Uchwala nr 1/6/2016
Konwentu Rzeczników

przy Ministľze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16 czerwca20l6

r.

w sprawie sprawozdania z konfeľencji
o dp ow

ie

dzíal no ść dy s cy p l ín a r n a

n a

uc zyc ie l í a kade mic kic It

_ dośwÍadczeniai problemy
i zgłoszonychw związku z nią postulatów zmian w prawie

i

Konwent Rzeczników przekazu1e Ministrowi Nauki

Szkolnictwa Wyższego
sprawozdanie z konferencji nt. odpowiedzialnośćdyscypľinaľna nauczycieĺi akademickich _
doświadczenia i pľoblemy oraz postulaty zmian prawa

w

zakresie odpowiedzialności

dyscyplinarnej nauczycieLi akademickich, zýoszone przez rzecznikőw dyscyplinarnych

i

przewodniczących

komisji dyscyplinarnych ds.. nauczycieli

akademickich

w ankiecie i podczas konforencji, które stanowią załącznlki do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca

Załączníkĺr

1

Sprawozdanie

z

konferencji nt. odpowiedzialnośó dysc1plinarna nauczycieli

akademickich _ doświadczenia i problemy

Załącznik nr 2 Postulaty zmian prawa w zakľesie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

akademickich, zgłoszone przez rzecznikőw dyscyplinarnych

i

przewodniczących komisji

dyscyplinamych ds. nauczycieli akademickich w ankiecie i podczas konferencji zorganizowanej przez
Konwent Rzeczników nt. odpowiedzialnośó dyscyplinarnaĺauczycieli akademickich
i pľoblemy

-

doświadczenia

Załączniknr 7
Sprawozd anie z ko nfeľencj i
nt, odpowiedzialnośćdyscyplinaľna nauczycÍelí akademÍckiclt _ doświadczenia i problemy

W dniach 25_26 kwietnia br' odbyła się w Warszawię zorganizowana przez Konwent

Rzeczników

konferencj

a

odpowiedziaĺnośćdyscypĺinaľna nauczycieli akademickich

doświadczenia i problemy' Celem

jej było zebranie doświadczeń i opinii

rzeczn1kőw

dyscyplinarnych i przewodniczących komisji dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich,
których kadencje konczą się w 2016 r. W ramach pľzygotowania do konferencji została też
przeprowadzona szczegőłowa ankieta w formie elektronicznej wśród rzeczn1kőw i członków
komisji.
Zarőwno ankieta, jak i konforencja spotkały się

z

duŻym zainteľesowaniem. Ankietę

wypełniło ponad 50 osób, a w konferencji wzięło udział ponad 100 osób.
Program konferencji obejmował część,wstępną, w której zaprezentowano m.in' wyniki

wspomnianej ankiety i dane statystyczne dotyczące postępowań w sprawach dyscyplinaľnych

nauczycieli akademickich, oraz

5 paneli

tematycznych: Przewinienia dyscyplinarne i

przesłanki odpowiedzialności, Postępowanie wyjaśniające, Postępowanie przed uczelnianą
komisją dyscyplinamą, Postępowania odwoławcze i po uprawomocnieniu się orzeczenía oraz

Problemy ogólne đotyczącepostępowania

w

sprawach dyscyplinarnych ĺauczycieli

akademickich. W kaŻdym z pane|í wybrany członek Konwentu Rzeczników wygłaszał referat
wprowadzający,ktőry zawsze okazywał się wstępem do ożywionej dyskusji.
Zarowno ankieta, jak i konferencja pokazały, Że rzecznicy dyscyplinami i członkowie

komisji dyscyplinarnych napotykają na więle problemów zwíązanych z pľowadzeniem
postępowań

i interpretacją przepisów regulujących te postępowania, zwłaszcza gdy nie mają

pľzygotowania prawniczego, co jest powszechnym zjawiskiem w uczelniach nieposiadających

wydzíałőw prawa.

W zwíązku z

tym bardzo mocno podkreślano potrzebę profesjonalnych

szkoleń, jak również opracowania swego rodzaju podręcznika dokładnie omawiającego, jak
powinno się prowadzić postępowania na uczelniach, oraz zawierającego wzory decyzji i pism
procesowych.

Uczestnicy konferencji wskazali ponadto wiele regulacji prawnych, które

-

ich

zdaniem _ są niejasne lub niekompletne, z czego, przynajmniej pośrednio,wynikają postulaty

ich zmian. Sformułowa|i takzę wprost wiele ciekawych propozycji nowych uregulowań
prawnych. Wszystkie te postulaty zostały zebrane w zaŁączn1ku nĺ 2.
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Załączniknr 2
Postulaty zmian prawa w zakľesie odpowĺedzĺalnoŚci dyscyplinarnej nauczycieli
akademickich, zgłoszoneprzez ľzeczników dyscyplinarnych i pľzewodniczących komisji

dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickĺch w ankiecĺe i podczas konfeľencji
zorganizowanej przez Konwent Rzeczników nt. odpowiedzialnośćdyscyplinarna
na

uc zy c ie l i akad e mic kÍc h_ do św iadczenia i p ľo b le my.

Postulaty oeólne:

wprowadzió ustawowy (otwarty) katalog deliktów dyscyplinarnych;
zmniejszyć, formalizm postępowania, by przypominało barđzíejpostępowanie przed
sądem koleżeńskim niż proces kamy, zwłaszcza w przypadku lzejszych przewinień

dysclplinarnych;
wprowadzió w ustawie możliwośćmediacji między obwinionym a polrłzywdzonym,
która mogłaby zastąpió postępowanie dyscyplinarne w przypadkach mniejszejwagi;

uszczegőłowió przepísy, aby nie było konieczne odpowiednie stosowanie w sprawach

nieuregulowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego, stwarzające duŻe
problemy w praktyce, szczegőlnie nieprawnikom, ewentualnie ograniczyć odesłania
tylko do ściśle
oznaczoÍLych przepisów k.p.k.;
przyznać, rzecznikom dyscyplinamym

i

pľawo do dodatku do wynagrodzenia

przewodniczącym komisji dyscyplinarnych

z

tytllłu pełnionej funkcji lub prawo do

zmniejszeni a p ensum dy dakty czne go ;
ro

zw aŻy ć ub ezpieczeni e

o

d o dpo wi edzi

al no

ci cywi lnej r zecznikőw

ś

dys cyp

l

inaľnych i

członków komisji dyscyplinarnych;
wprowadzió możliwość,udzíałuprawnika z głosem doradczym na wszystkich etapach
postępowania;

i ograniczyć, udział
wyłączĺiedo postępowania

ustanowić zasadę, że obrońcą moŻe byó nauczyciel akademicki

profesjonalnych prawników

w

postępowaniu

dyscyplinarnego' w którym rzeczn1k dyscyplinarny wnioskuje o karę pozbawienia
prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego;

dookľeśliistatus

pol<r

zyw dzonego w po stępowaniu

;

wprowadzió możliwośóstosowania wobec obwinionego

i

świadków, którzy uchylają

się od obowiązku stawiennictwa, kar porządkowych przez sąd, na wniosek organu
dyscyplinarnego;
J

nałożyć,na wszystkie uczelnie

i

instýucje naukowe obowiązek udostępniania

dokurnentów mogących stanowió dowody w toczących się postepowaniach;
ustanowió ogólnokrajową listę biegłych;

przyznać komisji dyscyplinarnej kompetencję do zobowiązania obwinionego do
poddania się badaniom psychiatryczĺym lub psychologicznym

w celu oceny

jego

poczýalności w czasie czynu i zđolnoścido uczestniczenia w postępowaniu.
Postulaty dot. postępowania wyjaśniającego

odformalizowaó postępowanie wyjaśniające,tak by słuzyłoono tylko wstępnemu
zbadanil sprawy' a czynności dowodowe powiązać przede wszystkim z rozprawą, co

pozwoliłoby uniknąó powtarzania czynności dowodowych

z

postępowania

wyjaśniającegona rozprawie;
ustanowić podstawę prawną do wszczęcia postępowania wyjaśniającego po ustaniu
stosunku pracy nauczycíela akademickiego

;

wyłączyć,przedawnienie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie
naruszenia cudzych praw autorskich;
wy

dłuŻyć, okĺes prowadz eni a po stępowani a wyj aśniające go

wpľowadzić mo żliwo ść zaw ieszenia

;

po stępowani a wyj aśniające go

;

dookreślió rolę obrońcy;
uszczegőłowić pľawo do przeglądania akt sprawy.

Postulaty dot. postępowania dvscyplinaľnego

ograniczyő udział studentów

w

składach orzekających komisji dyscyplinarnej

wyłącznie do spraw dotyczących studentów (gdy sprawa związana jest z dydaktyką
lub student j est pokĺzyr;vdzonym);

wprowadzić możliwośćza'wieszenía postępowania dyscyplinaľnego
to

czące

si

ę

po

stęp

o

w ani e

z

uwagi na

cywiln e z udział'em obwini one go nauczy ciela1'

wprowadzió wyrażnie okľeślonąw ustawie możliwośó dobrowolnego poddania się
karze1'

poszerzyi katalog kar dyscyplinarnych o karę pośrednią między naganą a naganą

Z

pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni, np. o nagaĺę Z
ograniczeniem pľaw do pełnienia funkcji naukowych, typu zasiadanie

w

radach

naukowych' recenzowanie, promotorstwo prac ítp.;
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wydłuŻyćokres, na

jaki może być orzeczone

czasowe pozbawienie prawa do

wykonywania zawodu ĺauczyciela akademickiego;
wprowadzió możliwośópublikacj i orzeczenia;
wzbogacíć, środki reakcji dyscyplinarnej

o odstąpienie od wymierzenia kary (prry

jednoczesnym uznaniu winy obwinionego) i warunkowe za:wieszenie wykonaniakary;
zobowiązaó rektora do zasięgnięcia opinii komisji dyscyplinarnej przed samodzielnym
nałożeniem upomnienia;
rozbudowaó pľzepisy pľoceduralne dot' upomnienia rektorskiego.

Postulaty dot. postępowania sądowego:

przyznai pľawo do tozpozĺawania odwołań od prawomocnych orzęczeÍl
dysc1plinaľnych sądowi kaľnemu, zaĺriast sądu pracy stosującego Kodeks
postępowania cywilnego, skoro procedura dyscyplinarnazbliŻona jest do kamej.
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