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Protokół 8. posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju 

 

         W dniu 2 lutego 2022 r. w gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie Senackiego 

Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju. Temat debaty dotyczył: „Aktualnych zmian  

w systemie edukacji, reformy czy deformy?” 

   

Poseł Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej w latach 2011-2013, 

rozpoczęła spotkanie stwierdzeniem, iż projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe stanowi 

odwrót od szkoły, rodziców i środowiska lokalnego. Zakładane poszerzenie uprawnień 

kuratora oświaty wobec szkół, a zwłaszcza jego decydująca opinia w kwestii powierzania  

i odwołania ze stanowiska dyrektora, a także możliwość decydowania przez kuratora o tym, 

które zajęcia czy spotkania, np. z organizacjami pozarządowymi, będą mogły odbywać się  

w murach szkoły, zdaniem pani poseł odbiorą rodzicom prawo do podejmowania decyzji. 

Według poseł Szumilas, celem zmian jest szkoła wychowująca obywatela posłusznego 

władzy. 

 

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zaznaczył, iż szkoła 

nie potrzebuje tej ustawy. W opinii prezesa, wymieniona ustawa powstaje na „polityczne 

zapotrzebowanie”, a jej celem jest uczeń. „Dotarcie do jego głowy, umysłu, serca, postawy  

i działań, żeby wykształcić i wychować nowego obywatela”. Dodatkowo, penalizacja systemu 

edukacyjnego i zastraszenie dyrektora groźbą natychmiastowego odwołania, w sytuacji, gdy 

kurator uzna, że robi on coś nieprawidłowo, zdaniem prezesa już funkcjonuje, nawet  

z rezygnacją z pełnionych funkcji. Faktycznym oczekiwaniem szkoły jest jej 

przeorganizowanie w obliczu pandemii. Projekt nowelizacji ustawy prowadzi do „uwiądu” 

funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Prezes ZNP zauważył, iż zawiera on 

komponenty, które radykalizują funkcjonowanie oświaty. W zakresie wychowawczym, może 

powodować ukierunkowanie młodzieży ku poglądom prawicowym.  

Pan prezes skonstatował, że edukacja ma być przewidywalna i spójna, pozbawiona częstych 

zmian.    

 



Cezary Pomarański z Najwyższej Izby Kontroli przedstawił pokontrolne wyniki 

funkcjonowania szkół podczas pandemii. Główny problem stanowi cyfrowe wykluczenie 

uczniów. Ministerstwo Edukacji nie określiło standardów nauczania zdalnego oraz 

organizacji pracy nauczycieli. Nieznacznie zwiększono subwencję oświatową na zakup 

sprzętu przez nauczycieli, w kwocie 500 zł zwrotu na podstawie przedstawionego przez 

nauczyciela rachunku. We wnioskach pokontrolnych, za błąd Ministerstwa Edukacji 

kontrolerzy NIK-u uznali rekomendację resortu, aby nie sprawdzać obecności uczniów  

na lekcjach zdalnych. W raporcie NIK-u stwierdza się spóźnioną i niewystarczającą pomoc 

pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów i nauczycieli. 

 

Artur Gierula, nauczyciel dyplomowany, wykładowca, stwierdził, że proponowana 

nowelizacja ustawy uprzedmiotowi rodziców, dzieci i nauczycieli oraz doprowadzi  

do pełnego oddania kontroli nad dzieckiem. Pan Gierula zauważył także, iż nieuwzględnienie 

zmian społecznych prowadzi do braku pluralizmu światopoglądowego. Jako modelowy, 

wskazał system edukacji w Finlandii, który jest całkowicie zdecentralizowany. 

 

            Jakub Lewandowski, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP, zaznaczył,  

że zmiany mają doprowadzić do centralizacji systemu edukacji. W czasie pandemii, jakość 

kształcenia spadła, nierówności edukacyjne powiększyły się i pogorszył się stan psychiczny 

uczniów. Pan Lewandowski podkreślił, że szkole niepotrzebna jest kolejna deforma systemu.  

 

Jolanta Przytuła, wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 

powiedziała, że szkole potrzebne są cierpliwość i spokój oraz dobra baza. Wszechobecny 

stres, obawa o przyszłość, zmiany, biurokracja oraz niskie wynagrodzenia skutkują 

odchodzeniem nauczycieli z zawodu. Aby budować prestiż, zaufanie i motywację  

w wymagającym zawodzie, zdaniem pani Przytuły, należy zadbać o następujące kwestie: 

po pierwsze, dokonywać pozytywnej selekcji do zawodu; po drugie, wynagradzać 

przyzwoicie za pracę, gdyż brak satysfakcji finansowej działa frustrująco i demotywująco;  

po trzecie, odbudowywać prestiż zawodu poprzez obdarzenie nauczycieli zaufaniem  

w wyborze metod nauczania, pozostawieniu swobody w doborze podręczników, zapewnieniu 

nieodpłatnego dokształcania się. Należy też: „więcej mówić dobrego niż złego, także  

w mediach”. Pani Przytuła podkreśliła, jak istotny byłby w tej kwestii szacunek ze strony 

władzy. 

 



Andrzej Michałkiewicz, nauczyciel historii i wos z I LO w Kutnie, zauważył, że na  

linii relacji: kurator-dyrektor-nauczyciel-uczeń, przepisy projektu wymienionej nowelizacji 

naruszają przepisy Konstytucji RP. Jego zdaniem, ograniczenie roli jednostek samorządu 

terytorialnego, a wzmocnienie organu nadzoru w formule kurator, przeczy: decentralizacji, 

subsydiarności i pomocniczości, które wynikają z Konstytucji.   

 

              W dyskusji, która wywiązała się na forum spotkania, jednogłośnie stwierdzono,  

że nowelizacja ustawy to „deforma”, którą trzeba odrzucić. 

 

              Przewodniczący Zespołu, senator Krzysztof Kwiatkowski, cytując Malcolma 

Forbes’a, iż: „celem edukacji jest zastąpić pusty umysł – otwartym”, zaznaczył,  

że Ministerstwo Edukacji ten otwarty umysł chce zastąpić zamkniętym, zalęknionym  

i czekającym na wytyczne. Senator zakończył spotkanie stwierdzeniem, że „chcemy edukacji 

dobrej, nowoczesnej i otwartej na wyzwania współczesnego świata”.    

 

       

 

A.D. 
Biuro Spraw Senatorskich        

 


