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Pani 
Katarzyna HALL 

Minister Edukacji Narodowej 

Szanowna Pani Minister 

Uprzejmie dziękuję za wyjaśnienia udzielone w piśmie znak: DS-l-OD-08 z dnia 
31 stycznia 2008 r. 

Pragnę jednocześnie poinformować Panią Minister, iż Rzecznik Praw 
Obywatelskich podtrzymuje stanowisko co do utraty mocy obowiązującej 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie 
komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. 
Nr 15, poz. 64 ze zm.). 

Przedmiotowe rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 85 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). 
Istotnie, merytoryczna treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego 
nie uległa zmianie od początku obowiązywania Karty Nauczyciela. Zmianie ulegał 
jedynie organ upoważniony do wydania aktu wykonawczego. Początkowo była nim 
Rada Ministrów, następnie Minister Edukacji Narodowej i w ostatecznej wersji Minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania. W tym przypadku przyjmuje się, że taki akt 
zachowuje moc obowiązującą. 

W wystąpieniu z dnia 17 października 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich 
wskazał jednak na znaczenie, jakie ma treść art. 16 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o 
zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 19, 
poz. 239 ze zm.). W przepisie tym przyjęto bowiem zapis, który spowodował utratę 
mocy obowiązującej wszystkich przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, 
o której mowa w art. 1 (czytaj ustawie - Karta Nauczyciela), a nie w ustawie 
zmieniającej z dnia 18 lutego 2000 r., po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy zmieniającej, który to upływ - z pewnymi wyjątkami - nastąpił 6 października 
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2000 r. Tym samym, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie wyraźnej 
dyspozycji ustawodawcy, z dniem 6 października 2000 r. utraciło moc obowiązującą 
również przedmiotowe rozporządzenie, a w jego miejsce - mimo istniejącego 
upoważnienia ustawowego - nie został wydany nowy akt wykonawczy. 

Podkreślenia wymaga, że do zasad techniki prawodawczej można odwołać się, 
gdy ustawodawca nie rozstrzyga wprost o utracie mocy obowiązującej aktów 
wykonawczych. Tymczasem w art. 16 ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela z dnia 18 
lutego 2000 r. ustawodawca wprost rozstrzygnął o utracie mocy obowiązującej aktów 
wykonawczych przewidzianych w Karcie Nauczyciela. 

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) uprzejmie 
proszę o wydanie aktu wykonawczego na podstawie art. 85 ustawy - Karta 
Nauczyciela. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


