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Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas 

Szanowna Pani Minister! 
Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.): „Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkol-
nego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy 
przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o 
którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka”. 

Ostatnio pojawiły się sygnały o niewywiązywaniu się przez osoby prowadzące szkoły lub placówki z 
obowiązku, o którym mowa wyżej, w szczególności w zakresie dotyczącym przekazywania, względnie ter-
minowego przekazywania, informacji o zamiarze likwidacji szkoły, w której jest realizowany obowiązek 
nauki. Jako powód likwidacji najczęściej wskazywane są kłopoty finansowe, które uniemożliwiają dalsze 
prowadzenie szkoły. Innym problemem jest zmiana siedziby niepublicznej szkoły podstawowej wynikająca z 
wypowiedzenia umowy najmu przez prywatnego właściciela lub gminę w trakcie roku szkolnego. W konse-
kwencji szkoła nadal funkcjonuje w tym samym mieście, ale w dużej odległości od poprzedniej siedziby, co 
znacznie utrudnia organizację kwestii logistycznych rodzicom, którzy zdecydowali się na początku roku na 
wybór danej szkoły w określonej lokalizacji. Teoretycznie jest to ta sama szkoła, ale w praktyce – w związku 
ze zmianą siedziby, z punktu widzenia rodziców – nowa szkoła w nowym miejscu. 

Prawo w tym przypadku nie chroni osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, a w konsekwencji – uczniów, 
którzy się w niej uczą. Wypowiedzenie umowy przez wynajmującego w trakcie roku szkolnego, jakkolwiek 
formalnie nie zawsze skutkuje likwidacją placówki – w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa – nie-
mniej faktycznie z punktu widzenia uczniów i rodziców taki skutek wywołuje, skoro uczniowie są zobowią-
zani organizować sobie dojazd do innego miejsca. 

Rodzi to również obawy społeczności szkolnej, że tego typu działania mogą stanowić próbę wyelimino-
wania z rynku usług edukacyjnych szkoły niepublicznej stanowiącej konkurencję dla innych szkół. 

W związku z tym zwracam się z zapytaniem: czy Pani Minister przewiduje dokonanie zmian w ustawie, 
które zapobiegałyby czy też nie dopuszczałyby do sytuacji, aby uczniowie w trakcie roku szkolnego byli 
zmuszeni szukać nowej szkoły? 

Z poważaniem 
Leszek Piechota 




