
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lutego 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Kopcia 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wraz z planowanym rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego 

znacznie zmienią dotychczasowy sposób funkcjonowania szkół sportowych. 

Przykładem takiej szkoły jest Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku przy ul. 

Subisława 22. Na przykładzie tej szkoły opiszę skutki wprowadzenia w życie rozporządzenia w obecnym 

kształcie i propozycję jego zmiany. 

Obecnie w skład wspomnianego zespołu szkół wchodzą następujące placówki: 

1. Szkoła Podstawowa nr 75 z klasami sportowymi, 

2. Gimnazjum nr 15 z klasami sportowymi, 

3. XII Liceum Ogólnokształcące z klasami sportowymi, 

4. Gimnazjum nr 22 – Szkoła Mistrzostwa Sportowego, 

5. XI Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 

W sytuacji, gdy rozporządzenie wejdzie w życie w formie niezmienionej, w skład Zespołu Szkół 

Podstawowych i Ogólnokształcących będą wchodzić: 

1. Szkoła Podstawowa nr 75 z klasami sportowymi, 

2. XII Liceum Ogólnokształcące z klasami sportowymi. 

Przestanie funkcjonować Gimnazjum nr 15 z klasami sportowymi. 

Z kolei w skład Zespołu Mistrzostwa Sportowego będą wchodzić: 

1. XI Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego, 

2. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 93 – będzie to nowa szkoła. 

Przestanie funkcjonować Gimnazjum nr 22 – Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 

W efekcie: 

– w jedynym budynku będą funkcjonowały dwie odrębne placówki; konieczne będzie powołanie drugiego 

dyrektora, dojdzie do sytuacji, w której nauczyciele nie będą mogli się nawzajem zastępować, ponieważ będą 

mieli podpisaną umowę o pracę tylko z jedną placówką, 

– powstanie problem z funkcjonowaniem stołówki i kuchni szkolnej. 

– w przypadku choroby trenera również może pojawić się problem z zastępstwem, co zakłóci młodym 

sportowcom cykl treningowy. 

– co ważne, Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ma podpisaną umowę najmu obiektów od 

AWFiS, tak więc wobec proponowanej zmiany konieczne będzie również podpisanie z tym podmiotem 

odrębnej umowy. 

By uniknąć niekorzystnych skutków, wystarczy wprowadzić do wspomnianego rozporządzenia niewielkie 

zmiany. 

Proponowane rozwiązanie. 

Aby placówka mogła funkcjonować z zachowaniem obecnej kadry nauczycielskiej i jednego dyrektora,  

a więc jako jedna, a nie dwie odrębne szkoły, konieczne jest wprowadzenie niewielkich zmian w treści 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, tj. w §1 pkt 1 oraz §1 pkt 2, jak również w §2. 

Obecne brzmienie przepisów, o których tu mowa: 

„§1. Rozporządzenie określa: 

1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół 

mistrzostwa sportowego; 

2) warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa 

sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane 

przez polskie związki sportowe”. 

„§2. 1. Oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach 

podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży”. 



Brzmienie po proponowanych zmianach: 

„§1. Rozporządzenie określa: 

1. warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych, szkół sportowych  

z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; 

2. warunki realizacji w oddziałach, szkołach sportowych, szkołach sportowych z oddziałami mistrzostwa 

sportowego oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie 

sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe”. 

„§2. 1. Oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach 

podstawowych, szkołach podstawowych sportowych i szkołach ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży”. 

Efekty wprowadzenia proponowanych zmian. 

Wprowadzenie tych zmian zapewni szkołom możliwość funkcjonowania z zachowaniem dotychczasowych 

warunków, co niewątpliwie wiąże się z zapewnieniem uczniom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. To 

ważne, bo szkoły mistrzostwa sportowego przez wiele lat wypracowały sobie opinię i cieszą się 

zainteresowaniem uczniów z całej Polski. Szkoły te z oczywistych powodów nie są objęte rejonizacją,  

w związku z czym muszą dbać o to, by edukacja i zajęcia sportowe były na jak najwyższym poziomie, aby 

uczniowie, zachęceni profilem działalności danej szkoły, jak i wynikami osiąganymi przez jej uczniów, 

aplikowali, by należeć do szkolnej społeczności tych placówek. 

Dorobek ZSSiO w Gdańsku. 

Na przykładzie wymienionego na wstępie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku 

można stwierdzić, że ten model dobrze sprawdzał się w praktyce. Obecnie zespół szkół w Gdańsku liczy 

ponad 900 uczniów, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności sportowe na poszczególnych etapach 

edukacyjnych. 

Uczniowie biorą udział w zawodach krajowych, ale przede wszystkim reprezentują nasz kraj na 

mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich. Byli reprezentanci tej szkoły 

występowali pod biało-czerwoną flagą m.in. na igrzyskach olimpijskich w Calgary w 1988 r., w Seulu  

w 1988 r., w Barcelonie w 1992 r., w Atlancie w 1996 r., w Sydney w 2000 r., w Atenach w 2004 r., w Pekinie 

w 2008 r. i w Londynie w 2012 r. 

Lista olimpijczyków wywodzących się z tej szkoły: 

– gimnastyka sportowa: Roman Kulesza; 

– judo: Krzysztof Kamiński, Adriana Dadci, Daria Pogorzelec; 

– lekka atletyka: Katarzyna Waśniewska-Majchrzak, Donata Jancewicz, Maria Kamrowska-Nowak, Marta 

Jeschke, Łukasz Chyła, Igor Janik, Paweł Rakoczy, Bartosz Osewski, Joanna Piwowarska, Patryk Dobek; 

– łyżwiarstwo figurowe: Honorata Górna; 

– pływanie: Mariusz Podkościelny, Marek Krawczyk; 

– szermierka: Sylwia Gruchała, Katarzyna Felusiak, Jarosław Rodzewicz; 

– tenis: Klaudia Jans-Ignacik, Magdalena Mróz; 

– tenis stołowy: Lucjan Błaszczyk, Tomasz Krzeszewski; 

– windsurfing: Przemysław Miarczyński; 

– żeglarstwo: Łukasz Przybytek. 

Wniosek. 

Wobec przedstawionych tu kwestii, w dobrze pojętym społecznym interesie umożliwienia funkcjonowania 

sprawdzonego modelu kształcenia ogólnego połączonego z rozwijaniem talentów sportowych, proszę  

o rozważenie proponowanych zmian i wprowadzenie niewielkich poprawek w treści rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej. Wprowadzenie poprawek pozwoli uporządkować strukturę organizacyjną zespołów 

wspomnianego typu zgodnie z nowym prawem oświatowym i jednocześnie nie niszczyć dobrze 

funkcjonujących placówek. 

Z góry dziękuję za zaangażowanie w przedmiotową sprawę. Mam nadzieję, że wnioskowane zmiany uda 

się wprowadzić na etapie toczących się konsultacji nad projektem rozporządzenia. 

Proszę o informację na temat wnioskowanych zmian. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Wcisła 

 


