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Szanowny Pan
Piotr Müller
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Szanowny Panie Ministrze,
W nawiązaniu do pisma DLP.ZLS.1201.23.2018 Pana Ministra, na podstawie art. 191
ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2014
r. poz. 167) Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” przedstawia uwagi do przedłożonego
do zaopiniowania w dniu 29 czerwca 2018 roku projektu rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego
i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych
i ich zatarcia.
Rozporządzenie powinno dotyczyć również doktorantów, stąd też KSN NSZZ

„Solidarność” wnioskuje o uzupełnienie tytułu rozporządzenia, chyba, że doktoranci ze

względu na zakres obowiązków będą podlegać odpowiadającemu rozporządzeniu
dotyczącego nauczycieli akademickich.

Ponadto Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wnosi:

- o zmianę § 3. ust. 1. w brzmieniu „W postępowaniu wyjaśniającym oraz w postępowaniu

dyscyplinarnym wezwania, zawiadomienia, postanowienia i orzeczenia oraz inne pisma
doręcza się adresatowi osobiście za potwierdzeniem odbioru.”

- o zmianę § 4. ust. 2. w brzmieniu „Postępowanie wyjaśniające powinno trwać nie dłużej niż
8 tygodni. W uzasadnionych przypadkach rzecznik dyscyplinarny, za zgodą rektora uczelni,
może przedłużyć czas trwania postępowania wyjaśniającego, nie dłużej jednak niż do
16 tygodni.”

Uzasadnienie: proponowany okres 6 tygodni jest zbyt krótki, szczególnie jeśli student uchyla
się od odebrania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub wezwania na
przesłuchanie i trzeba je wysyłać pocztą. Kolejny termin należy zmienić adekwatnie.
- o zmianę § 13 ust. 3. w brzmieniu „Jeżeli wniosek o ukaranie zawiera wszystkie elementy,
o których mowa w § 12 ust. 1, oraz zostały do niego dołączone akta postępowania
wyjaśniającego, przewodniczący komisji dyscyplinarnej wyznacza skład orzekający oraz
termin posiedzenia niejawnego, które powinno się odbyć w ciągu 21 dni od dnia wyznaczenia
składu orzekającego.”
Uzasadnienie: Proponowany 14 dniowy termin jest bardzo krótki, gdyż trudno jest
skompletować skład orzekający w tym terminie, a nadto jego członkowie muszą się zapoznać
z dokumentami, aby odpowiedzialnie podejmować kolejne działania.
- o zmianę § 13 ust. 5. w brzmieniu „W razie stwierdzenia okoliczności, o których mowa
w odpowiednio stosowanym art. 17 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego, odmawia się wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.”
Uzasadnienie: Proponowane sformułowanie „nie wszczyna się” jest niejednoznaczne, i stąd
próba uściślenia zapisu, która jednoznacznie wskazuje rodzaj postanowienia, które ma wydać
skład orzekający.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność
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