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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. poz. 2141), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, utraci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania
wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli
akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. poz. 1843). Z uwagi na fakt, że
przepisy ustawy nowelizującej dotyczą postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych, których szczegółowy tryb jest
uregulowany w przepisach wydanych na podstawie art. 306 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenie to zostało utrzymane w mocy przez okres nie dłuższy niż
6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. do dnia 10 czerwca 2022 r. Istnieje zatem konieczność
wykonania upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 306 ustawy i wydania nowego rozporządzenia.
Ustawa nowelizująca wprowadziła rozwiązania gwarantujące, że wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych
lub filozoficznych przez nauczycieli akademickich nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego.
W tym zakresie został wprowadzony środek zaskarżenia na postanowienie rektora o poleceniu rzecznikowi
dyscyplinarnemu rozpoczęcia prowadzenia sprawy, w postaci zażalenia, które jest rozpatrywane przez komisję
dyscyplinarną przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwaną dalej „komisją przy ministrze”.
Możliwość wniesienia zażalenia na to postanowienie została ograniczona do przypadków gdy sprawa objęta
postanowieniem dotyczy wyrażania przez nauczyciela akademickiego przekonań religijnych, światopoglądowych lub
filozoficznych. Ponadto rzecznik dyscyplinarny nie może rozpocząć prowadzenia sprawy do czasu bezskutecznego
upływu terminu na wniesienie zażalenia lub rozpatrzenia sprawy przez komisję przy ministrze. Od orzeczenia komisji
przy ministrze przysługuje zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przy
czym rozpatrywanie sprawy przez ten sąd nie wstrzymuje ewentualnych działań w sprawie.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem problemu opisanego w pkt 1 jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 306 ustawy,
to jest wydanie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji,
postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli
akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.
Projektowane rozporządzenie przewiduje uwzględnienie zmian wynikających z ustawy nowelizującej oraz doświadczeń
wynikających z praktyki stosowania dotychczasowych rozwiązań, natomiast w zakresie, w jakim stosowanie
dotychczasowych rozwiązań nie przysparzało problemów – powielenie tych rozwiązań.
W projekcie rozporządzenia w szczególności określono:
1) warunki wyłączania od prowadzenia lub udziału w sprawie rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji
dyscyplinarnych;
2) szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego;
3) przebieg postępowania odwoławczego przed komisją przy ministrze;

4) szczegółowy tryb prowadzenia mediacji;
5) sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.
W zakresie wynikającym z konieczności uwzględnienia zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą w projekcie
rozporządzenia:
1) określono tryb wnoszenia i rozpatrywania środka zaskarżenia na postanowienie rektora o poleceniu rzecznikowi
dyscyplinarnemu rozpoczęcia prowadzenia sprawy, którym będzie zażalenie przysługujące w przypadku gdy sprawa
objęta postanowieniem dotyczy wyrażania przez nauczyciela akademickiego przekonań religijnych, światopoglądowych
lub filozoficznych. Zażalenie będzie rozpatrywane przez skład orzekający komisji przy ministrze na posiedzeniu
niejawnym. Z przebiegu posiedzenia niejawnego zostanie sporządzony protokół. Postanowienie komisji przy ministrze
zostanie doręczone rektorowi, rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz osobie, której czynu dotyczy zawiadomienie
o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego lub powzięta przez rektora w inny sposób
informacja o możliwości popełnienia takiego czynu;
2) przewidziano możliwość złożenia przez osobę, której czynu dotyczy zawiadomienie lub informacja, wniosku
o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia; wniosek będzie mógł zostać złożony wraz z zażaleniem, w terminie
7 dni od dnia ustania przeszkody. Termin do wniesienia zażalenia zostanie przywrócony, jeżeli osoba, której czynu
dotyczyło zawiadomienie lub informacja, uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło wskutek niezawinionej przez nią
przeszkody;
3) uregulowano możliwość odbywania przez komisje dyscyplinarne posiedzeń niejawnych przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających ich przeprowadzanie na odległość, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu
i dźwięku. Rozwiązanie to ma na celu usprawnienie prac komisji, a także umożliwienie ich prowadzenia,
w szczególności w sytuacji gdy niemożliwe lub utrudnione jest zorganizowanie posiedzenia w siedzibie uczelni lub
urzędzie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
4) przedłużono termin na odbywanie posiedzeń niejawnych składu orzekającego komisji dyscyplinarnej, w przypadku
wydania przez przewodniczącego komisji dyscyplinarnej, po dokonaniu przez niego wstępnej oceny wniosku
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, zarządzenia o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia na takim posiedzeniu.
Dotychczasowy termin wynoszący 21 dni od dnia wydania zarządzenia, okazał się niewystarczający, dlatego
zaproponowano termin wynoszący 30 dni;
5) przedłużono termin na doręczenie orzeczenia komisji dyscyplinarnej z 14 do 21 dni od dnia jego ogłoszenia, gdyż
obowiązujący termin okazał się niewystarczający do sporządzenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem oraz złożenia
podpisów przez wszystkich członków składu orzekającego, co odbywa się w drodze korespondencyjnej.
Ponadto w porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego dokonano w projektowanym rozporządzeniu korekt, w tym
o charakterze terminologicznym, mających na celu dostosowanie projektowanych rozwiązań do przepisów ustawy.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak danych.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
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Określenie uprawnień i obowiązków
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i postępowaniach dyscyplinarnych. Określenie
okoliczności uzasadniających wyłączenie rzecznika
od prowadzenia lub udziału w sprawie. Określenie
właściwości miejscowej do prowadzenia spraw.
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na wyrażaniu przekonań religijnych, filozoficznych lub
światopoglądowych.
Określenie szczegółowego trybu postępowania
dyscyplinarnego oraz uprawnień i obowiązków
w sprawach dotyczących wznowienia postępowania
dyscyplinarnego.
Określenie szczegółowego trybu realizacji praw
i obowiązków nauczycieli akademickich w sprawach
odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym uprawnienia
do skorzystania ze środka zaskarżenia w przypadku
wydania przez rektora polecenia rozpoczęcia
prowadzenia sprawy dotyczącej czynu polegającego na
wyrażaniu przekonań religijnych, filozoficznych lub
światopoglądowych.
Określenie uprawnień do otrzymywania informacji
o rozstrzygnięciach kończących postępowania (tj.
o prawomocnych orzeczeniach wydanych przez
komisje dyscyplinarne) oraz o postępowaniach wobec
nauczycieli akademickich pełniących funkcje rektorów
uczelni nadzorowanych, przewodniczących
uczelnianych komisji dyscyplinarnych,
przewodniczącego i członków komisji dyscyplinarnej
przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz przewodniczącego i członków komisji przy
ministrze.

ministrowie nadzorujący
–
–
uczelnie:
1) minister właściwy do
spraw szkolnictwa
wyższego i nauki;
2) minister właściwy do
spraw zdrowia;
3) minister właściwy do
spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego;
4) Minister Obrony
Narodowej;
5) minister właściwy do
spraw wewnętrznych;
6) Minister
Sprawiedliwości;
7) minister właściwy do
spraw gospodarki
morskiej
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W ramach opiniowania projekt rozporządzenia otrzymały następujące podmioty:
1) Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
2) Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
3) Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych;
4) Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
5) Komitet Polityki Naukowej;
6) Polska Akademia Nauk;
7) Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
8) Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
9) NSZZ „Solidarność”;
10) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
11) Forum Związków Zawodowych;
12) Rzecznik Praw Obywatelskich;
13) Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia otrzymały następujące podmioty:
1) Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich;
2) Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
3) Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
4) Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych;
5) Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych;
6) Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich;
7) Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich;
8) przewodniczący komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
9) przewodniczący komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

10) rzecznicy dyscyplinarni powołani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
11) Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
12) Sąd Apelacyjny w Warszawie – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Edukacji
i Nauki zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 248).
Projekt rozporządzenia został udostępniony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).
Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione po ich zakończeniu w raporcie z konsultacji publicznych
i opiniowania.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów
Źródła finansowania
publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Dodatkowe
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub
informacje, w tym
zmniejszenia dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
wskazanie źródeł
Wydatki związane z obsługą komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa
danych i przyjętych do Wyższego, komisji przy ministrze i rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez ministra
obliczeń założeń
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki będą finansowane ze środków
zaplanowanych na ten cel w części budżetu państwa 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka.
Wydatki związane z funkcjonowaniem uczelnianych komisji dyscyplinarnych i rzeczników
dyscyplinarnych w uczelniach będą zaś finansowane przez uczelnie ze środków pozostających
w ich dyspozycji, pochodzących ze źródeł budżetowych i pozabudżetowych.
Z uwagi na fakt, że rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu w większości
opierają się na dotychczasowym modelu postępowania w sprawach z zakresu
odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, nie przewiduje się zwiększenia
wydatków na ten cel.
Wydatki związane z wprowadzeniem nowego rozwiązania, tj. rozpatrywaniem przez komisję
przy ministrze zażaleń na postanowienia rektorów o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy
będą finansowane ze środków zaplanowanych na ten cel w części budżetu państwa 28 –
Szkolnictwo wyższe i nauka.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
duże przedsiębiorstwa
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osoby niepełnosprawne
–
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Niemierzalne
–
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–
Dodatkowe
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
informacje, w tym
w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny,
wskazanie źródeł
obywateli i gospodarstw domowych, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
zwiększenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
tak
elektronizacji.
nie
nie dotyczy
Komentarz: Projekt rozporządzenia określa szczegółowy tryb rozpatrywania przez komisję przy ministrze zażalenia na
postanowienie o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy wydane przez rektora rzecznikowi dyscyplinarnemu,
w przypadku gdy sprawa objęta postanowieniem będzie dotyczyła wyrażania przez nauczyciela akademickiego
przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem rzecznik
dyscyplinarny nie będzie mógł rozpocząć prowadzenia sprawy do czasu bezskutecznego upływu terminu na wniesienie
zażalenia albo rozpatrzenia zażalenia przez komisję przy ministrze. Rozwiązanie to w efekcie wpływa na zwiększenie
liczby procedur względem liczby procedur regulowanych dotychczasowym rozporządzeniem.
Projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie terminu na odbywanie posiedzeń niejawnych składu orzekającego
komisji dyscyplinarnej w przypadku wydania przez przewodniczącego komisji dyscyplinarnej zarządzenia o skierowaniu
sprawy do rozpatrzenia na takim posiedzeniu. Dotychczasowy termin wynoszący 21 dni od dnia wydania zarządzenia,
zastąpiono terminem wynoszącym 30 dni. Obowiązujący termin był niewystarczający. Akta postępowań wyjaśniających
albo dyscyplinarnych, które wpływają do komisji dyscyplinarnej są niejednokrotnie bardzo obszerne i zapoznanie się
z nimi przez każdego z członków składu orzekającego przed pierwszym posiedzeniem wymaga znacznej ilości czasu.
Rozwiązanie to w efekcie wpływa na wydłużenie procedury.
Ponadto projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie terminu na doręczenie orzeczenia komisji dyscyplinarnej
z 14 do 21 dni od dnia jego ogłoszenia. Obowiązujący termin nie był wystarczający na sporządzenie orzeczenia wraz
z uzasadnieniem oraz złożenia podpisów przez wszystkich członków składu orzekającego, co odbywa się w drodze
korespondencyjnej. Rozwiązanie to w efekcie wpływa na wydłużenie procedury.
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
sądy powszechne, administracyjne
inne: szkolnictwo wyższe
lub wojskowe

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało wpływ na prowadzenie postepowań w sprawach
odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich w zakresie:
1) rozpatrywania przez komisję przy ministrze zażaleń na postanowienia o poleceniu rozpoczęcia
prowadzenia sprawy wydawane przez rektorów rzecznikom dyscyplinarnym, w przypadku gdy
sprawa objęta postanowieniem będzie dotyczyła wyrażania przez nauczyciela akademickiego
przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych – w związku z określeniem
Omówienie wpływu
szczegółowego trybu postępowania;
2) usprawnienia prac komisji dyscyplinarnych – w związku z określeniem możliwości odbywania
posiedzeń niejawnych na odległość;
3) zapewnienia komisjom dyscyplinarnym dłuższego czasu na dokonanie niektórych czynności –
w związku z przedłużeniem terminu rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu niejawnym przez
komisję dyscyplinarną orzekającą w pierwszej instancji oraz terminu sporządzenia i doręczenia
orzeczenia.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wykonanie przepisów rozporządzenia nastąpi po jego wejściu w życie.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na specyfikę i charakter wprowadzanych regulacji nie przewiduje się przeprowadzania ewaluacji efektów
projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

