STANOWISKO
Prezesów Oddziaùów Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
z dnia 24 paêdziernika 2012 r.
w sprawie dziaùañ jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie oœwiaty

Prezesi Oddziaùów ZNP, zebrani w siedzibie Zarz¹du Gùównego ZNP w Warszawie
24 paêdziernika 2012 r., stanowczo protestuj¹ przeciwko wyzbywaniu siê przez organy
wùadzy samorz¹dowej ustawowych zadañ oœwiatowych.
Samorz¹dy, pod pretekstem dbaùoœci o jakoœã ksztaùcenia, kieruj¹c siê wyù¹cznie
przesùankami ekonomicznymi d¹¿¹ do przeforsowania restrykcyjnego pakietu
oszczêdnoœciowego w edukacji. Ich propozycje s¹ nastawione gùównie na przekazywanie
samorz¹dowych szkóù fundacjom, stowarzyszeniom i spóùkom, wprowadzenie mechanizmów
rynkowych do systemu edukacji oraz zminimalizowanie nadzoru pedagogicznego i dalsz¹
decentralizacjê oœwiaty. Przyjêcie takich rozwi¹zañ prowadzi do demonta¿u publicznej
edukacji i bêdzie skutkowaùo obni¿eniem jakoœci ksztaùcenia mùodego pokolenia Polaków.
Niewùaœciwe zarz¹dzanie finansami publicznymi przez czêœã samorz¹dów, nietrafione
inwestycje nie mog¹ prowadziã do szukania oszczêdnoœci w oœwiacie. Forsowanie takiego
kierunku dziaùañ œwiadczy o nierozumieniu roli i znaczenia edukacji w rozwoju lokalnych
spoùecznoœci.
Niektórym dziaùaniom organów prowadz¹cych szkoùy towarzysz¹ ra¿¹ce przypadki ùamania
i obchodzenia przepisów prawa, dotycz¹ce miêdzy innymi wyzbywania siê wszystkich szkóù
samorz¹dowych, podejmowania wadliwych uchwaù o likwidacji szkóù, przekazywania
publicznych szkóù spóùkom komunalnym, likwidacji œwietlic i bibliotek szkolnych czy te¿
bezprawnej ingerencji samorz¹dów w kompetencje dyrektora szkoùy. Tego rodzaju sprzeczne
z prawem praktyki wynikaj¹ z biernoœci organów nadzoru (wojewodów i kuratorów oœwiaty)
oraz z ich bezsilnoœci, spowodowanej brakiem odpowiednich instrumentów nadzorczych.
Podwa¿a to zaufanie do pañstwa i idei samorz¹dnoœci.
Dlatego popieramy zaproponowane przez przedstawicieli Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Mùodzie¿y rozwi¹zania, maj¹ce
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na celu uksztaùtowanie nadzoru prawnego nad jednostkami samorz¹du terytorialnego
na miarê demokratycznego pañstwa prawa, tj.:
1) zobowi¹zanie wojewodów oraz kuratorów oœwiaty przez wùaœciwych ministrów
do rzetelnej analizy aktów prawa stanowionego przez organy samorz¹du terytorialnego,
2) wprowadzenie instrumentu umo¿liwiaj¹cego Prezesowi Rady Ministrów ujednolicanie
rozstrzygniêã nadzorczych wojewodów,
3) rozszerzenie uprawnieñ nadzorczych wojewodów,
4) wprowadzenie zakazu ù¹czenia funkcji kuratora oœwiaty z mandatem radnego j.s.t.,
5) wprowadzenie zakazu prowadzenia szkóù z wykorzystaniem mienia publicznego
(w tym dotacji) przez osoby, które peùni¹ funkcje w organach jednostek samorz¹du
terytorialnego,
6) dokonanie nowelizacji prawa tak, aby organizacjom spoùecznym, w tym zwi¹zkom
zawodowym, przyznaã szersze prawo zaskar¿ania do s¹du administracyjnego uchwaù
i zarz¹dzeñ wydawanych przez organy j.s.t..
Wyra¿amy przekonanie, ¿e przyjêcie powy¿szych rozwi¹zañ przeùo¿y siê na wiêksz¹
skutecznoœã nadzoru prawnego nad samorz¹dami, a tym samym na jakoœã stanowionego
prawa miejscowego.
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