
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu uściślenie przepisów dotyczących 

finansowania ze środków publicznych szkół niepublicznych, nierealizujących obowiązku szkolnego. 

Problem dotowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, które nie realizują obowiązku 

szkolnego (a zatem głównie szkół dla dorosłych), był już wielokrotnie poruszany, były również podejmowane 

kroki mające na celu uściślenie przepisów oraz wykluczenie przypadków wyłudzeń środków publicznych.  

W moim odczuciu problem ten nadal nie jest jednak do końca rozwiązany. 

Obecne rozwiązania prawne warunkują otrzymanie dotacji przez szkoły dla dorosłych uczestnictwem 

ucznia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, potwierdzonym podpisem na liście 

obecności. Organy dotujące (jednostki samorządu terytorialnego) uzyskały prawo do kontroli obecności 

poprzez analizę i weryfikację tych list. Zdaniem samorządowców obecne przepisy nadal pozostawiają pole do 

nadużyć ze strony szkół niepublicznych, bowiem uprawnienia samorządów w zakresie kontroli są 

niewystarczające, a przyjmowane metody kontroli są często zaskarżane przez szkoły niepubliczne. 

Uważam, że sama lista obecności uczniów na zajęciach nie jest w pełni wiarygodnym dowodem ich 

uczestnictwa, gdyż ujawniane były już przypadki fałszowania takich list. W efekcie problem tzw. „martwych 

dusz” nie jest rozwiązany, a „nauka” wielu uczniów w szkole niepublicznej sprowadza się tylko do podpisania 

listy obecności, nie zaś do faktycznego pozyskiwania wiedzy na zajęciach. Ten stan rzeczy stwarza możliwość 

otrzymywania przez szkoły nienależnych środków z budżetów jst. 

Jednym z rozwiązań tej sytuacji mogłoby być rozliczanie zasadności otrzymania dotacji przez szkołę 

niepubliczną poprzez zbadanie efektywności nauczania w szkole (mierzonej np. poziomem zdanych 

egzaminów). Ważne jest również zbadanie, czy środki z dotacji są wykorzystywane prawidłowo. Dane 

uczniów powinny być gromadzone na bieżąco, a nie tylko w czasie kontroli, i powinny umożliwiać efektywną 

ich weryfikację. Uniemożliwiłoby to m.in. wykazywanie tych samych uczniów jako przebywających 

równocześnie w szkołach w różnych gminach w Polsce (takie działanie często wykorzystują szkoły 

posiadające sieć placówek w całym kraju). Niezbędne do tego byłoby użycie narzędzi informatycznych. 

Proszę o informację, czy toczą się prace nad przepisami regulującymi finansowanie ze środków 

publicznych szkół niepublicznych, nierealizujących obowiązku szkolnego, a także o informację  

o planowanych rozwiązaniach w tym zakresie. Uważam, że konieczne jest uszczelnienie prawa w tej kwestii 

tak, aby zapobiegać dalszym nadużyciom. 

Z poważaniem 

Krystian Probierz 

 


