
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 44. posiedzeniu Senatu 

w dniu 5 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego International School of Bydgoszcz 

funkcjonuje w naszym mieście na podstawie umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Do-

wództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT), dotyczącej ustanowienia i 
wsparcia CSSP (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 6 ust. 2 omawianej umowy 

wskazuje, że w ramach obowiązków Państwa Przyjmującego określono wsparcie i ułatwienie organizacji 

międzynarodowej dla szkoły zlokalizowanej w sąsiedztwie JFTC. 
International School of Bydgoszcz od 2009 r. znajduje się w budynku po Miejskim Ośrodku Kultury. We-

dług postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego może w nim przebywać około 

120 dzieci. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w języku angielskim zgodnie z programem International Bacca-
laureate – niewątpliwie generuje to dodatkowe wysokie koszty utrzymania szkoły. Liczba uczniów z roku na 

rok systematycznie wzrasta, głównie w wyniku utworzenia w Bydgoszczy dwóch nowych formacji NATO, to 

jest Batalionu Łączności i Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych. 

W wyniku powyższych uwarunkowań szkoła dysponuje jedynie ofertą edukacyjną do pierwszej klasy li-
ceum, stąd też uczniowie muszą kontynuować dalszą naukę w innej placówce. Ograniczenia wynikające 

z obecnej lokalizacji powodują, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, będący organem prowadzącym, nie 

ma możliwości dotrzymania warunków umowy zawartej z MEN nr MEN/2012/DKOW/1114, szczególnie 
zapisu dotyczącego zapewnienia edukacji na każdym etapie kształcenia. 

Standardy panujące w obecnie użytkowanym budynku znacznie odbiegają od międzynarodowych wymo-

gów. Brakuje zaplecza laboratoryjnego, a małe sale użytkowane są przez kilku nauczycieli. Ponadto budynek 

nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (brakuje podjazdów, windy etc.). Ograniczone są 
możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, co przy nowej lokalizacji dawałoby możliwość 

uczestniczenia w zajęciach w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu. 

Z planu inwestycyjnego, jaki w dniu 29 maja 2013 r. (BR.074/1263/12/13) prof. dr hab. Janusz Ostoja-
Zagórski przesłał do pani Krystyny Szumilas, wynika, że nowa lokalizacja szkoły w pełni będzie odpowiada-

ła standardom międzynarodowym, umożliwi prowadzenie zajęć w salach językowych, salach poszczególnych 

przedmiotów oraz w innych salach w pełni wyposażonych i przystosowanych. 
Z wiadomych mi informacji wynika, że zarówno rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, jak i dyrek-

cja szkoły kierowały prośby o wsparcie finansowe dla programu inwestycyjnego na zadanie pod nazwą 

„Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSB na Niepubliczny Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Dzieci i Młodzieży NATO”. Władze miasta Bydgoszczy w ramach wsparcia dla zobowiązań rządowych oraz 
współdziałania z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego zapowiedziały, że mogą przekazać nieodpłatnie bu-

dynek po dawnym internacie Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18. Budynek będący ofi-

cjalnie darowizną (darowizna budynku była przedmiotem sesji Rady Miasta w lutym 2013 r.), wymaga on 
jednak remontu oraz pełnej adaptacji między innymi w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia 

elewacji, kompleksowego remontu pomieszczeń. Wymiany i dostosowania wymagają również instalacje 

wodno-kanalizacyjne oraz ciepłownicze. 
Należy wskazać, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego gotowy jest do ogłoszenia przetargu na wyłonie-

nie wykonawcy dla nowej inwestycji, oczekuje jedynie konkretnej decyzji z MEN w sprawie udzielenia 

wsparcia finansowego. Wedle zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku 

internatu ZSB na Niepubliczny Zespół Szkół Ogólnokształcących Dzieci i Młodzieży NATO” wymagane jest 
zabezpieczenie środków w następujących terminach: 7 stycznia 2014 r. na realizację robót oraz 1 czerwca 

2014 r. na zakup pierwszego wyposażenia. 

Powyższa inwestycja wymaga wsparcia finansowego dla realizacji zadania inwestycyjnego i podjęcia bar-
dzo szybkich działań w tej sprawie. Wiem, iż w tej sprawie kierowano zapytania zarówno do pani Krystyny 

Szumilas, jak i do wiadomości panów: Tomasza Siemoniaka, Radosława Sikorskiego oraz Jana Vincenta-

Rostowskiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozeznane jest w sprawie. Pomimo że miasto Bydgoszcz 



zapewniło inny budynek, uniwersytet nie otrzymał wsparcia finansowego na remont. 

Mając na względzie potrzebę budowania wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie 
konieczność realizacji międzynarodowych zobowiązań oraz zapewnienia zabezpieczenia lokalowego rosnącej 

liczbie dzieci żołnierzy i personelu Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC), Batalionu Łączności oraz 

Centrum Eksperckiego Policji Wojskowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), proszę 

o odpowiedź na następujące pytania: 
1. Jaka jest decyzja w sprawie dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego ze środków bu-

dżetu państwa? 

2. Czy jest możliwość uzyskania potwierdzenia finansowania inwestycji ze środków budżetu MEN w ter-
minie odpowiadającym harmonogramowi przedstawionemu przez Uniwersytet w terminie do stycznia 

2014 r.? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 




