
 
 

Stanowisko 
XIV Kongresu Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej  
 

w sprawie: 
 

wiaty  
 

 

 

Zgromadzeni na XIV Kongresie Gmin Wiejskich wójtowie  
i burmistrzowie bez satysfakcji stwierdzaj , e spe nia si  wi kszo  obaw, 
wyra anych w ostatnich stanowiskach Kongresów i Zgromadze  Zwi zku Gmin 
Wiejskich RP. 

Przygotowywana przez rodowiska samorz dowe propozycja zmian  
w ustawie o systemie o wiaty i ustawie Karta Nauczyciela zosta a przyj ta do 
projektu rz dowego w niewielkiej tylko cz ci. Postulaty dotycz ce ustawy o 
systemie o wiaty zosta y zignorowane. Zmiany w projekcie nowelizacji Karty 
Nauczyciela s  dalece niesatysfakcjonuj ce i ró ni  si  od projektu samorz dowego, 
szczególnie co do zasady ród a finansowania urlopów dla poratowania zdrowia, 
pensum, zmian w systemie awansu zawodowego. 

Opiniuj c projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w wersji rz dowej przyj li my 
zasad  „mniejszego z a” maj c wiadomo , e zmiany dalej id ce nie b  w 
najbli szych latach mo liwe, poniewa  nie ma obecnie istotnej si y politycznej, która 
proces modernizacji statusu zawodowego nauczycieli mog aby kontynuowa . 

Sam fakt powstania projektu rz dowego nowelizacji tej ustawy, opartego na 
postulatach samorz dowych, trzeba uzna  za przejaw skuteczno ci naszych 

ugotrwa ych i uporczywych dzia . Nie znaczy to jednak, e nie nale y 
podejmowa  dalszych stara  o pe niejsz  nowelizacje prawa o wiatowego  
w zmieniaj cym si  otoczeniu cywilizacyjnym   i politycznym. 

Obecnie uwaga samorz dów gminnych, tak e wiejskich i wiejsko-miejskich 
skupiona jest na wdra aniu znowelizowanej ustawy o systemie o wiaty w cz ci 
dotycz cej wychowania przedszkolnego.  

Z przykro ci  stwierdzamy, e tak e w tym przypadku zignorowanie uwag 
samorz dów do projektu nowelizacji ustawy doprowadza do wielu konfliktów,  
w niektórych przypadkach wr cz do chaosu. Wysoko  dotacji z bud etu pa stwa na 
wykonanie nowych zada  w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych 
przez gminy w za eniach uwzgl dnia  ró nic  pomi dzy rzeczywist  cen  godzin 
ponad 5-godzinn  podstaw   programow , a obecn  „z otówkow ”, czyli kwot  
utraconych dochodów (w ka dym samorz dzie inn  przy równej dotacji) oraz nak ady 
potrzebne  na rozwój wychowania przedszkolnego, pod którym to poj ciem 
rozumiano zwi kszenie liczby miejsc w przedszkolach wobec gwarantowanej ich 
dost pno ci dla kolejnych rodziców w najbli szych latach. Nie brano z ca  



pewno ci  pod uwag  finansowania przez gminy z tej dotacji ca ej gamy zaj  
dodatkowych. 

umaczenie Ministra Edukacji Narodowej, e dotacja pokryje ró nic  mi dzy 
dotychczasow  cen  dodatkowych godzin w przedszkolach publicznych, a t  
„z otówkow ”, zwielokrotni miejsca w przedszkolach oraz e wystarczy na zaj cia  
z rytmiki, plastyki, angielskiego, a tak e te zwi zane z dowo eniem przedszkolaków  
i pozwoli na zwi kszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest w tpliwe 

Jest to kolejny drastyczny przypadek na enia nowych zada  bez 
zapewnienia odpowiednich rodków finansowych na ich wykonanie.  

Ponadto, realizuj c zasad  szczególnie poj tej równo ci, nie pozwala si  
rodzicom na dofinansowanie zaj  dodatkowych w przedszkolach publicznych, 
praktyki akceptowanej przez rodziców i dyrekcje przedszkoli z po ytkiem dla rozwoju 
dzieci. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej funduje prezenty rodzicom z bud etów 
samorz dowych, nie pytaj c, czy podatnicy si  na to zgadzaj . Propozycje MEN, by 
za pieni dze samorz dowe przedszkolanki w trybie pilnym zdoby y kwalifikacje do 
nauki j zyków obcych, ta ca nowoczesnego, rytmiki i malarstwa oraz prowadzi y te 
zaj cia w ramach swoich obowi zków uzna  trzeba za ryzykowne. 
 
          Uczestnicy XIV Kongresu Gmin Wiejskich postuluj : 
 

1. Podj cie przez Parlament RP pilnych prac nad rz dowym projektem 
nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Odst pienie przez Ministra Edukacji Narodowej od prezentowanej obecnie 
interpretacji ustawy o systemie o wiaty w cz ci dotycz cej odp atno ci za 
zaj cia dodatkowe w przedszkolach publicznych. 

3. Podj cie wspólnie ze stron  samorz dow  Komisji Wspólnej  Rz du  
i Samorz du Terytorialnego rozmów na temat adekwatno ci dotacji 
przedszkolnej do zakresu nowych zada  w zakresie wychowania 
przedszkolnego. 

 
           Uwa amy, e prowadzona obecnie polityka o wiatowa nie zapewnia 
niezb dnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym przewidywalno ci dzia , a dla 
samorz dów jest ród em nowych, trudnych do zaplanowania wydatków, ponad 
mo liwo ci gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. 
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