2018, str. 2, dalej: RODO), 

- dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyCZC!C'! 
Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas okreslony, zawartego przez 
Europejsk'! Uniy Konfederacji Przemyslowych i Pracodawc6w (UNICE), 
Europejskie Centrum Przedsiybiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejsk'! 
Konfederacjy Zwi'!zk6w Zawodowych (ETUC) (Dz. Urz. WE L 175 z 
10.7.1999, str. 43; dalej: dyrektywa 99/70/WE). 
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3. Analiza przepisow projektu pod k~tem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Organizacja systemu oswiaty oraz systemu nauczania nalezy do 
kompetencji pailstwa czlonkowskiego UE. 

Czcrsc przepis6w projektu moma jednak oceni6 z punktu widzenia 
zgodnosci z prawem UE. Ocena ta prowadzi do nastcrpuj'!cych wniosk6w. 

Zmiany zaproponowane w art. 7 projektu, dotycz'!ce rozdzialu 3b 
ustawy - Karta Nauczyciela, okreslaj'!cego zasady awansu zawodowego 
nauczycieli szk6l za granic'!, odnosz'!ce sicr do szkol polonijnych, nie S'! 
sprzeczne zasadami uznawania kwalifikacji zawodowych okreslonymi w 
dyrektywie 2005/36/WE. 

Regulacje projektu dotycz'!ce systemu informacji oswiatowej (SIO) (art. 
4 projektu) nie naruszaj'! zasad RODO, w szczegolnosci zasad legalnosci 
przetwarzania danych okreslonych w art. 6 RODO (przetwarzanie danych jest 
zgodne z prawem, jesli jest niezbcrdne do wykonywania zadan realizowanych w 
interesie publicznym- art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Ograniczenie okresu, na jaki mog'! bye zawierane umowy o praccr na 
czas okreslony (art. 1 pkt 8 projektu), jest zgodne z regulacjami dyrektywy 
99/70/WE. 

4. Konkluzja 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektorych 

innych ustaw nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Akceptowal: 
Wicedyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

//,4~,.__~ 
Przemyslaw Sobolewski 
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Warszawa, 10 czerwca 2019 r. 

Pan 
Marek Kuchcinski 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia 
w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu - czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz 
niekt6rych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawc6w: posel Zbigniew 
Dolata) jest projektem ustawy wykonuj~cej prawo Unii Europejskiej 

Projekt ustawy zaklada zmiany ustaw: z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zmianami), z dnia 13 listopada 2003 
r. o dochodachjednostek samorzC}du terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 
ze zmianami), z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujC}cych pojazdami (Dz. U. z 2019 
r. poz. 341, ze zmianami), z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oswiatowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1900, ze zmianami), z dnia 14 grudnia 2016 r. 
- Przepisy wprowadzajC}ce ustawy- Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 
ze zmianami), z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o finansowaniu zadan 
oswiatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245, z dnia 22 listopada 
2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oswiatowe, ustawy o systemie oswiaty oraz 
niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 ze zmianami). 

Projektowana ustawa w szczeg6lnosci: umozliwi podwyzszenie 
wysokosci stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatk6w do 
wynagrodzenia od 1 wrzesnia 2019 r., wprowadzi nowe swiadczenie dla 
nauczyciela staeysty - ,na strat" (jako zadanie wlasne jednostek samorzC}du 
terytorialnego ), okresli minimalnC} stawky dodatku (300 zl) z tytulu 
sprawowania funkcji wychowawcy klasy, zniesie obligatoryjnosc dokonywania 
oceny pracy nauczycieli, uwzglydni opiniy rady rodzic6w przy dokonywaniu 
oceny pracy nauczycieli, okresli kryteria oceny pracy nauczycieli na poziomie 
ustawy - Karta N auczyciela, skr6ci okresy pracy w szkole niezbydne do 
rozpoczycia stazu na kolejny stopien awansu zawodowego - do 2 lat pracy przed 
rozpoczyciem sta.zu na stopien nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed 
rozpoczyciem stazu na stopien nauczyciela dyplomowanego, skr6ci okres stazu 



na stopien nauczyciela kontraktowego do 9 miesi~cy, zast~pi egzamin przed 
komisj~ egzaminacyjn~ na stopien nauczyciela kontraktowego rozmow~ 
przeprowadzan~ przez komisj~ kwalifikacyjn~, ograniczy mozliwosc zawierania 
um6w na czas okreslony do okresu obejmuj~cego l~cznie trzy pelne lata 
szkolne, doprecyzuje przepisy odnosz~ce si~ do odpowiedzialnosci porz~dkowej 
oraz odpowiedzialnosci dyscyplinamej nauczycieli, tak aby odpowiedzialnosc 
za popelnienie czyn6w naruszaj~cych prawa i dobro dziecka nie byla 
kwalifikowana jako odpowiedzialnosc porz~dkowa. Ponadto proponowana 
ustawa znowelizuje przepisy dotycz~ce SIO (systemu informacji oswiatowej -
centralnego zbioru danych prowadzonego przez ministra wlasciwego do spraw 
oswiaty i wychowania). 

Projektu ustawy nie jest sprzeczny z prawem UE. 
Projekt ustawy nie zawiera przepis6w maj~cych na celu wykonanie 

prawa UE. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niekt6rych 

innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawc6w: posel Zbigniew Dolata) nie 
jest projektem ustawy wykonuj~cej prawo Unii Europejskiej. 

Akceptowal: 
Wicedyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

/, /,k~.t-
Przemyslaw Sobolewski 
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