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Pani 
Katarzyna Hall 
Minister Edukacji Narodowej 

Z publikacji prasowej powziąłem wiadomość o negatywnych dla uczniów 
konsekwencjach przesłuchań w charakterze świadków w postępowaniu dyscyplinarnym 
w sprawach nauczycieli. Ma to bezpośredni związek z przepisami z § 29 ust. 3 zdanie 
drugie i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. 
w sprawie komisji dyscyplinarnych i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U.Nr 15, 
poz. 64 ze zm.), które stanowią, iż każdego ze świadków przesłuchuje się osobno na sali 
rozpraw, przesłuchanie odbywa się w obecności obwinionego, ma on prawo zadawać 
pytania i wypowiadać się, co do każdego zeznania świadka. 

Przepis ten gwarantuje obwinionemu nauczycielowi skuteczną obronę jego praw i 
interesów. Niestety, poza ochroną przed konsekwencjami wypowiedzi na sali rozpraw, 
pozostawia ucznia (często nieletniego). Obowiązek składania zeznań przed komisją 
dyscyplinarną i uczestnikami postępowania, szczególnie obwinionym nauczycielem, 
może powodować u ucznia stres, pogłębiać urazy, wywoływać strach przed 
ewentualnymi negatywnymi skutkami złożonych zeznań itp. Niewątpliwie też 
przesłuchanie ucznia w obecności obwinionego nauczyciela ogranicza swobodę 
wypowiedzi świadka. 

Moim zdaniem konieczne jest więc wprowadzenie zmian w przepisach 
powołanego rozporządzenia, które chroniłyby uczniów zeznających w postępowaniu 
dyscyplinarnym nauczycieli, przed przykrymi następstwami tych zeznań, bez 
jednoczesnego, radykalnego ograniczania nauczycielom prawa do obrony. 

Wydaje się, że uzasadnione byłoby dopuszczenie w postępowaniu 
dyscyplinarnym nauczycieli możliwości przesłuchiwania uczniów w oddzielnym 
pomieszczeniu, bez bezpośredniego kontaktu w obwinionym, za to w obecności 
psychologa, rodzica lub innej zaufanej osoby. Propozycje regulacji prawnych w tym 
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zakresie mogą być sformułowane z odpowiednim uwzględniem rozwiązań 
przewidzianych w art. 185a i art. 185b k.p.k. 

Sygnalizując powyższy problem oraz działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 0 Rzeczniku Praw Obywatelskich (dz. U. z 2001 r. Nr 14, 
poz. 147 ze zm.) zwracam się do Pani Minister o rozważenie możliwości wprowadzenia 
sugerowanych zmian do przepisów rozporządzenia regulującego zasady i tryb 
postępowania dyscyplinarnego w sprawach nauczycieli. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
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