AKCEPTUJĘ:
z up. Ministra
STANU
SEKR

Minister Nauki
i SzkolnictwaWyŻszego

Uchwala nr

11712016

Konwentu Rzecznĺkó\ť pľzy Mĺnĺstrze Nauki ĺ Szkolnictwa Wyższego

z

đnia5 lipca 2016 r.

w sprawie dobrych pľaktyk doĘczących postępowań
w spľawach dyscyplinaľnych nauczycĺelĺ akademĺckĺch

Na podstawie s 5 ust. 3 rozpotządzenía Ministľa Nauki i Szkolnictwa Wýszego
z dĺia 26 września 20114 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz
trybu realizacjí zaďan przez Konwent Rzeczników (Dz.U. poz. 1305), w związku z pismem

Ministľa Nauki

i

Szkolnictwa WyŻszego

z dnia 10 lutego 2016

t.)

sygn. DSW.102.1.2016.MHB, Konwent Rzeczników uchwala zbiőr dobrych praktyk
dotyczących postępowań

w

sprawach dysc1plinarnych nauczycieli akademickich, który

stanowi zał'ączníkdo niniejszej uchwały.
Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i SzkolnictwaWyŻszego.
Uchwała wymaga akceptacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodnicząca

(prof. dr

Skqpska)

Załączník1 Dobre praktyki dotyczące postępowań w sprawach dyscyplinarnychnauczycieli akademickich.

Załącznik 1

DoBRE PRAKTYKI DOTY CZĄCE PoSTĘPowAŃ
w SPRÁWACH DYSCYPLINARNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Praktyki dotyczące całego środowiska akademickieeo:

zawiadamianie

o

popełnieniu przewinienia dysc1plinamego tylko na podstawie

wiarygodnych informacji; niedopuszczalność, zawiadomień

fałszywych,

w szczegő|ności w celu zaszkođzeniainnej osobie;
gotowośó pracowników uczelni (macierzystej'
współpracy

z

w celu

otganami procesowymi

ale rőwnieŻ innych uczelni)

do

wyjaśnienia sprawy dyscyplinamej,

np. w zakresie dostarczaĺia dokumentów;

pozostawianie organom dyscyplinarnyn swobody

w

dochodzeniu

do

prawdy

iprzeciwdziałanie próbom wywierania na nie nacisków;
przeciwstawianie się, zwłaszcza pÍzez przełożonych, zachowaniom mającym na celu

zdyskredýowanie zawjadamiających o pľzewinieniu dyscyplinarnym lub odwet za
złoŻone zawiadomienie;

przesftzeganie zasađydomniemania niewinności obwinionego.

Prakt]ĺki dotyczące rektora:
pol ecanie w szczęcia po stępowania na podstawi e wi arygo dnych informacj

niezwłoczne reagowanie

na wiarygodne informacje o podejrzeniu

przewinienia dysclplinarnego

równe

i

i;

;

sprawiedliwe traktowanie pracowników

postępowania wyj aśniającego

popełnienia

w

zakresie polecania wszczęcia

;

zapewnienie możliwościmediacji

w

sprawach mających charakter sporu

personalnego;

upowszechnianie wiedzy

o

odpowiedzialności dysc1plinamej wśród pracowników

uczelni;
rzetelne udostępnianie informacji o prowadzonych postępowaniach osobom trzecim,

gdy prawo tego wyrrraga (np. Prawo prasowe' ustawa o dostępie do infoľmacji
publicznej).

I

d

dyscyplinarnej):
w

szczy naĺie pr zez r zecznika dys cyp l in arn e go

p o

stęp

o

w ani

a

w yj aśniaj

ą

ce

go Z uľzę du,

jeślisam posiada wiarygodne informacje o popełnieniu przewinienia dyscyplinamego,

bęz czekania na polecenie rektora, zwłaszcza w sprawach szczególnie istotnych dla
środowiska akademickiego;

w których

unikanie sýuacji,

organ mógłby byó podejrzewany

samodzielne skłađanieprzez rzecznika

o

wyŁączenie

i

o

stronniczośó;

członków składów orzekających wniosków

razie jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości co do ich

w

bezstľonności;

obiektywizm, neutralne emocjonalnie podejście do sprawy' uwzględnianie
całokształtu materiału dowodowego _ zatőwno tego na niekorzyśó' jak i na korzyść
obwinionego;
staranne, rzete|ĺe, wszechstronne badanie sprawy dysc1plinarnej; niedopuszczalne jest

umatzanie postępowania
r

zeczyw ístą pr Zy czy nę

st

z

powodu braku dostatecznych dowodów winy, gdy

anowi br ak zaanguŻow ani a org anu w i ch

dążenie do tego, by wszystkie ustalenia faktycznebyły

po

szukiwani

e;

zgodĺe zprauĺdą;

równe traktowanie obwinionych w podobnych sprawach, bez względu na zajmowane
stanowisko,

týuł czy

stopień naukowy, staŻ pracy, wiek, płeó, rasę, narodowośó,

religię, przekonania polityczne, orientację seksualną itp.' zwłaszcza co do sposobu
zakonczeni a

po

stęp

o

w ani

a ;

dokładne infoľmowanie obwinionego o stawianych mu zarzutach

i

zgromadzonych

przeciwko niemu dowodach, umożliwianie mu zapoznania się ze zgromadzonym

w

postępowaniu wyjaśniającymmateriałem dowodowym przed sporządzeniem

wnio sku o w szczęcie po stępowania dys cypliname go

;

zapewnianie obwinionemu możliwościczynnego udziału w postępowaniu
i korzystaniazprawa do obrony;

wyczerpujące informowanie uczestników postępowania

o ich

uprawnieniach

i obowiązkach;
kulturalne zachowania wobec uczestników postępowania, poszanowanie ich godności,

w szczegőlności pokzywdzonego' by samo postępowanie nie było dla niego kolejną
do1egliwością;
2

przeprowa dzaĺie postępowanía w rozsądnym tęnninie (naj lepiej'

sprawy następowało

na pierwszej

rozprawie)

by rozstrzygnięcie

i tak, by nie

dochodziło do

w związku z

prowadzonym

przedawnienia;

zachowanie dyskrecji informacji powziętych
postępowaniem;

konsultowanie wątpliwościco do interpretacjíprzepisów z prawnikami zatrudnionyni

na uczelni, sięganie do komentarzy do Prawa o szkolnictwie wyższym, literatury
fachowej

i orzeczníctw a.

Praktyki dotyczące uczestników postępowania:
stawienni ctwo na w ezw ania organów pro cesowych;

składanie przez świadków pľawdziwych zeznaÍĺ;

uczciwe zachowanie obwinionego
przewlekania

po stępow ania),

i

jego obrońcy (np. nie powinni oní dąŻyć do

unikani e pi eni actwa pro cesowego.

J

